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I. CERCETĂRI ARHEOLOGIE 

FAUNA DE LA CHITILA - FERMĂ 
STUDIU ARDEOLOZOOLOGIC 

PRELIMINAR 

Adrian Bălăşescu *, 
Valentin Radu * 

Cătălin Nicolae** 

Fauna analizată provine din săpăturile efectuate în anul 2002 în punctul Fermă 1 , 
localitatea Chitila în judeţul Ilfov. Resturile faunistice aparţin mai multor clase de 
animale, atât de nevertebrate (Bivalvia şi Gasteropoda), cât şi de vertebrate (Pisces, 
Reptilia, Aves, Mamamalia). Numărul acestora este de 2026 (Tabel I), resturile de 
mamifere fiind cele mai numeroase, 1766 (87, 17 %). 

TABEL 1 
Repartiţia resturilor raunistlce pe clase de animale descoperite 

la Chitila-Fermă. 

Clase de animale NR % 

Bivalv ia 249 12,29 

Gasteropoda 3 0,15 

Pisce.1· 3 0,15 

Reptilia 4 0,20 

Ave~· I o.os 

Mammalia 1766 87,17 

Total 2026 100,00 

• Centrul Naţional de Cercetări Pluridisciplinare- Muzeul Nalional de Istorie al României, Calea 
Victoriei 12, Sector 3, Bucureşti 70412. 

• Centrul Naţional de Cercetări Pluridisciplinare- Muzeul Naţional de Istorie al României, Calea 
Victoriei 12, Sector 3, Bucureşti 70412. 

•• Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti. 
1 Vezi C.Nicolae, I.Nicolae, A.Boroneanţ, Săpăturile arheologice din situl neolitic de la Chitila-Fermă 

-campania 2002-, Bucureşti, XVI, 2003. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



4 MUZEUL MUNICIPIUL.Ul BUCUREŞTI - XVII 

MOLLUSCA 

Bivalvia. S-au identificat 249 cochilii aparţinând speciilor Anodonta sp„ I l11i11 

crassus, Sphaerium lacustre şi Spondylus gaederopus (tabel 2). Dintre acestea cele 11111i 
numeroase sunt cochiliile de Unio acumulate cel mai probabil în urma consumului 
acestei scoici. În aceeaşi situaţie poate să fie şi Anodonta sp .. Fragmentele de Spo11dyl".1· 
sunt prelucrate pentru podoabe, iar cochiliile de Sphaerium sunt de provenien\ă acci
dentală, ele fiind foarte mici pentru a fi consumate. 

Gasteropoda. Au fost identificate doar câteva cochilii de Radix ovata şi Planor
barius corneus ce sunt de provenienţă accidentală. 

Toate speciile de moluşte identificate sunt acvatice. Ele sunt caracteristice cur
sului inferior al râurilor cu curent slab ce prezintă multe meandre, bălţi şi mlaştini. 

Excepţie face Spondylus care este o specie marină (Marea Mediterană) şi care provine 
probabil în urma schimburilor. 

Tabel 2 
Moluştele (bivalve şi gasteropode) 

identificate la Chitila- Fermă. 

Taxo ni Moli usca NR 

Bivalvia 

Anodonta sp I 

Unio rras.1·us 242 

Unio ~p 2 

Sphaerium larnstre 2 

Spondylu.1· gaederopus 2 

Total 249 

Gasteropoda 

Radix ovata I 

Pla11orbariu.1· rorneus 2 

Total 3 

Greutate (g) 

1,5 

834,2 

5,7 

841,4 
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Figura I. Grafic comparativ între numărul de resturi şi greutatea bivalvelor identificate la Chitila-Fermă. 

a) b) 

Figura 2. a) Depozit de scoici i11 situ. b) Fragmente din Spo11dylus gaederopus. 
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6 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XVII 

Pisces. S-au identificat trei vertebre aparţinând cyprinidelor de la cel puţin doi 
indivizi de circa 50 g şi 150 g. 

Reptilia. Pentru aceasta clasă s-au determinat doar patru resturi ale broaştei ţestoase 
de apa Emys orbieularis. Inventarul cuprinde un rest de plastron, două de carapace si 
un fragment de femur. 

Aves. S-a identificat un singur rest reprezentând o diafiza de os lung. 
Mammalia. Resturile de mamifere se caracterizează printr-o puternică fragmen

tare, lucru ce a făcut ca numărul de resturi determinate să fie redus, doar de 545 (30, 
86 %). Acestea prezintă toate caracteristicile unor resturi menajere, în sensul că pe 
suprafaţa lor s-au identificat urme de tăiere (descărnare şi dezarticulare), de ardere 
(prăjire la foc), precum şi urme de dinţi cauzate cu siguranţă de către carnivore. Numărul 
mare de resturi indeterminate se datorează şi faptului că membrii colectivului de cer
cetare au cernut la sec o mare cantitate de sediment arheologic (aproximativ 2000 litri). 

Taxonii identificaţi sunt reprezentaţi de cinci specii domestice: Bos taurus (vita 
domestică), Ovis aries (oaia), Capra hireus (capra), Sus domestieus (porc), Canis famil
iaris (câine) şi opt sălbatice Lepus europaeus (iepure de câmp), Martes sp. (jder). Lutra 
lutra (vidra), Equus sp. (cal sălbatic), Sus sero/a (mistreţ), Cervus elaphus (cerb), 
Capreolus capreolus (căprior), Bos primigenius (bour). In afara fragmentelor osoase 
determinate specific în tabelul 3 se pot observa şi alte rubrici: Ovis/Capra (ovicaprine), 
Bos/Cervus, Ovicaprine/Capreolus, Sus domestieus/Sus sero/a care cuprind acele resturi 
care nu au putut fi diferenţiate precis până la nivel de specie. 

Raportul procentual pe baza numărului de resturi (N.R.) dintre mamiferele domes
tice şi cele sălbatice este de aproape 2: I (67,6 % : 32,4%). În această fază preliminară a 
studiului nu am considerat necesar să evaluăm şi numărul minim de indivizi (N.M.I.). 

Vita domestică (Bos taurus) este specia cea mai bine reprezentată din punct de 
vedere al numărului de resturi (39,8 %). Studiul vârstelor de sacrificare relevă predo
minarea indivizilor adulţi. Datele biometrice nu arată diferenţe semnificative faţă de 
alte aşezări Gumelniţa A2: Borduşani- Popină2, Luncaviţa3, Însurăţei4, Năvodari - TaşauP. 

Ovicaprinele sunt reprezentate de ambele genuri, Ovis şi Capra. Din păcate 
datorită fragmentarităţii crescute a oaselor, separarea acestora a fost extrem de difi
cilă6. Oaia (Ovis aries) a fost identificată doar print-un singur rest osos, un proces 
cornular care ar putea aparţine unui mascul. Piesele de capră (Capra hireus) sunt mai 
numeroase, circa şase, din care trei sunt procese cornulare. Acestea ne-au permis 
identificarea a două femele ce prezintă coarne de tip prisea şi a unui mascul ce 
prezintă coarne de tip aegagrus. 

2 D. Moise, Mammals, în S. Mario:scu-Bilcu el alii, Archaeological Researches al Borduşani
Popină (Ialomiţa county). Preliminary report 1993-1994, Cercetări arheologice, X, 1997, p.110-127 

1 A. Bălăşescu, L'etude de la fauo: des marnmiteres decouverts a Luncaviţa, Peuce, 2003 (sub tipar) 
4 D. Moise, Studiul materialului faunistic aparţinând mamiferelor, descoperit în locuinţele 

gumelniţene de la lnsurăţei- Popina I Oud. Brăila}, lstros, 9, 1999, p. 171-190. 
5 D. Moise„ Studiul materialului osteologic de mamifere, Pontica, XXXIII - XXXIV, 2000- 2001, 

p. 155- 164 
6W. Prummel, H-J Frisch. A guide for the disti11ction of species. sex a11d body size in bo11es of sheep 

a11d goat, Journal of Archaeological Science, 13, 1986, p. 567-577. 
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Tabel 3 

Repartiţia numerică şi procentuală a resturilor de mamifere pe specii identificate la Chitila-Fermă. 

Specia NR % domestic/sălbatic 

Ba.I' tauru.1· 217 39,82 

Ovi.I' arie.1· I 0,18 

Capra lrircu.1· 6 1,10 

Ovi.1'/Capra 69 12,66 67,57 

Su.I' domesticu.I' 24 4,40 

Ca11i.1· familiari.I' 8 1,47 

Total domestice 325 59,63 

lepu.1· europaeus 2 0,37 

Marte.1· marte.f 5 0,92 

Lutra lutra l 0,18 

Su.1· .1·crt~fa 45 8,26 

Equu.1· raballu.1· I 0,18 32,43 

Cervus elaplru.1· 68 12,48 

Capreolu.1' capreolus 26 4,77 

Bo.I' primigeniu.I' 8 1,47 

Total sălbatice 156 28,62 

Total 481 88,26 

Bo.I' tauru.1'/Cervus elaplrus 8 1,47 

Oviraprine/Capreolu.1' capreolu.1' 29 5,32 

Su.I' domesticu.l'/Su.1· srrofa 27 4,95 

Total determinate 545 100,00 

Total indeterminate 882 

Coaste 339 

Total mamifere 1766 

Porcul domestic (Sus domesticus) prezintă un număr mic de resturi, doar 24 
(4,4%). Se observă o predominare a indivizilor cu vârste de sacrificare de peste 14-18 
luni. Datorită fragmentarităţii crescute a oaselor nu putem fumiza mai multe amănunte 
asupra acestei specii. 
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Câinele (Canis familiaris) prezintă o serie de fragmente pe care însă nu s-au 
identificat urme care să ateste consumul alimentar al speciei, lucru care a fost observat 
în alte aşezări neo-eneolitice: Isaccea-Suhat7, Siliştea-Conac8 , Borduşani9, Vităneşti 10 . 

Mamiferele sălbatice sunt bine reprezentate ca număr de specii (8), precum şi ca 
număr de resturi, 156 (32,43 %). Cea mai mare pondere o au fragmentele de cervide, 
în special de cerb ( Cervus elaphus) şi căprior ( Capreolus capreolus) cu circa 17 %. 
Identificarea unor neurocranii cu coame pe peduncul ne-au permis estimarea sezonului 
în care diferiţi indivizi au fost vânaţi. Astfel, pentru cerb putem spune că doi masculi 
au fost vânaţi în perioada august-februarie, iar alţi doi masculi de căprior au fost vânaţi 
în perioada aprilie-octombrie11 • 

Mistreţul (Sus sero/a) este bine reprezentat ca număr de resturi, 45 (8,26 %), 
fiind situat pe locul doi după cerb. Se observă o predominare a indivizilor adulţi, de 
peste 3 ani. Pe baza a două calacanee şi a unui metatars III s-a putut estima talia care 
are o valoare medie de 98 cm (n = 3, limite 91,2-107,8 cm). 

Restul taxonilor sălbatici sunt slab reprezentaţi ca număr de piese, este vorba de 
bour (Bos primigenius) cu 8 resturi, jder (Martes sp.) cu 5, iepurele de câmp (Lepus 
europaeus) cu 2, vidra (lutra lutra) cu 1 şi calul sălbatic (Equus caballus). 

Concluzii preliminare 

Fauna identificată la Chitila-Fermă ne arată că populaţia eneolitică exploata toate 
resursele mediului înconjurător aşezării prin culesul moluştelor, pescuit, creşterea ani
malelor şi vânătoare. 

În cadrul paleoeconomiei animaliere mamiferele au cea mai mare pondere, mai 
ales speciile domestice, care certifică faptul că activitatea de creştere a animalelor are 
o mare importanţă pentru comunitate. Dintre domestice, bovinele sunt predominante ca 
număr de resturi, ele fiind urmate de ovicaprine şi porcine. 

Vânatul contribuie şi el la îmbogăţirea dietei, dacă avem în vedere că resturile 
unor specii de talie mare şi medie sunt cele mai numeroase (cerbul, mistreţul şi căpri
orul). Probabil unele specii erau vânate şi pentru a limita acţiunea lor prădătoare (jder, 
mistreţ) sau distructivă asupra culturilor agricole (bour, mistreţ). 

Analizând preferinţele ecologice ale speciilor sălbatice putem spune că în preaj
ma aşezării de la Chitila-Fermă se găseau păduri mari de foioase (specii de pădure
cerb, mistreţ şi jder), printre care probabil erau şi mici luminişuri (specii de lizieră-

7 A. Bălăşescu, Studiu preliminar asupra faunei neolitice (cultura Boian-Giuleşti) descoperite la 
Isaccea - Suhat, Jstro-Pontica. Muzeul tulcean la a 50-a aniversare, Tulcea, 2000, p. 13-16. 

8 A. Bălăşescu, V. Radu, Studiul faunei neolitice de la Siliştea-Conac (jud Brăila), lstros , 9, 1999, 
p. 197-210 

9 D. Moise, Mammals, în Silvia Marinescu-Bîlcu et alii, Archaeological Researches al Borduşani
Popină (Ialomiţa county). Preliminary report 1993-1994, Cercetări arheologice, X, 1997, p.110-127 

10A. Bălăşescu, V. Radu, Studiul materialului faunistic descoperit în teii-ul de la Vităneşti (jud. 
Teleorman): nivelul Gumelniţa 8 1, Cercetări Arheologice, 12, 2003 (sub tipar) 

11 E. Schmidt, Atlas of animal bones (for Prehistorians, Archaeologisls and Quaternary Geologists), 
Elsevier Publishing Company, Amsterdam- London- New York, 1972 
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căprior, bour, iepure de câmp), dar şi zone deschise propice vieţuirii calului sălbatic. Nu 
trebuie omis nici faptul că în vecinătatea aşezării existau şi surse de apă bogate în peşte 
dacă avem în vedere identificarea vidrei. 

În prezent numărul aşezărilor gumelniţene faza A2 care prezintă analize arheo
zoologice publicate sau în curs de publicare este destul de numeros (Borduşani- Popină, 

Carcaliu 12, Hârşova-teii, Însurăţei, Luncaviţa, Năvodari-Taşau/). În acest stadiu al 
cercetării se observă că la unele comunităţi vânatul atinge procentaje destul de mari, 
de aproape 50% ca număr de resturi, este cazul aşezărilor de la Carcaliu, Însurăţei, 
Luncaviţa. În alte aşezări, Hârşova- teii, Borduşani- Popină şi Năvodari-Taşau/ vâna
tul are o pondere mai redusă, între 18% şi 37%. În această cea de-a doua categorie 
de aşezări gumelniţene se încadrează şi paleoeconomia comunităţii de la Chitila-Fermă, 
în care creşterea animalelor are ponderea cea mai mare, iar vânatul contribuie şi el 
la îmbogăţirea dietei. 

Rezultatele studiului arheozoologic din aşezarea de la Chitila sunt doar preli
minare, dar avem convingerea că noi loturi faunistice vor aduce noi informaţii în ceea 
ce priveşte paleoconomia, paleomediul şi de ce nu paleoclimatul din perioada 
neo-eneolitică. 
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Abstract 

The archaeo-zoological finds come from the Neolithic settlement of Chitila-Fermă. The following 
groups of species were identified: Biva/via, Gasteropoda, Pisces, Replilia, Aves, Mammalia. The majority 
of the invertebrates belongs to Unio crassus and the majority of the vertebrates belong to Mammalia (13 
species identified). The preliminary results indicate a predominance of the farming activities, but hunting 
also contributed in the diet of the Neolithic community. 

List of illustration 

Table I. Repartition of the fauna! finds from Chitila-Fermă by groups of species 
Table 2. Biva/via and Gasteropoda identified at Chitila-Fermă 
Table 3. The numeric repartition and percentages of the Mammalia finds from Chitila-Fermă by species 
Figure I. Comparative graph between the number of Biva/via and their weight from Chitila-Fermă 
Figure 2. a) Shells in situ; b) Fragments of Spondylus Gaederopus bracelets 
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CÂTEVA OSEMINTE DE CAL 
ORNAMENTATE DESCOPERITE 

LA CHITILA-FERMĂ 

dr. Vasile Boroneanţ 

În timpul săpăturilor desfăşurate în 2001-2002 la Chitila, în obiectivul de pe 
grindul colmatat din partea de nord a statiunii arheologice au fost identificate în bogatul 
inventar' găsit, numeroase oase de animale, consumate de locuitorii care au însufletit 
activităţile umane de aici. Între acestea au fost observate şi câteva oase de cal cu 
ornament geometric incizat. În acest scop au fost examinate toate osemintele si, s-a 
constat că ele erau numeroase şi aparţin unor specii variate. La prelucrarea materialului 
am constat că numărul fragmentelor de oase de cal este mai mare decât cel observat în 
timpul săpăturii. Aceasta înseamnă că preocuparea populatiei locale pentru realizarea 
unor mesaje de artă minoră pe os era reală şi importantă din punct de vedere cultural 
artistic, magic şi social- politic. 

Important este că fragmentele găsite provin din două sau mai multe mandibule 
de cal2• După spălarea în laborator a tuturor fragmentelor de oase am început munca de 
reconstituire pe părţi anatomice. Ele au putut fi reconstituite chiar dacă nu au fost găsite 
împreună, fiind răspândite în locuinţă sau în stratul de cultură. Răspândirea s-a produs 
după deteriorarea lor, s-au în timpul reorganizării spaţiului locuit de către reprezentanţii 
altor generaţii, prin scurgerea timpului şi trecerea în uitare a amenajărilor mai vechi. 
Numărul lor trebuie să fie mult mai mare deoarece noi le-am găsit doar pe cele ce au 
intrat în atenţia noastră în limitele secţiunii cercetate. Poate în săpăturile viitoare numărul 
lor va creşte, oferind ocazia reconstituirii celor descoperite şi îmbogăţirea cunoaşterii 
noastre asupra acestei categorii de manifestări a carpo-dacilor in curs de romanizare. 

l. Piesa cea mai importantă este o parte din mandibula stângă a unui subiect matur. 
S-a păstrat din el partea din faţă, în care se aflau dintii incisivi, din care piesele dentare 
lipsesc dar păstrează parţial alveolele de implantare. Îi lipseşte articulaţia mandibulară, 
spartă din vechime. Este evident că spargere s-a produs târziu, după incizia ornamentului, 
probabil în timpul când piesa ornamentată era întreagă. Important este că piesa a avut o 
anume funcţionalitate şi că a fost folosită ca relicvă sacră pentru că este ornamentată pe 
ambele feţe - dorsală şi ventrală. Păcat că peretele interior al suprafeţei mandibulei 
(dinspre articulaţia cu maxilarul) lipseşte neoferindu-ne întreaga desfăşurare a motivului 
ornamental. Această piesă din scheletul calului a fost aleasă pentru ornamentare întru-cât 
oferă cea mai mare şi mai netedă suprafaţă de expunere a motivelor, lungimea piesei 

1 V. Boroneanţ, Cercetările arheologice de la Chitila Fermă din 2001. Jale preliminare ~·i stratigrafia, 
Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie, XVI, 2002, p.3-49. 

2 I denii ticarea osemintelor de animale s-a făcut după experien\a dobândită în ini\ierca pe care ne
a făcut-o profesorul G.Gheţie în anii tinereţii şi folosindu-ne de Atlas of Animal Bones-Knochenatlas. For 
Prehistoria11s, Archeologists a11d Quate/'llar Geologists (bilingv), Amsterdam, Londra, New York. 1972, 
PI.li, p.72, pi. XXVI, p.131, pi.XXVII, p.135. 
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păstrate fiind de 28, 5cm pe partea exterioară şi numai 12, 5 pe cea interioară. Ornamen
tarea este făcută prin ciocănire sau presiune pe un traseu studiat, cu un vârf unghiular cu 
deschiderea unghiulară în sus. Din fericire, motivul ornamental a fost posibil să fie citit 
datorită unui desen descoperit tot de noi în peştera Limanu din sudul Dobrogei, care ne 
înfăţişează în culoare neagră fibrura unui luptător local, cu capul redat printr-un dreptunghi, 
stând pe un scaun ţinând în mâna dreaptă poate o coroană (figura este estompată) iar în 
stânga un scut (PI. 1 ). În cazul figurării de pe mandibulă, personajul prezintă un cap 
triunghiular, ţine mana dreapta în sus iar în stânga un obiect ce poate fi considerat tot un 
scut, la fel ca în cazul celui din peşteră. Păcat că mandibula este spartă în această parte, 
astfel încât nu putem vedea cum se încheie desenul în partea din bază. Este interesant 
faptul că acesta este realizat, ca şi în cazul figurării de pe pereţii peşterii Limanu, unde 
este alcătuit din elemente geometrice de forma unor pătrăţele în culoare neabrră. Pe suprafaţa 
interioară a mandibulei se înşiră într-o succesiune lineară unghiuri verticale, alături unul 
de altul (PI. fig. 1-2). Ele pot înfăţişa siluete umane în ipostaze diverse sau un scris cu 
caractere monogamate sau criptate. Partea superioară a osului dinspre dantură s-a spart şi 
nu mai putem ghici ductusul. Piesa, aşa cum se prezintă acum, a fost reconstituită din trei 
spărturi aflate toate în secţiunea II, caroul 4 la 0,35m. 

2. Alte două fragmente din pereţii laterali ai unei mandibule, poate din aceeaşi 
mandibulă. Se aflau la aceeaşi adâncime şi în acelaşi carou 4. pc ele se atlă acelaşi tip 
de ornamente în triunghiuri sau chiar forme rectangulare dar care nu au putu fi întregite 
cu piesa principală, deşi ca textură şi culoare se aseamănă cu ea. Lungimea de 9,4 cm, 
lăţime de 7 cm (este din două spărturi lipite iar alta mai mică de numai 4,2 x 3,4 cm, 
nu a putut fi lipită şi reconstituită cu mandibula) (PL.7). Execuţia motivului ornamental 
putea fi făcută de acelaşi autor. 

3. Alt fragment de mandibulă, nu pare a fi pereche cu prima mandibulă prezentată 
mai sus deşi are acelaşi tip de ornamentare triunghiulară. Provine de la un animal de talie 
ceva mai mică, mai în vârstă şi mai robust, din extremitatea dinspre dinţii incisivi pare a 
fi de bovid. Prezintă doar alveolele primelor două măsele care nu s-au mai păstrat la locul 
lor. Piesa este mai erodată si pc peretele exterior păstrează o parte dintr-un ornament făcut 
în aceeaşi manieră, cu figurări tot din şiruri verticale sau înclinate în raport cu axul piesei. 
Se compune din două fragmente lipite. Provin din mandibula stângă şi fragmentul întregit 
are lungimile de 13 cm iar lăţimea de 7 cm. Pe cealaltă faţă fragmentul nu prezintă nici un 
ornament. A fost găsit în caroul 4 al secţiunii III, la 0,35 m adâncime (PI. 8, I). 

4. Alt fragment provine de la o altă mandibulă (alt animal), din extremitatea 
distală, ne-păstrând piese dentale ci doar alveola. Este alcătuită din două piese lipite. 
Înfăţişează aceeaşi manieră de ornamentare din unghiuri incizate dispuse în şiruri dar 
în poziţie înclinată faţă de axul de pe fala exterioară a mandibule (PI. 8, 2). Pare a 
proveni de la un animal mai tânăr. Întregirea piesei s-a făcut prin lipirea longitudinală 
a muchiei bazale semi-ovale ce nu asigură durabilitate. Este greu de ghicit ce motive 
ornamentale înfăţişează, din cauza spargerii din vechime a piesei iar fragmentele fie au 
dispărut, fie nu le-am găsit încă. Provine din caroul I al secţiunii II, de la adâncimea 
de 0,40m. Lungimea fragmentului reconstituit este de 11,5 cm iar lăţimea de 6,6cm. 

5. Următoarea piesă de os provine dintr-un metatars de bovideu, spart în timpul 
săpăturii. Prezintă o îndreptare a feţei ventrale şi partial a proeminenţei de pe extrem
itatea distală, făcută cu un instrument tăios, un ferestrău de silex sau metal. Suprafaţa 
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prezintă şănţuirile produse de dinţii ferăstrăului. Pe acelaşi sens cu şanţurile şi in latul 
piesei se află şiruri din acelaşi motiv ornamental triupghiular, făcute prin ciocănire. 
Suprafaţa dorsală a piesei nu prezintă modificări ci doar luciu de uzură. Nu ştim la 
ce a putut servi piesa şi în ce scop a fost făcută ornamentarea. Piesa are lungimea de 
23 cm. Extremităţile metatarsului nu au suferit modificări prin acţiunea meşterului 
(PI. 9). 

Discuţie asupra ornamentării pieselor 

Ornamentarea pieselor este într-o manieră geometrică unică şi constituie o nou
tate nu numai prin faptul că este vorba de oase dar mai ales pentru că este vorba de 
mandibule de cal, care amintesc de oasele de cal găsite în mormintele tumulare de la 
Agighiol3 şi Peretu4 unde s-au găsit coifurile dacice şi celelalte piese de argint, argint 
aurit, bronz sau fier. Este important de asemenea faptul că la Chitila s-a descoperit până 
acum un număr important de piese din metal făcute de meşterii locali. Piese întregi se 
aflau într-un context arheologic împreună cu deşeuri de piese aduse anume în vederea 
reutilizării lor prin turnare, forjare sau remodelare după cerinţele şi gusturile specifice 
secolelor II-V d.Chr5. 

Prezenţa la Chitila a mandibulelor şi a altor oseminte de cal ornamentate vin să 
întărească părerea că prezenţa calului în mormintele tumulare de la Agighiol şi Peretu 
este de natură magico-religioasă, că prezenţa lor şi în aşezări este absolut normală 
întru-cât conducătorii politici locuiau în aşezări împreună cu populaţia pe care o con
duceau, că şi participarea lor la luptă trebuia reflectată şi în ceremoniile comunităţii, 
înarmate cu echipamentul de apărare şi atac. A doua problemă ţine de logica firească 
şi anume ca ei să figureze pe toate categoriile de produse de artă, pe obiectele de 
podoabă şi mai ales pe inventarul de ceremonial. Faptul ţine de existenţa unor legături 
afective între cal şi călăreţ, de rezultatele obţinute in urma acţiunilor comune in lupte, 
în activităţile zilnice de muncă sau călătorie şi transport6• Călăreţul danubian de pe 
stelele funerare, monumentele epigrafice şi monedele epocii ne stau mărturie. 

Este deci firesc ca relaţia cal-stăpân călăreţ să figureze pe obiectele ce ţin de 
intimitatea exerciţiului magic, in descântecul şi cântecul care se făcea călăreţului şi 

calului la investirea lor cu încărcătura magică ca sa le asigure succesul şi in păstrarea 
lor în memoria colectivităţii în care au trăit, în legendele şi baladele care se nasc şi se 
transmit posterităţii în legătură cu evenimentele la care au luat parte7. 

3 I. Andrieşescu, ... , Revista de Istorie şi Antichităţi Naţionalei, 1937, pi.XXI, 1-2, XXII, 2, XXVI, 
1-2; D.Berciu, Aria traco-gelică, 1967, p.33-76, V. Boronean\, Noi discuţii asupra coifurilor dinastice 
dacice, Paideea I, 2002, p. 1-2. 

4 P. Voievozeanu, E. Moscalu, Mormântul princiar getic şi lezaurul de la Peretu, Cercetări arheologice 
III, 1979, p. 353-360 

5 V.Boronean\, Cercetările ... , op. cit. loc.cit 
6 L.Blaga, Trilogia cui/urii.Orizon/ şi slil„ Spaţiul Mioritic: geneza metaforei şi sensul culturii, 

Bucureşti, 1969, p.105-115; LGhinoiu, Lumea de aici şi lumea de di11colo, Bucureşti, 1999; M.Gibutas, 
Civilizaţie şi cultură, ed. Meridiane, Bucureşti, 1989; O. Isfănoni, Interferenţe intre magie şi estetic, 
Bucureşti, 2002; R.Vulcănescu, Mitologie românească, Bucureşti, 1972 

7 D.Isîanoni, op.cit, p.25-70 
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Acestei categorii de obiecte trebuie să-i fi aparţinut mandibulele de cal descoperite 
în aşezarea de la Chitila, pentru că animalul de Ia care provine mandibula nu mai era viu, 
a dispărut. Valoarea acestor oseminte se datorează încărcăturii magice purtătoare de noroc 
ca garanţie a activităţii viitoare a celor ce le folosesc în activităţile lor majore sau perma
nente de genul mărţişoarelor, relicvelor au instrumentelor magilor, vracilor, vrăjitorilor'. 

Interesant şi important este faptul că maniera de ornamentare prin motive geo
metrice de genul motivelor unghiulare, pătrate, punctiforme sau haşurări se folosesc ca 
motive complementare la realizarea sau marcarea părţilor anatomice a motivelor natu
raliste animaliere sau vegetale de pe ceramice fină dacică tradiţională (PI. 3, I, 3-4),pre
cum şi pe monumentele sculptate de epoca de la Barbosi, sau spre exemplu pe Mon
umentul triumfal de la Adamclisi. 

Astfel, pe ceramica dacică fină de la Grădiştea Muncelului si Melea (PI. 3, I, 
3-4) din alte aşezări de epocă9 (PI. 3, 2), întâlnim figurări de cal şi păsări în care corpul 
animalului este marcat prin şiruri de puncte, pătrate sau motive triunghiulare. Aceeaşi 
modalitate de marcare a unor părţi a figurilor este folosită şi în cazul realizărilor de
taliilor elementelor vegetale ca frunze, lujeri de iederă, viţă de vie sau meandre geome
trice10 sau cu ornamente în dreptunghiuri umplute cu puncte la Răcătău, jud. Bacău 11 

şi în aşezarea daco-romană de la Străuleşti (cartier în partea de nord a Bucureştiului) 12 . 
Pe ceramica dacică apar rar ornamente în relief reprezentând cavalerul dac danu

bian cu coif şi armură, călare pe cal (PI. 4, I), cu detaliile realizate în aceeaşi manieră. 
Cele mai cunoscute sunt cele de la Răcătău (PI, 3, 2) 13 . Şi pe monumentul triumfal de la 
Adamclisi-Tropaeum Traiani, pe metopele ce reprezintă pe luptătorii implicaţi în războiul 
purtat de romani în 102 d.Chr. împotriva dacilor şi populaţiilor barbare, aliaţi ai dacilor, 
apar figuri de luptători pe a căror îmbrăcăminte se observă ornamentare cu aceleaşi 
motive, spre ai distinge ca apartell!nţă etnică, pornind şi de la llll!le realităţi de epocă 14 . 
Această manieră de ornamentare o mai întâlnim şi în Bulgaria de nord, la Karagui lângă 
Plevna15 şi peştera Măgura de la Rabis, la aproximativ 20 km de Bielogradcic în com
pania unor unelte şi a ceramici de epocă romană 16 . Este clar că această manieră de 
ornamentare este specifică spaţiului geografic traco-dac dintre secolele II a Chr. şi V 
d.Chr. 17. După îmbrăţişarea credinţei creştine de către populaţia din arealul carpato-dunărean, 
cultului cavalerului îmbracă haina creştină, înfăţişând pe Sfântul Gheorghe. 

8 Idem, ibidem. 
9 • • • Istoria României /, ed. Academiei Bucureşti, 1960, fig.61 
10 l.llCrişan, Ceramica daco-getică, Bucureşti, 1969, pi.XCII, XCIII, XCIV, XCV 
11 V. Căpitanu, Principalele rezultate ale săpăturilor arheologice în aşezarea geto-dacică de la 

Răcătău (jud. Bacău), Carpica, 1976, fig.29 
12 Este vorba de un vas fragmentar, o cupă cu picior pe care se află un personaj uman călare. Piesa 

se află în expoziţia de bază a Muzeului Municipiului Bucureşti. 
13 V.Căpitanu, op.cit, fig. 46-47 
14 Gr. Tocilescu, Monumentul de la Adamclisi. Tlvpaeum Ti·aia11i. Viena 1895, metopele 1-6, 10-11, 14, 

18, 22,26, 29, 34-36, 40-41. C.Chihorius, Die Romischen Denkmaler i11 der Dobiudscha. Ein Erklarungsvesuch, 
Berlin, 1904; R.Vulpe, FI.Bobu Florescu, Histoire Ancienne de la Dobrodja, Bucureşti, 1938 

15 V.Micov, Scalniabrajenia oii Bulgaria, lzvestia, III, 1, 1928-1929, p.292, fig.157. 
16 E.Anati, Mugurata Cave, Bulgaria, Bui/elino de/ Centra Comuno di Studii Preistorici, voi. VI, 

1971, p.101, fig. 64, 65 
17 ••• Ministerul Culturii, Muzeul Naţional de Istorie a României, sec. III-XI, Bucureşti, 2000, Em 

Popescu, lnscrpţii din secolele /V-XIII descoperile în România, Bucureşti, 1996 
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Câteva categorii de descoperiri arheologice au contribuit esenţial la cunoaşterea si 
difozarea acestui cult al cavalerului si acestea sunt: mormintele princiare tumulare, mo
numentele funerare, inscripţiile, obiectele de podoaba şi emisiunile monetare. Nu ne putem 
ocupa de ele în mod special. Subliniem numai că descoperirea mormântului de la Agighi
ol, în 1931 a avut un important impact asupra problemei, deşi din izvoarele epigrafice şi 
funerare ea era demult deschisă. Ea a deschis o nouă perspectivă în înţelegerea şi inter
pretarea cultului său, datorită monumentalităţii sale, a concepţiei de organizare a monu
mentului care prezintă în faţa un dromos ducând spre trei camere, totul fiind construit din 
blocuri mari de piatră şi acoperit cu pământ, de aspectul unei movile-turnul. În prima 
cameră se afla scheletul unui bărbat, în celelalte două scheletele unor femei şi a unor cai. 
Femeile şi caii au fost consideraţi ca sacrificaţi ritual. Problema apare mult mai complexă, 
mai ales prin prisma inventarului funerar găsit 18 şi a descoperirii acestui tip de monument 
în mai multe locuri din Dobrogea dar şi în Câmpia Română, unde piatra lipseşte şi 

monumentul este făcut numai din pământ. Ele pot fi acum considerate ca monumente 
dedicate !) unei bătălii în urma unei campanii militare, 2) a unei molime care a cauzat 
decesul colectiv şi 3) unui deces normal, în care caz poate fi luată în consideraţie ipoteza 
sacrificării calului şi a unor persoane umane, la înmormântarea personalităţii. 

O a doua categorie de descoperiri care mărturisesc despre acest cult o constituie 
monumentele şi inscripţiile de tot felul iar între ele cele mai convingătoare şi mai 
importante sunt cele care poartă pe ele reprezentarea cavalerului. Tema este mult mai 
largă ş mai generoasă datorită faptului că mersul călare şi participarea calului în activ
itatea războinică a fost preluată de toate etniile lumii antice. Modalitatea însă de expri
mare traco-dacică se constituie într-un prototip zonal preluat de romani, unde se diver
sifica si este preluat apoi de arta medievala in multiple ipostaze. Cazurile cele mai 
cunoscute le găsim pe stele, dintre care cea mai reprezentativă o amintim pe cea de la 
Tomis si pe cea de a Barbosi, (PI. 4, 2) pe alte categorii de monumente de piatră sau 
metal. Tema cavalerului este reprezentată pe aproximativ 250 de monumente în ip
ostaze diferite, în galop, la pas, la vânătoare; în compania, arborelui pe care urcă un 
şarpe, sau a unor divinităţi: Cybele, Dionisos, Hermes, etc. 

O altă categorie de dovezi pe care este figurat cavalerul danubian o constituie 
monedele de aur, argint sau bronz, medaliile, obiectele de podoabă sau de harnaşament. 
Între acestea cea mai comună prezenţă a calului şi călăreţului este cea de pe monedele 
dacice. Monedele au contribuit la limpezirea problemei existenţei la daco-geţi a uniunii 
tribale si la extensia lor teritorială, prin tipurile Rasa, Crişeni, Vârteju, Aninoasa-Dum
brăveni, Ionătesti-Răcoasa, (PI. 5, 3) cu cap Janiform, Aiud-Cugir şi Răduleşti -
Hunedoara, etc. 19• Începând de la Constantin cel Mare dupa creştinare împăratul apare 
călare (PI. 5, 3) (PI. 6) ipostaza pe care o preiau dinastiile romane şi apoi bizantine20 

care în asociere cu figurarea altor însemne ne-au ajutat la datarea sceptrului de la 
Chitila21 . Prezenţa călăreţului de pe monedele dacice de până la unificarea triburilor 
dacice din vremea lui Burebista (82-44 î. Chr.) este un fapt notabil pentru originea şi 

18 l.Andrieşescu, op.cit., loc.cit., D.Berciu, Arta traco-getică, Bucureşti, 1969 
19 C.Preda, Moneda în Romania, Bucureşti, 1970, Monedele geto-dacilor, Bucureşti, 1973 
20 P.Bastien, Le hus/e monelaires des empereurs romains, Welteren Belgique, voi. I-III, 1992-1994 
21 Idem, voi.III, p.40, pi. 225-26, pl.227-232 
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difuzarea monedelor cu figurarea cavalerul tracic prin monedele macedonene emise de 
Filip II şi Alexandru cel Mare22. Expansiunea monetăriei romane între deceniul III al 
secolului I d.Chr şi stărşitul său a dus la eliminarea figurării călăreţului danubian de pe 
emisiunile monetare din Dacia dar nu îl elimină de pe celelalte categorii de vestigii 
arheologice23 de pe teritoriul Daciei24. Prin sincretismul cultural şi religios produs prin 
extensiunea stăpânirii romane în Sciţia Minor, Moesia Panonia şi în cele din urmă în 
Dacia, călăreţul danubian este înlocuit cu figurări ludice ca de exemplu la Romula cu 
zeul Mercur înzestrat cu alte virtuţi si când asistam şi la o prăbuşire a moralităţii25 . 
Prezenţa negustorilor, coloniştilor, militarilor şi veteranilor romani a fost factorul prin
cipal a implementării noului mod de viaţă roman, întrerupt de marile migraţii ale popoare
lor barbare atrase de miracolul roman 26 • 

În acest context cultural-istoric de tradiţie traco-dacica credem ca trebuie înţeleasă 
prezenţa osemintelor de cal incizate geometric cu figurarea luptătorului dacic, cu ajutorul 
motivelor geometrice de la Chitila, Ele sunt în relaţie directă cu toate materialele descoper
ite: ceramica, arme, unelte. obiecte de podoaba din cupru, bronz, argint si compun imaginea 
unui comportament specific, care au marcat si preocupările artistice şi magico-religioase27 

ale unei epoci despre care ştim inca puţine lucruri si care se cer cercetate in viitor. 

SUMMARY 

The archeological excavations (2001-2002) al Chitila brought to light severa! horse bones, among 
which our attention was drawn by a few fragments of horse mandiblcs. On such fragments, small angular 
incisions were displayed on both sides of the boli!. Their display suggests a schematized human figure, very 
similar to the black painted one identified on the walls of the Limanu cave. The horse bones were scattered 
both inside a dwelling and within the cultural layer, altogether with fragments of pottery, tools, weapons 
made of bronze, silver or iron. Among the above mentioned artifacts we nole the presence of a bronze 
scepler and some coins dated to the li-V cenluries. 

The horse bones might be correlated to the Dacian princely tombs from Agighiol and Peretu, and 
to the representations of horse and knight on helmelS, funerary stones, coins, etc. 

The ornaments on the horse boB:s might bear a magic, occult signification as they were engraved 
after the dealh of the animal. They create a bond between Lhe horse and knight, through the legends created 
by their past common actions or future successes. 

The anatomic parts and the clothing are represented în a particular style, on all the object 
categories enumcrated above bui also on the monument at Tropaeum Traiani, on Trajan's Column or 
Dacian pottery, painted or incised. This particular style outlives the process of Dacian-Roman synthesis, 
în a close connection to the local prehistoric art, later transmitted to the early-Christian, medieval and 
even contemporary one. 

22 S. Dumitriu, O.Iliescu, About the issues of the Apollo-Amjipolis type a11d their role i11 the 
currency history of' the Geto-Dacians, Dacia, NS lll, 1958, 259-310, C.Preda, Istoria monedei în Ddacia 
preromană, op. cit. 

21 Repertoriul arheologic al judeţului Covasna, comuna Zăbala, sat Surcea. Cavaerul dac de pe o 
aplică de argint, sec. I, pi. XV, I 

24 Gh. Papilian, Ceramica romană în Oltenia, Craiova, 1976 pi. I, 15. 
25 Les cenlres de productio11 ceramique d 'O/tenie, p.13, pl.19, I, pi.III, 48, Galia; Etudes sur la 

ceramique romaine el daco-romaine de la Dacie el de la Moesie lnferieure, Timişoara, 1997 
26 T.Cappelle, Die Miniaturen Kette vo11 Szilagysom~v (Şimleu/ Silvaniei), Univaersiataetsforschungen 

zu praehistorischen Archeologie, 1994, 22, p.5-98; R.Harhoiu, Die fruhe VO/kerwanderungenszeit in 
Roma11ien, Bucureşti, 1998 

27 V. Boronean\, Tezaurul de la Şimleu/ Silvaniei în lumina săpăturilor de la Chitila, Paideia, 3, 
2002, p. l-2 
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Planşa I: I) Mandibula stângă fragmentară de cal pe a cărei suprafaţă este figurat un personaj uman prin 
mici incizii unghiulare. 2) Suprafa\a ventrală a aceleiaşi mandibule pe care se află decor de 
aspect monogramat în aceiaşi tehnică 
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Planşa 2: I) Peştera Limanu - schematizarea unui personaj uman, în culoare neagră ce poartă în mâna 
dreaptă probabil un coif iar în stânga un scut. Capul este ornamentat prin motive punctate. 
Personajul pare a sta pe un scaun. 2) Călărel dacic redat în maniera naivă de pe pereţii aceleiaşi 
peşteri de la Limanu. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Planşa 3: 1 Cal redat în aceiaşi manieră pe ceramica fină dacică de la Sannizegetusa Regia . 3 Cal. 
4 pasăre şi motive vegetale de pe ceramica dacică fină de la Sarmizegetusa Regia . 2 Călăreţ 
danubian de pe ceramica dacică de la Răcătău, jud. Bacău. 
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Planşa 4: I) Călărel danubian de pe ceramica dacică fină. 2) Călăreţ Danubian de pe un relief de la 
Barbopşi jud. Galaţi. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



CERCETĂRlARHEOLOGICE 21 

2 

Planşa S: 1) Călăreţul Danubian de pe o aplică de argint de la Surcea, jud. Covasna 2), 4) Monedă dacică 
reprezentând călăreţul danubian din vremea lui Filip al II-iea al Macedoniei şi monedă dacică 

de tip Răcoasa. 3) Monedă reprezentându-l pe Constantin cel Mare călare. 
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Planşa 6: Constantin cel Mare călare reprezentare pe ivoriul Barberini, alungând o femeie ispitoare 
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Pl11nş11 7: Două fragmente din peretele unei mandibule care nu a putut fi întregită dar poartă pe ele aceeaşi 
manieră de ornamentare ca piesele din Planşa I www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Planşa 8: fig. I - Fragment de mandibulă de bovid, 2 fragment de mandibulă de cal (faţă şi dos) 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



Planşa 9: Metatars de bovid pe a cărui parte ventrală, între articulatii, au fost îndepărtate prin tăiere 

neregularitătile şi apoi a fost ornamentat cu motive unghiulare. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



O FARMACIE BUCURESTEANĂ 
LA SFÂRSITUL SECOLULUI XIX • 

dr. Gh. Mănucu-Adameşteanu, 
Elisabeta Drăgan-Bovo, 

Ingrid Poli, 
Irina Zamfirescu 

În vara anului 2002, în vecinătatea bisericii Armenească, pe strada Armand Căli
nescu nr. 19, fosta Popa Rusu nr. 3, s-au desfăşurat lucrări arheologice de salvare, 
prilejuite de ridicarea unui hotel 1• Ele au avut ca obiect cercetarea fundaţiilor unei 
clădiri demolate la începutul deceniului nouă al secolului XX, când ţesutul urban al 
zonei a fost grav alterat prin trasarea unei noi artere de circulaţie - actuala stradă 
Armand Călinescu, care crea o legătură directă între intersecţia Vasile Lascăr şi bule
vardul Carol I. Cu acest prilej a fost desfiinţată o parte din strada Popa Rusu, imobilul 
de la nr. 3, fiind parţial tăiat şi apoi demolat (Fig. 4). Primele informaţii despre situaţia 
acestui teren datează din anul 1846 (Fig. 2), când pe el este înregistrată o clădire 
modestă de formă rectangulară, cu pridvor, amplasată cu latura mică spre stradă. La 
stărşitul secolului al XIX-iea, are loc alinierea şi lărgirea străzii. Este probabil ca îm
prejurarea să coincidă şi cu momentul ocupării amplasamentului respectiv de o clădire 
mai mare, dotată cu o anexă în lungul parcelei, situaţie ce apare pe planul cadastral din 
1896-1899. Chiar dacă se poate afirma cu certitudine, este posibil ca această clădire să 
fi inclus, total sau parţial, locuinţa menţionată în anul 1846. Acest ansamblu se regăseşte 
în toate planurile cadastrale ulterioare, până în anul 1980 (Fig. 4), când demolarea sa 
s-a produs o dată cu trasarea străzii Armand Călinescu. Ca stil, edificiul aparţinea 

academismului de la stărşitul secolului al XIX-iea. Numele primului proprietar cun
oscut, Iancu Alexandrescu, este înscris pe planul cadastral din anul 1911 (Fig. 3 a), în 
calitate de proprietar al imobilului, funcţiunea clădirii la data respectivă fiind aceea de 
locuinţă, cu parter şi subsol2• 

Săpăturile arheologice de salvare din vara anului 2002 s-au efectuat până la 
adâncimea de 3,50 m, pe un teren în fonnă de triunghi isoscel, cu laturile de circa 20 
de metri şi deschidere de 15 metri (Fig. 5). Vestigiile arheologice au fost înregistrate 
până la adâncimea de 2,50 m; între 2,50 m şi 3,50 m s-a constatat existenta unui strat 
de pământ castaniu lutos, care reprezintă solul viu, lipsit de urme arheologice. 

Cercetările au prilejuit depistarea şi dezvelirea substrucţiilor din cărămidă şi 
beton ale mai multor încăperi de subsol (Fig. I, 1 a, I b ), aparţinând unor etape construc
tive diferite (dimensiunile cărămizilor utilizate variază între 27 cm x 13 cm x 7,5 cm 

1 Pentru un scurt raport preliminar vezi Gh. Mănucu-Adameşteanu, în Cronica cercetărilor 
arheologice di11 România. Campania 2002, Bucureşti, 2003, p. 66-67. 

2 Sanda Voiculescu, Irina Popescu-Criveanu, S/rada Arma11d Căli11escu, .fhsl Popa Rusu m: 3, Studiu 
isloric - vezi şi planşele cu situaţiile existente în anul 1846, în anul 1911, în anul 1980 şi situaţia actuală, 
manuscris, Bucureşti, 200 I. 
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şi 24 cm x 12 cm x 3,5 cm). Refacerile din cursul secolului XX sunt asigurate de 
tipologia cărămizilor şi caracteristicile tehnice ale materialului de construcţie folosit 
(beton). 

Dintr-o perioadă anterioară au fost cercetate două gropi menajere care pe baza 
inventarului ceramic se pot data larg în secolul al XIX-iea, un terminus ante quem 
oferindu-I un fragment de marcă de pe fondul unei farfurii: „S LEBEUF A MON„." şi 
anul 1854, descoperită în groapa 2. Prima menţiune a unei locuinţe pe acest loc, datează 
<lin anul 1846. 

Groapa I a fost surprinsă în profilul trotuarului şi suprapusă de Zidul 3, 
păstrându-se numai pe ultimii 10 cm: aceasta avea dimensiunile de 1.90 x 1.00 m şi 

continea un pahar cu toartă (pi 1/3), două străchini (pi 1/1-2) şi două panse de la un 
ulcior şi o oală cu toartă. Toate materialele din această umplutură poartă urme de ardere 
secundară, nefiind exclusă ipoteza ca aceasta să se datoreze ,,Focului cel mare" de la 
1847, care a afectat şi mahalalele din această zonă, Sf. Gheorghe Nou, Co Iţea, Răzvan, 
Sf. Gheorghe Vechi3. Lipsa altor informaţii nu ne permite să afirmăm cu certitudine 
dacă locuinţa menţionată la 1846, a fost afectată de acest incendiu. 

Groapa 2, aflată la O, 76 m de subsolul „farmaciei" pe care o vom prezenta ulterior, 
a putut fi cercetată în mare măsură: nivelul de călcare a fost distrus cu ocazia constituirii 
c<liliciului de la sfârşitul secolului al XIX-iea, ea având un diametru de 1,63 m şi o 
adâncime păstrată de 1.00 m. Inventarul mult mai bogat, este reprezentat de borcane, oale 
cu toartă (pi. li/I), pahare (pi. 11/2), ulcioare de mici dimensiuni (pi. 11/3) dar şi câteva 
funduri de la exemplare de mare capacitate. Din categoria vaselor deschise remarcăm un 
număr mare de străchini şi castroane decorate cu un smalţ monocrom galben (pi. 111/2, 3), 
cu smalţ verde dar şi exemplare cu motive pictate (pi. IV/2, 4); unul dintre castroane are 
un caracter decorativ, după cum ne indică cele două perforaţii de la baza suportului inelar 
(pi. IV/3). Dintre formele mai rare putem aminti ligheanul, tigaia cu toartă sau cratiţa cu 
toartă (pi. IIl/4-5). Aici au fost găsite şi câteva fragmente de faianţă şi porţelan obţinute 
în ateliere europene: unul dintre acestea are o marcă cu anul fabricaţiei (1854), care 
constituie un terminus ante quem pentru datarea complexului. 

Groapa nr. 3 a fost surprinsă în profilul peretelui din spatele „farmaciei" şi 

datează din prima jumătate a secolului XX. 
Intervenţia arheologică a fost în măsură să aducă şi unele precizări în ceea ce 

priveşte funcţia îndeplinită de clădirea existentă pe acest loc înainte de perioada 1896-
1899, când pe planul cadastral apare o nouă construcţie. 

Astfel, descoperirea unui subsol cu ziduri din cărămidă, cu pardoseala din ciment 
( tig. I, Ic, 1 d), în umplutura căruia a fost găsită o monedă românească de 5 bani, de 
la 1905, a permis înregistrarea unor detalii interesante. În încăpere au fost descoperite 
o seric de materiale-flacoane de capacităţi diferite: 150, 200 ml (PI. VII/I, IX/3-4), o 
pcriută cu mâner din os (PI. X/6) pipete din sticlă de dimensiuni diferite (PI. X/l-5) şi 
o scrie de vase din sticlă specifice (PI. VII/2-3, VIIl/l-3, IX/1-2) care indică utilizarea 
spatiului în cauză drept farmacie. 

1 Paul Cernovodeanu, Nicolae Vătămanu, Bucureşti. MIM, 12, 1997, p. 92-96. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



28 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XVII 

Inscripţiile de pe pereţii vaselor de sticlă confinnă utilizarea acestora în scop 
fannaceutic. Unul dintre recipiente, cu o capacitate de 150 ml, este inscripţionat cu 
textul „Farmacia Curţii Regale F. Brus Bucuresci" (Planşa Vll/1)4• 

După cum se cunoaşte, la începutul evului mediu, activitatea medico-fannaceutică, 
s-a desfăşurat în cadrul mânăstirilor, primele menţiuni documentare referindu-se la 
Transilvania: Cluj-Mănăştur în 1061, Cârţa-Făgăraş în 1200, Sibiu în 1292, Cluj în 
1346. Prima farmacie din Europa a fost înfiinţată la Neapole în anul 1140, în timp ce 
pentru România prima menţiune documentară datează de la 15 august 1494, când este 
amintită, la Sibiu, prima farmacie publică, condusă de magistrul Johannes, după care 
sunt deschise cele de Ia Braşov (1512) şi Bistriţa (1516)5. 

La 13 august 1535, în actele oraşului Făgăraş, este amintit farmacistul Paul, care 
Ia 1 noiembrie 1536 este chemat Ia Curtea Domnească din Târgovişte: aceasta constituie 
cea mai veche menţiune a unui „doctor ac apothecaris" în Ţara Românească6. Cu aproape 
un secol mai târziu, pe un document din 15 februarie 1625, semnează ca martor şi un 
negustor-Karaiane „apotiţiarh", moment ce reprezintă prima referire la un negustor-spiţer 
în Ţara Românească7 . La Bucureşti, cea mai veche informaţie despre un astfel de ne
gustor, „Giorgio spetiale", datează din anul 1637, acesta fiind stabilit în capitală8 • Aceşti 
negustori cunoşteau câteva reguli elementare, fără a fi însă spiţeri cu studii speciale. 
Piaţa din Bucureşti, fiind un important punct de tranzit între Constantinopol şi centrul 
Europei, era bine aprovizionată. La sfârşitul secolului al XVII-iea, se cerea din Braşov 
secretarului lui Constantin Brâncoveanu, opobalsam pentru generalul Veterani9. La curtea 
lui Brâncoveanu, pe lângă cei doi doctori, exista şi un spiţer, după cum ne indică lista 
de cheltuieli a domnitorului din anul 1703 10• 

Odată cu înfiinţarea spitalelor avem şi primele menţiuni despre spiţeriile din Ţara 
Românească şi Moldova. Între anii 1695 şi 1704, din iniţiativa şi pe baza planurilor 
spătarului Mihail Cantacuzino, 'se construieşte, Ia Bucureşti, spitalul de pe lângă 
mânăstirea Colţea, care la spiţerie trebuia să aibă „un doctor, nu aşa oricine" şi un 
ajutor. În anul 1716 aici activa doctorul Johann Stanislaus Grotovsky, originar din 
Orăştie 11 • În Hrisovul spitalului Pantelimon din 12 octombrie 1735 se prevedea un 
spiţer, deci nu un doctor ca la Colţea „şi un om care să cunoască ierburile de leac şi 
să le culeagă Ia vremea potrivită" 12 • 

4 Gh. Mănucu-Adameşteanu, loc. cit. apare daloritii unei greşeli de tipar F. Bruns, în loc de F. Brus. 
5 Ioan Grecu, Gheorghe Mermeze, Societatea mmâ11ă de istoria farmaciei. Oradea, 1999, p. 10. 
6 Vasile I. Lipan, Farmacia românească Îll date. Braunschwwig, 1990, p. 9. 
7 Istoria medici11ei mmâ11eşti, editori V. L. Bologa, G. Brătescu, B. Du\escu, Şt. M. Mileu, Bucureşti, 

1972, p. 119 - se afirmă că acest negustor îşi defăşura activitatea la Bucureşti. Documentul, păstrat în 
fondul mânăstirii Valea, nu are precizat locul emiterii dar din lista proprietă\ilor mentionate - roată de 
moară pe Prahova, grădina de la Târgovişte - pare muli mai plauzibil ca actul să fi fost întocmit la 
Târgovişte. 

8 Nicolae Vătămanu, De la începuturile medicinei româ11eşli. Bucureşti, 1966, p. 204, nota 256. 
9 Ibidem, p. 204. 
10 Emil Gheorghiu, Pagini di11 trecutul farmaciei româneşti. Bucureşti, 1967, p. 28. 
11 Ibidem. p. 28-29; G. Barbu, Arta vindecării în Bucureştii de odinioară. Bucureşti, 1967, p. 106. 
12 Ibidem; Emil Gheorghiu, op. cit, p. 29. 
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Prima spiţerie particulară din capitală a fost, probabil, cea deschisă în anul 1740 
sau 1741 de către Johann Traugott Seuler von Seulen; în anul 1742 este menţionat 
George Vodopich, „apotecar bucureştean" 13 , pentru ca la 1750 să fie amintit ca posedând 
o spiţerie particulară în Bucureşti, spiţerul Christian Richter, originar din Slovacia14• 

În Moldova, prima fannacie este deschisă la Iaşi în anul 1757, pe lângă spitalul 
Sfântul Spiridon, ctitorie a domnitorului Constantin Racoviţă 15 • 

Primele încercări de organizare a activităţii fannaceutice din Ţara Românească se 
datorează domnitorului Alexandru Ipsilanti - un regulament emis la 15 mai 1798, care 
cerea ca spiţerii să fie „oameni cu meşteşug" iar doctoriile „să fie proaspete iar eliberarea 
lor să se facă după reţeta doctorului" 16• În anul 1797 existau la Bucureşti un număr de 7 
spitcrii 17 , pentru ca în anul 1804 să fie înregistraţi 14 „apothekeri"18 • Un regulament de 
functionare a spiţeriilor alcătuit la 4 noiembrie 1819 din dispoziţia domnitorului Alexan
dru Şuţu, cuprinde, probabil, prima menţiune în limba română a tennenului fannacist 19• 

Prin Regulamentele Organice din anul 1831 numărul fannaciilor este limitat la 20 în 
Bucureşti şi 8 la Iaşi, reglementare ce va rămâne mult timp în vigoare20. 

Catagrafia din anul 1838 înregistrează un personal medico-sanitar compus din 38 
de medici, 11 spiţeri (cu opt calfe şi un ucenic) şi 13 moaşe. Cei 11 fannacişti erau toţi 
germani şi unguri şi trebuiau să asigure asistenţa pentru o populaţie de 65.204 locuitori, 
rilspândiţi în 81 de mahalale şi 10.601 case. De remarcat că cei mai mulţi dintre aceştia 
locuiau şi îşi desfăşurau activitatea în centrul Bucureştiului, în culoarea de Roşu21 • 

O altă catagrafie din 21 februarie 1851, înregistrează 19 spiţerii particulare în 
Bucureşti 22 • Un control efectuat în anul 1855, constata o situaţie bună la cele 19 far
macii: 7 erau trecute la prea bine şi 8 la bine, numai 3 la binişor şi una singură la abia 
hlne21. În anul 1857 numărul spiţeriilor din Bucureşti va ajunge la 20, dintr-un total de 
~O care funcţionau în Muntenia24• 

În anul 1859 se introduce şi în fannaciile din România, sistemul zecimal de 
greutăli, pentru ca în anul 1862 să se unifice serviciile sanitare din Moldova şi Ţara 

Homânească: acum sunt înregistrate 101 fannacii (fără cele de spital şi cele militare) cu 
135 de fannacişti: 57 în Moldova şi 78 în Muntenia25 . 

IJ G. Barbu, op. cit, p. 107; Vasile I. Lipan, op. cit, p. 22, consideră că această farmacie a fost 
deschisă în anul 1741. 

14 Ibidem. p. 23. 
15 Ioan Grecu, Gh. Mermeze, op. cit, p. 17. 
16 G. Barbu, op. cit, p. 108; Emil Gheorghiu, op. cit, p. 34. 
17 V. A. Urechia, Istoria Români/01: Cursu .făcut la Facultatea de litere din Bucureşti, Seria 1774-

/Xllll, tom Vil, Bucureşti, 1894, p. 140. 
18 Hurmuzaki, Documente privitoare la Istoria Românilor. volumul XIX/2. Corespondentă diplomatică 

ş1 ru11ow·te consulare (1798-1812), Cemău\i, 1838, p. 220. 
19 E. Gheorghiu, op. cit, p. 43. 
20 Samuel Izsak, Farmacia de-a lungul secolelor. Bucureşti, 1979, p. 258. 
21 Paul Cemovodeanu şi Nicolae Vătămanu, Bucureşti. MIM, 13, 1999, p. 121-123. 
22 Vasile I. Lipan, op. cit, p. 71. 
2l Ibidem. p. 75-76. 
24 Ibidem, p. 80. 
15 Ibidem. p. 88. 
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Recensământul Bucureştiului din anul 1878 indica o suprafaţă de aproape 30 
kmp, din care cea mai mare parte - 23,5 kmp - avea un caracter agrar, ceea ce l-a 
determinat pe un călător străin să spună că Bucureştiul era „un oraş mic într-un sat 
mare", care avea o populaţie de 177.646 de locuitori26• La categoria profesiuni libere 
erau trecuţi 187 de medici de toate specialităţile, 49 de farmacişti şi 44 de calfe farmacişti, 
9 „dantişti" şi 92 de moaşe. De aici rezultă un indicator ridicat al asistenţei sanitare, 
respectiv l medic la I OOO de locuitori şi un farmacist la mai puţin de 2000 de locuitori. 
Majoritatea farmaciştilor continuau să fie de naţionalitate germană (28), dar numărul 
românilor creşte la 19, printre aceştia fiind înregistrată şi o femeie de 30--40 de ani27 • 

Ajungând în acest moment vom încerca să facem unele precizări în legătură cu 
farmacia descoperită pe strada Popa Rusu nr. 3, care avea în inventarul său şi un vas 
de sticlă cu numele unei farmacii „Farmacia regală Bucureşti" şi al proprietarului 
acesteia „F. Brus". Pentru început vom încerca să stabilim reperele cronologice ale 
etapei de funcţionare a farmaciei. Un terminus ante quem ne este oferit de numele 
farmaciei, România fiind declarată regat în anul 1881. După cum am menţionat deja, 
pe acest loc apare un imobi I nou în planul cadastral din 1896-1899; precizări suplimen
tare ne oferă planul cadastral din 1911, unde funcţiunea clădirii apare ca locuinţă iar 
proprietar Iancu Alexandrescu. Rezultă că farmacia a funcţionat, cel puţin din anul 
1881 şi până în perioada 1896-1899. Oricum, în anul 1905, după cum ne indică moneda 
descoperită în săpătură, farmacia era demolată şi pe locul ei exista o locuinţă. 

Pentru a doua jumătate a secolului al XIX-iea, înregistrăm şi primele meniiuni 
ale unor farmacii sau farmacişti cu numele Brus, dar în toate cazurile numele este scris 
cu dublu ss, adică Bruss. 

Carol Graef, născut la Sibiu în anul 1838, obţine în anul 1860 titlul de farmacist. 
A practicat la Bucureşti şi a ţinut mult timp în arendă farmacia Bruss, despre care nu 
se precizează însă unde se afla. El moare în anul 1882. 

Un alt farmacist, Anton Ziberzid, care moare în ianuarie 1890, va conduce această 
farmacie o perioadă nedeterminată. Acestea constituie, pentru moment, singurele menţiuni 
ale unei farmacii cu acest nume. 

Primul farmacist pe care îl cunoaştem din această familie este Josef C. Bruss, 
care şi-a luat diploma la Viena în anul 1865. Prin decretul nr. 5516 din 9 decembrie 
1866 a obţinut liberă practică în ţară iar din anul 1872 este proprietar al farmaciei din 
Calea Victoriei, colţ cu str. Edgar Quinet, farmacie care mai exista în anul 1938. În anul 
1875 cumpără farmacia Hygeia de la Carol Şulerus, care se afla pe strada Şerban Vodă, 
pe care o conduce până în anul 1893, când moare. 

Mihail Bruss s-a născut în oraşul Prejmer din Transilvania la 1844. După ter
minarea gimnaziului în oraşul natal, îşi face elevatul la farmacia Kessler din Craiova, 
obţinând în anul 1868 titlul de asistent în farmacie. În anul 1874 îşi ia licenţa la 
Universitatea din Viena şi în acelaşi an obţine dreptul de liberă practică. A fost diriginte 
al farmaciei „La Sfinţi", iar mai târziu, proprietar în asociaţie al farmaciei Apolodor din 
Calea Griviţei. A murit la 13 Martie 1910. 

26 Aurel D. Petrescu, Bucureşti. MIM, IX, 1972, p. 268. 
27 Ibidem. p. 271. 
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Ulysse de Marsillac include pe lista principalelor farmacii din Bucureşti, pentru 
perioada 1870-1876, pe Bruss Friedrich, proprietar al farmaciei „La Speranţa'', de pe 
C~lea Mogoşoaiei, acesta fiind ultimul farmacist cunoscut din această familie. 

Din aceste sumare informaţii reţinem pe Friedrich Bruss, care poate fi identificat 
în persona lui F. Brus, proprietarul Farmaciei regale Bucureşti. Din materialele consul
lnle nu am găsit „Farmacia Curţii regale" singura apropiere putând fi făcută cu „Farma
cia Curţii", menţionată la 1876. Transformarea numelui acesteia în Farmacia curţii 
regale şi funcţionarea ei după anul 1881 28, este confirmată, indirect, de publicarea în 
unul 1895, la Bucureşti, a catalogului Farmaciei Curţii regale. Lista specialităţi/or 
.1·trăine29 • Nu putem şti dacă farmacistul ce-şi desfăşura activitatea pe strada Popa Rusu 
li1cea parte din familia Brus, Mihail sau Josef, dar este greu de presupus că „Farmacia 
( ·uqii regale" putea fi deschisă într-un punct destul de îndepărtat de zona centrală a 
ornşului. Semnificativ în acest sens este recensământul din anul 1878 unde constatăm 
l':i din cele 19 farmacii, majoritatea erau în centru: 13 în „vopseaua" Roşu30, una în 
Vrrdc, una în Negru, nici una în Albastru; în Galben31 , acolo unde se afla strada Popa 
Rusu, erau patru farmacii32• O altă statistică dintr-o perioadă mai apropiată de etapa 
finnlă de existenţă a farmaciei din strada Popa Rusu, respectiv din anul 1905, arăta că 
lu o populaţie de 6.480.494 de locuitori, existau 220 de farmacii publice în România, 
respectiv, o farmacie la 29.457 de locuitori. În Bucureşti, la 250.000 de locuitori, 
cK istau 37 de farmacii publice, 18 drogherii şi 10 farmacii de spitale civile şi militare, 
111lid o medie de 6757 de locuitori la o farmacie publică33 • 

În concluzie nu putem spune care este numele farmaciei ce a funcţionat la sfârşitul 
scrotului XIX pe strada Popa Rusu, nefiind exclusă posibilitatea localizării aici a Far-
111uciei Hruss, care a funcţionat prin deceniile 8-9, ale secolului al XIX-iea. Desigur se 
poulc presupune că unul dintre proprietari ar fi putut fi Josef C. Bruss sau Mihail Bruss, 
d11r numai investigarea arhivelor va putea să aducă precizările necesare. 

Studiul inventarului arheologic mobil recoltat cu prilejul acestei cercetări arheo
logice va aduce informaţii deosebit de importante pentru completarea cunoştinţelor 
privind unul din aspectele maî puţin studiate ale istoriei Bucureştilor - evoluţia preo
rnpărilor privind sănătatea publică şi a practicii farmaceutice în Bucureşti. Se cuvine 
subliniat că, până în momentul de faţă, obiectele descoperite în str. Armand Călinescu 
111. 19 ilustrează cel mai vechi inventar al unei farmacii de pe teritoriu/ capitalei. 

28 Vasile I. Lipan, op. cit, p. 111 - în anul 1881 func\ionau la Bucureşti 24 de farmacii publice. 
29 Jhidem, p. 129. 
1° Culoarea de roşu era mărginită spre sud de Mânăstirea Mihai Vodă şi de Mitropolie, la est de 

h111111l lui Manuc şi biserica Mântuleasa, la nord de biserica AnneJXască şi metohul episcopiei de Râmnic, 
lu vest de Cişmigiu până la Mihai Vodă, cf. Paul Cemovodeanu, şi Nicolae Vătămanu, Bucureşti. MIM, 
li, 1999, p. 123 nota 29 - situaţie înregistrată în anul 1838. 

11 Pentru cunoaşterea străzilor din fiecare culoare vezi George Costescu, Bucureştii vechiului regat, 
/1111·111l•şti, I 944, p. I 6--25. 

12 Aurel D. Petrescu, op. cit, p. 269. 
n Vasile I. Lipan, op. cit, p. I 52. 
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ANEXA 1 

CATALOGUL DESCOPERIRILOR ARHEOLOGICE 

Groapa 1 - prima jumătate a secolului al XIX-iea. 

STRĂCHINI 

Baza evazată, cu marginea rotunjită, cu o uşoară şănţuire la partea inferioară, cu 
baza plată, care nu a mai fost smălţuită (inv. I, pi. 1/2). 

Buza uşor arcuită, cu marginea teşită drept; la exterior, de sub marginea buzei, 
pleacă ataşul superior al unei toarte late; la interior a fost decorată cu dungi verticale 
de humă albă, acoperite apoi de un strat de smalţ incolor (inv. 2, pi. 111 ). 

OALE CU TOARTĂ 

Partea inferioară a unui vas de dimensiuni mari, nesmălţuită (inv. 4). 
Pansă din zona umărului, decorată cu fascicole de linii orizontale (inv. 5). 

PAHARE 

Buza înaltă, evazată, cu marginea subţiată, cu diametrul gurii egal cu diametrul 
maxim; 

piciorul tronconic, are baza plată; de marginea buzei se prinde o toartă care 
coboară până în zona diametrului maxim. Pe buză şi în partea superioară este decorat 
cu cercuri concentrice trasate cu humă alburie: peste acestea, dar numai pe buză, de
corul a fost completat cu o peliculă de smalţ verde (inv. 3, pi. 1/3). 

Groapa 2 - a doua jumătate a secolului al XIX-iea. 

OALE CU TOARTĂ 

Buza răsfrântă cu marginea rotunjită, cu gâtul scurt şi diametrul maxim în zona 
umărului. 

Toarta, mult aplatizată, se prinde de marginea buzei şi în zona diametrului max
im. Pe toată suprafaţa interioară şi pe marginea buzei, la exterior, este acoperită cu un· 
smalţ incolor. Pe umăr sunt incizate trei linii orizontale (inv. 6, pi. II/I). 

Partea superioară a unui vas cu buza evazată, cu buza teşită oblic, având în 
secţiune o formă triunghiulară. Decorul este reprezentat de o peliculă subţire de smalţ 
de culoare verde ce acoperă numai marginea exterioară a buzei şi un motiv format 
dintr-un grup de patru cerculeţe dispuse în cruce (inv. 7). 

Pansă din zona umărului, cu ataşu\ inferior al toartei; la interior este acoperită cu 
un strat de smalţ incolor (inv. 9). 

PAHARE 

Partea inferioară a unui exemplar asemănător cu cel din groapa l. În zona di
ametrului maxim este decorat cu un motic geometric încadrat de două linii, totul fiind 
executat cu humă de culoare alburie. Pe picior este decorat cu trei cercuri trasate tot cu 
humă (inv. 10, pi. II/2). 
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ULCIOARE 

Vas restaurat parţial, de la umăr în jos: decorat cu două fascicole de incizii, 
trasate pe gât şi umăr şi o peliculă de smalţ verde ce coboară până spre gât. Pe corp 
se mai păstrează urme de humă (inv. 11, pi. 11/3). 

Partea mediană a unui vas de mici dimensiuni, decorat cu două fascicole de 
incizii, trasate pe gât şi umăr. Decorul este completat cu puncte şi pete pictate cu humă, 
peste care a fost aşternut un strat de smalţ incolor (inv. 8). 

Fundul unui vas cu diametrul de 7 cm, nesmălţuit (inv. 14). 
Fundul unui vas cu diametrul de 11 cm, acoperit cu smalţ de culoare verde 

(inv. 13). 
Fundul unui vas cu diametrul de 11 cm, acoperit cu smalţ incolor (inv. 15). 

STRĂCHINI 

Partea inferioară, acoperită cu un smalţ de culoare galbenă (inv. 26). 

CASTROANE 

Vas cu buza uşor arcuită, cu o şănţuire la interior. Decorul este reprezentat de o 
bandă de nervuri în relief, plasată în zona mediană. La interior şi pe marginea buzei, la 
exterior, este acoperit cu o peliculă de smalţ incolor (inv. 22, pi. III/I). 

Vas cu buza răsfrântă, cu marginea rotunjită, cu fundul plat, acoperit la interior 
cu un smalţ de culoare galbenă (inv. 28, p. III/2). 

Vas cu buza puţin evazată spre exterior, cu două şănţuiri bine pronunţate. La 
interior, baza este marcată de o nervură circulară; la interior şi la exterior, numai pe 
marginea buzei, este acoperit cu un smalţ galben (inv. 25, pi. III/3). 

Vas asemănător cu cel anterior, dar buza este marcată numai de o singură şănţuire 
şi fără nervură la interior (inv. 30, pi. IVII). 

Vas cu buza îngroşată şi teşită, de formă triunghiulară, acoperit cu un smalţ de 
culoare verde. La exterior, puţin sub marginea buzei, are o nervură bine reliefată -
coastă (inv. 24). 

Vas cu baza inelară; la interior este decorat cu un cerc în spirală ce acoperă tot 
fundul şi de o linie în val, totul fiind trasat cu humă alburie. Peste acestea au fost 
pictate, cu un smalţ incolor, dungi late ce pleacă radial din centru. Piesa are un caracter 
decorativ, după cum ne indică cele două perforaţii ale suportului inelar. La exterior, 
aproape de picior, are un sgrafito ce pare a fi litera I (inv. 21, pl. IV/3). 

FARFURII 

S-a descoperit un singur exemplar cu profilul complet: are buza lată, cu marginea 
teşită oblic, fundul plat, fiind acoperită cu un smalţ verde deschis. Decorul este reprezentat 
de o acoladă ce se desfăşoară pe buză, în timp ce în centru sunt mici motive geometrice, 
totul fiind pictat cu smalţ maro şi verde (inv. 20, pi. IV/4). 

Vas cu buza lată cu marginea rotunjită, marcată de o şănţuire: pe un smalţ galben 
sunt trasate grupuri de linii oblice, de culoare verde şi maro (inv. 23, pi. IV/2). 
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LIGHEANE 

Această categorie este reprezentată doar de două buze: decorul constă din fasci
cole de linii drepte, întrerupte de o linie în val, trasate cu humă, peste care s-a aşternut 
un strat de smalţ incolor (inv. 16-17). 

TIGAIA 

Are buza uşor răsfrântă, cu marginea subţiată, de formă triunghiulară, corpul cu 
o formă tronconică, este acoperit cu smalţ verde la interior: are trei picioruşe înalte, 
curbate spre exterior (inv. 37, pi. IIl/4) şi un mâner gol la interior (inv. 36, pi. Il/5). În 
Transilvania, acelaşi vas este cunoscut sub numele de cratiţă cu toartă, denumire ce pare 
mai apropiată de capacitatea sa. 

FAIANŢĂ ŞI PORŢELAN 

Partea centrală a unui vas deschis, decorat la interior cu un motiv floral, vrejuri 
şi fructe mici realizate cu verde şi roşu. La exterior păstrează un fragment de marcă 
aniversară?: „S LEBEUF A MON ... " şi anul 1854 (inv. 40, pi. IV /6). 

Ceaşcă cu buza cu contur ondulat, subliniat cu o linie aurie. Baza circulară este 
marcată cu o dungă aurie, culoare ce urmăreşte şi decorul în relief de pe corp (inv. 41, 
pi. IV/5). 

Groapa 3 - prima jumătate a sec. XX 

CASTROANE 

Vas cu profilul complet, cu buza înaltă şi marginea rotunjită: la interior, peste un 
smalţ de culoare galbenă, prezintă o rozetă în centrul vasului şi un motiv floral dispus 
pe umăr, din loc în loc (inv. 50, pi. 1/5). 

ULCIOARE 

Vas miniatural, cu tortiţă şi cioc de scurgere. Un strat de humă acoperă tot vasul, 
în timp ce în partea superioară are pete de smalţ de culoare verde (inv. 46, pi. 1/4). 

Două torţi cu smalţ de culoare verde de la exemplare de dimensiuni mici (inv. 
47) şi mijlocii (inv. 48). 

FARMACIA - ultimele decenii ale secolului XIX 

INSTRUMENTAR FARMACEUTIC 

Flacon de sticlă de 150 ml, ce are inscripţionat în relief textul „FARMACIA 
CURŢII REGALE F. BRUS BUCURESCI" (inv. 56, pi. VIVI). 

Borcănaş de sticlă, ce are la partea inferioară, în relief, textul „BAEDER NEW 
YORK", (inv. 58, pi. VIl/2). 

Flacon de sticlă, cilindric, din care s-a recuperat numai jumătatea inferioară pe 
care era o inscripţie verticală din care s-a mai păstrat „ ... INE MIDY". Pe fund are 
numerele 10099 şi iniţialele H P (inv. 57, pi. VIl/3). 
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Flacon de sticlă, ciliiWric, din care s-a păstrat numai partea superioară (pe baza 
investigaţiilor s-a putut stabili că face parte din vasul de mai sus): gura are nervuri în 
relief pentru înşurubarea capacului. Din textul inscripţiei au rămas numai primele două 
litere: „CO" (inv. 63, pi. VIIl/1 ). 

Flacon de sticlă de formă paralelipipedică, din care s-a păstrat numai fundul; aici 
apar din nou iniţialele „H P" şi cifrele „8164'', (inv. 61, pi. VIIl/2). 

Flacon de sticlă de formă paralelipipedică, din care s-a păstrat numai gâtul, care 
pe baza investigaţiilor s-a putut stabili că face parte din vasul de mai sus (inv. 62). 

Flacon de sticlă de formă paralelipipedică, din care s-a păstrat numai fundul, care 
este inscripţionat pe trei laturi. În faţă se mai poate citi „ ... IGARO JOURS BONNE 
NOUVELLE", pe o latură se mai vede (FRA) „N<;AISE" iar pe fund cifrele 1031, (inv. 
64, pi. VIIl/3). 

Flacon de sticlă de formă cilindrică, din care se mai păstrează fundul: pe el apare 
indicată capacitatea - 200 ml (inv. 59, pi. IX/4). 

Flacon de sticlă de formă cilindrică, din care se mai păstrează fundul: pe el apare 
indicată capacitatea - 150 ml (inv. 60, pi. IX/3). 

Măsură folosită în farmacie, faianţă din Anglia cu următoarea marcă: legenda 
circulară „S. MAW. SCN & THOMPSON LONDON/ENGLAND" având în centru 
monograma „C & T M M". Măsură în formă de lingură, cu mânerul rupt, cu trei 
indicatoare liniare - TEA/DESSERT/TABLE - trasate cu negru, de la interior spre 
exterior, (inv. 89, pi. Vl/8). 

Creuzet din porţelan, cu buza puţin subţiată, din care se păstrează doar partea 
superioară (inv. 95, pi. IX/2). 

Flacon din porţelan, din care se păstrează doar fundul, pe care apare inscripţionat 
„J S 94", (inv. 94, pi. IX/1). 

Borcănaş din porţelan păstrat în întregime: înălţimea de 56 cm, diametrul bazei 
42 cm, (inv. 92). 

Fiolă din sticlă mată de culoare alburie (inv. 68, pi. X/l). 
Fiolă din sticlă de culoare albă (inv. 67, pi. X/2). 
Pipetă din sticlă albă (inv. 66, pi. X/3). 
Pipetă din sticlă albă (inv. 64, pi. X/4). 
Pipetă din sticlă albă (inv. 65, pi. X/5). 
Periuţă din os, care sub orificiile pentru fire are iniţiala M, iar pe mâner este 

imprimată inscripţia „THE BEST CEMENTED WARRANTED QUALITY" iar în mijloc 
parc să fie numărul „30" (inv. 93, PL. X/6). 

OBIECTE DE UZ CASNIC 

Farfurie cu marginea ondulată şi decor de linii concentrice, roşu închis şi gri, 
trasate pe fond alb. Porţelan european, producţie industrială (inv. 86). 

Vas cilindric, canelat, decorat cu motive florale, cu albastru, roşu, brun şi gri, 
totul pe fond alb. Porţelan european, producţie industrială (inv. 90, pi. Vl/7). 

Ceşcuţă de cafea, de culoare albă, decorată cu linii aurii la bază, pe ansă şi 
pc buză. 
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Porţelan european, producţie industrială (inv. 80, pi. Vl/2). 
Bol canelat, cu decor pictat cu albastru: la exterior cu vrejuri, flori şi fructe 

stilizate iar la interior cu linii concentrice, trasate la bază şi sub buză. Porţelan euro
pean, producţie industrială (inv. 82, pi. VI/9). 

Vas cu corpul tronconic, gât cilindric şi baza inelară. Decorul - flori de inspiraţie 
orientală - este pictat cu roşu, roz, verde, bleu, gri. Porţelan european, producţie indus
trială (inv. 81, pi. VI/6). 

Vas tronconic cu toarta supraînălţată, cu decor floral sub ataşul superior al 
ansei. Pe corp este decorat cu vrejuri. Porţelan european, producţie industrială (inv. 
91, pi. Vl/l). 

Pahar din sticlă cu baza plată şi piciorul înalt (inv. 70, pi. Vl/5). 
Partea superioară a unui vas din sticlă, pictat cu motive florale, cu auriu şi 

albastru (inv. 27, pi. VI/4). 
Bol de sticlă cu baza plată şi decor gravat: între două linii în zig zag, două 

fascicole suprapuse de linii în val (inv. 102, pi. V/l}. 
Bol de sticlă cu baza plată şi decor gravat: între două linii ondulate este înscris 

un motiv geometric (inv. 103, pi. V/2). 

PĂPUŞI 

Au fost găsite fragmente de la circa IO păpuşi din porţelan, pictate „MADE IN 
GERMANY". Pe ceafă, alături de locul de provenienţă apar o serie de cifre - 7/0, 9/ 
O, 1110, 16/0 - care par să indice dimensiunile. 
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ANEXA 2 

ARHEOMETRIE 

Fragmentele de sticlă cu numerele de catalog 57 şi 63, 61 şi 62 (numerotate de 
la l la 4) au fost analizate fizico-chimic în cadrul Laboratorului de arheomerie al 
Muzeului Municipiului Bucureşti. Tehnica folosită este fluorescenţa de raze X - o 
metodă rapidă şi nedistructivă. Prin această metodă a fost determinată compoziţia ele
mentară a celor patru probe. 
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Comparând compoziţiile sticlelor între ele s-a putut stabili că primele două 
fragmente - sticla 1 (nr. cat. 57) respectiv sticla 2 (nr. cat. 63) fac parte din acelaşi 
flacon, iar sticla 3 (nr. cal. 61) respectiv sticla 4 (nr. cat. 62) aparţin, de asemenea, 
aceluiaşi flacon. 

ANEXA 3 

LISTA FARMACIŞTILOR DIN BUCUREŞTI (1637-1899) 

1637 - Giorgio spetiale 
1651 - Avram spiciar 
1684-1687, doctorul Giacomo Pilarino, adus la Bucureşti de domnitorul Şerban 

Cantacuzino, pentru ca în 1695 să se întoarcă din nou la Bucureşti 
1703 - la curtea domnitorului Constantin Brâncoveanu este menţionat un „spicear", 

care poate fi Giacomo Pilarino sau un ajutor al acestuia 
1716 - la farmacia spitalului Colţea - doctorul Johann Stanislaus Grotovsky, din 

Orăştie 

1740 - Jean Claude Flachat 
1740 - J. Traugott Seuler von Seulen 
1741 - Martin Schassburger, din Braşov 
1742 - Wilhelm Gaudi 
1742 - George Vodopich, primul care s-a stabilit şi a trăit la Bucureşti 
1750 - Christian Richter 
1771 - G. Roth, poate acelaşi cu Johann Roth din 1792 şi cu cel din 1797 
1771 - Michael Markler, menţionat şi la 1785 
1776 - Chiriac Arbut vinde spiţeria pe care o avea la hanul Şerban Vodă, lui Jo

hann Martin Schaffendt, chirurg şi farmacist sas din Mediaş, menţionat şi la 1797, 1804 
1780 - în jurul acestei date soseşte la Bucureşti, Ludwig Lorenz von Langendorf, 

din Braşov 
1785 - spiţerul Markler 
1786 - Andreas Klusch, din Sibiu, menţionat şi la 1804 
1787 - Giuseppe Giovanni Rossi, posibil Gioanu la 1797, Jo han Rossi la 1804 
1790 - Andrei Berek, posibil acelaşi cu Andrei Birk din 1792 
1791 - Michel spiţerul, supus austriac 
1792 - Andrei Birk 
1792 - Johann Roth, posibil acelaşi cu G. H. Roth, din 1797, şi în 1804 
1793 - în jurul acestei date revine la Bucureşti Ludwig Lorenz von Langendorf, 

ca proprietar al unei spiţerii 

1794 - Johann Zinnem von Burghthal 
1795 - Andreas Schnell, posibil acel Andrei din 1797 
1797 - Adrei 
1797 - Fritz din hanul Popaz 
1797 - Gioanu 
1797 - Mihali 
1797 - Miler 
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1797 - Nicoli 
1797 - G. H. Torh (Rot), ţine spiţerie la hanul lui Constantin 
1797 - Rut din Şelari 
1797 - Şafant 

1800 - Josef Raimonty sau Raimondy?, deschide La Speranţa, menţionat şi în 
anii 1829, 1833, 1836--1837, 1839 

1800 - Andreas Schnell 
1803 - Johann Graef 
1803 - Stephan Tellmann, din Braşov, şi în anul 1804 
1804 - Jacob Beithuber, din Hermanstadt-Sibiu 
1804 - Samuel Fritsch, din Hermanstadt-Sibiu 
1804 - Andreas Klusch, din Hermanstadt-Sibiu 
1804 - Johan Rossi, din Constantinopel 
1804 - Johann Torh, din Cronstadt-Braşov 
1804 - Paul Roth, din Cronstadt-Braşov, menţionat şi în anii 1829, 1831 
1804 - Johan Schne-Veis, din Cronstadt-Braşov 
1804 - Johan Schaffend, din Bukurest 
1804 - Geor Alexi Steege, din Bukurest 
1804 - Michael Steege, din Cronstadt-Braşov, menţionat şi în anii 1816, 1829, 

1836-1837 
1804 - Stephan Tellman, din Cronstadt-Braşov 
1804 - Franz Theiringer, din Cronstadt-Braşov 
1804 - John Zinner, din Wien, menţionat şi în anii 1829, 1837 
1804 - Ferdinand Wild, din Enyed 
1805 - Andreas Thiess 
1808 - Wilhelm Thuringer, menţionat şi la 181 O 
1810 - Johan Schobel, menţionat şi în anul 1830 
1811 - Michael Gardo, menţionat şi în anii 1821-1822 
1812 - Johannes Honterus, menţionat şi în anul 1818 
1813 - Lorenz Dampner, menţionat şi la 1822 
1816 - G Roth 
1816 - Michael Traugott Steege, menţionat şi în anii 1836-1837 
1818 - J. Dresnandt, menţionat şi în anii 1829, 1847 
1818 - Franz Ludwig Drexler, menţionat şi în anii 1829, 1837, 1849 
1818 - Johannes Honterus 
1818 - Leopold Koller 
1819 - Paul Roth 
1820 - Franţ Ludohih, din plasa Gorganului, mahalaua Creţulescu 
1820 - Ignat Maizer, mahalaua Popa Darvaş, menţionat şi în anii 1822-1828, 

1829, 1833, 1838 
1821 - Michael Doctor, menţionat şi în anii 1829, 1837, 1839 
1821-1822, Mihail Gardo, menţionat şi în anul 1829 
1822 - Dampner 
1822 - M ihael Eckhardt, din Essen, menţionat şi în anul 1829 
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1822-1828 - Josef Nep. Hammerschimdt, a cumpărat spiţeria lui Giovanni Rossi, 
menţionat şi în anul 1829 

1822-1828 - Ignaz Mauszel 
1827 - Pavel Klush, menţionat şi în anii 1837, 1839, 1840, 1850, 1855, 1859 
1828 - Georg Draudt, menţionat şi în anul 1831 
1828 - Joseph F. Kuhn 
1828 - Johann Lochrnann 
1829 - Ioan Dresnand 
1829 - Ludwig F. Drexler 
1829 - Michael Eckhardt, originar din Essen 
1829 - Josef F. Fuhn 
1829 - Mihail Gardo 
1829 - Andreas Fr. Graef, menţionat şi în anii 1831, 1837, 1839, 1847?, 1855, 

1859, 1867 
1829 - Josef Nep. Hammerschimdt 
1829 - Paul Klusch 
1829 - Josef Fr. Kuhn, menţionat şi în anul 1831 
1829 - Ignat Mauszel, acelaşi din 1820, trecut însă la plasa podului Mogoşoaia 
1829 - Michael Doctor 
1829 - Fr. X. Prausin, menţionat şi în anii 1837, 1839 
1829 - Raber 
1829 - Josef Raimondy 
1829 - Paul Roth 
1829 - Frantz Roth 
1929 - Andreas Schnell, menţionat şi în anii 1831, 1839-1842 
1829 - Johann Schobel 
1829 - Michael Steege 
1829 - Johann Zinner 
1829 - Johann Weszelinovici, menţionat şi în anii 1839, 1855 
1830 - Johann Schobel 
1831 - Georg Draudt 
1831 - Andreas F. Graef 
1831 - Josef Kuhne 
1831 - Paul Roth 
1831 - Karl Schuller 
1831 - Andreas Schnell 
1833 - I. Mauszel 
1833 - Josef Raimondx 
1833 - M. Tr. Steege 
1836 - Friderich Baitler sau Beutler, plasa Albastră, menţionat şi în anii 1837, 

1839, 1842 
1836-1837 - Josef Raimonty, locuind pe Podul Mogoşoaia în plasa Roşie 
1836-1837 - Michael Traugott Steege, locuind pe Podul Mogoşoaia în plasa Roşie 
1837 - Friedrich Beitler 
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1837 - Ludwig Drexler 
183 7 - Fr. Enenter, menţionat şi în anul 1839 
183 7 - Andreas Greff 
1837 - Paul Klusch, în plasa Roşie, locuind pe Podul Mogoşoaia 
183 7 - Michael Doctor 
1837 - Francisc Xav. Prujinsky 
183 7 - Carl Schlulerus 
183 7 - Ioan Ziner 
183 7 - Friedrich Ei tel, menţionat şi în anii 1839, 1842, 1855 
1838 - lgnatz Mauszel 
1839 - Friderich Baitler, menţionat şi în anul 1842 când vinde farmacia aflată pe 

uliţa Lipscănească 

1839 - Paul Clusch 
1839 - Louis Drexler 
1839 - Friderich Eitel 
1839 - Friderich Ennyeter 
1839 - Wilhelm Gaudi, menţionat şi în anul 1842 
1839 - Andreas Greff 
1839 - Johan Greff 
1839 - M. Rening 
1839 - Carol Kladni 
1839 - Paul Klusch, menţionat şi în anul 1850 
1839 - Michel Doctor 
1839 - Francisk Pruzinski 
1839 - I. Raimonty 
1839 - Franz Roth 
1839 - Andreas Schnell, până în anul 1842 
1839 - Carol Schullerus, menţionat şi în anul 1851 
1839 - Carol Adolf Steege, menţionat şi în anii 1842, 1847, 1851, 1855 
1839 - I. Zinner 
1839 - Carol Zumer 
1839 - Johan Weszelinovitz 
1840 - Karl Kladny 
1840 - Paul Klusch 
1842 - Wilhelm Gaudi, menţionat şi în anul 1839 
1842 - Friedrich Eithel 
1842 - Mauszel, spiţeria „din potriva Episcopiei" 
184 7 - Dresnandt, în mahalaua Sf. Gheorghe 
1847 - Graef, în mahalaua Răzvanului 
1847 - Gheorghe Ghercu, la hanul Papazoglu 
184 7 - Şuler, la hanul Şerban Vodă 
1847 - Zinner, în mahalaua Sf. Gheorghe 
1848 - Andreas Frank, menţionat până în anul 1897 
1849 - Drexler 
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1849 - Fr. Klein, menţionat şi în anul 1853 
1850 - Paul Klusch, primeşte autorizaţia să construiască o spiţerie la poarta spi-

talului Colţea 
1855 - octombrie, farmacia lui Johann Greff este preluată de fiul său, Eduard Greff 
1855, noiembrie - M. Binder 
1855, noiembrie - J. Bohm 
1855, noiembrie - Fr. Eitel 
1855, noiembrie - A. Frank 
1855, noiembrie - A. Graef 
1855, noiembrie - J. Nep. Hamrnerschimidt 
1855, noiembrie - C. Kladny 
1855, noiembrie - P. Klusch 
1855, noiembrie - Ed. Jul. Rissdorfer 
1855, noiembrie - Fr. Roth 
1855, noiembrie - M. Schmidt 
1855, noiembrie - C. Schuller 
1855, noiembrie - A. Steege, 1856 
1855, noiembrie - A. Thies 
1855, noiembrie - J. Zinner 
1855, noiembrie - C. Zumer 
1855, noiembrie - C. Weber 
1855, noiembrie - J. Weszelinovici 
1856 - J. Honig 
1856 - Adolf Stege, moare la 1864 
1858 - J. Hoenig, menţionat şi în anul 1864 
1859 - Michel Adolf, mahalaua Creţulescu 
1859 - Scarlat Claude, mahalaua Sf. Ioan Nou 
1859 - Pavel Cluş 
1859 - Daniil Craus, mahalaua Sf. Nicolae 
1859 - S!imuil Craus, mahalaua Sf. Ioan Nou 
1859 - Rudolf Doregher, mahalaua Sf. Nicolae 
1859 - Johanna Dresnand 
1859 - Friderich Eithel, menţionat şi în anul 1863 
1859 - Mihael Falcaş, mahalaua Colţea 
1859 - Andreas Frank, menţionat şi în anul 1864 
1859 - Adreas Greff 
1859 - Johann Greff 
1859 - Andreas Friederich Greţu (sic), mahalaua Şerban Vodă 
1859 - Iosef Haimşmit sau Hammerşmid, mahalaua D-na Bălaşa 
1859 - Leon Hart, mahalaua Sf. Dimitrie 
1859 - Martin Hening 
1859 - Ioan Hesic, mahalaua Şerban Vodă 
1859 - Carl Kladny 
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1859 - Leonard Doctor 
1859 - Friderich Niereşer 
1859 - Franţ Pruschinzchi 
1859 - Iulius Eduard Rissdorfer, mahalaua Curtea Veche 
1859 - Friderich Roth 
1859 - Friderich Roşu, mahalaua Sf. Dimitrie 
1859 - Adolf Stege, mahalaua Creţulescu, moare la 1864 
1859 - Ioan Stimer, mahalaua Sf. Gheorghe Vechi 
1859 - Carol Şulerul sau Şulerus, mahalaua D-na Bălaşa 
1859 - Andreas Tizu sau Thies, mahalaua Creţulescu 
1859 - Fani Veselinovits 
1859 - Friedrich Zumer, conduce farmacia Esculap între 1859-1865 
1859 - Scarlat Zumer, mahalaua Biserica Doamnei 
1864 - Scarlat Eitel, fiul lui Friedrich Eitel 
1864 - Scarlat Fuhrmsn 
1864 - Kleber, farmacist la farmacia Naţională a lui Paul Klusch 
1864 - Iosif Theil 
1865 - Josef C. Bruss 
1866 - A. Frank, 1867 
1867 - Andreas Fr. Graef 
1870 - Fr. Zumer, cumpără şi conduce farmacia La Cerbu, până la retragerea din 

activitate ( 1902) 
1870-1876, Friedrich Bruss 
1870-1876, Aurelius Ciura 
1870-187 6, Iosif Eitel 
1870-1876, Frank 
1870-1876, Thies Joseph 
1870-1876, Gustav Graef 
1870-1876, Carol Kladny 
1870-1876, Franz Kessler 
1870-1876, Kleber 
1870-1876, Leonard 
1870-1876, Friedrich Nierescher 
1870-1876, Julius Rissdorfer 
1870-1876, Johann Sattfelv 
1870-1876, Carl Schuster 
1870-1876, F. Theil 
1870-1876, Arnold Zeides 
1870-1876, Franz Zeidner 
1870-1876, Witting 
1874 - Mihail Bruss 
1875 - N. I. Anghelescu 
1880-1901 Eduard Fabini 
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1879 - Brusz 
1880 - Andreas Frank 
1882 - Cristache Alexandriu 
1882 - Mihail Stoenescu 
1883 - C. Belciugăţeanu 
1886 - Anton Altân 
1886 - N. Drăgulescu 
1886 - Josef lurah 
1895 - Michael Bieltz 
1895 - I. Vespremeanu 
1896 - Adam Henţescu 
1896 - Otto Mayer 
1896 - Alexandru Volanschi 
1897 - D. Nicolau 
1897 - N. I. Sechel 

ANEXA 4 

LISTA FARMACIILOR DIN BUCUREŞTI (1786-1900) 

1786 - Apollo, va funcţiona până în secolul XX 
1787 - La Vulturul de aur, va funcţiona până în secolul XX 
1794 - Esculap, menţionată şi la 1864 
1795 - Leul de aur, va funcţiona până în secolul XX 
1800 - Speranţa 

1803 - Foişorul de foc 

43 

1805 - La Cerbu, menţionată şi între 1870-1902, când se afla pe Calea Mogoşoaiei 
nr. 48 

1808 - Coroana de aur, menţionată la 1810, 1824, 1848 
181 O - Hygeia - la 19 iulie 1827 este arsă, o nouă spiţerie fiind deschisă pe 9.30 

ianuarie 1828; în anul 1875, când se afla pe strada Şerban Vodă, devine proprietatea 
farmacistului Josif C. Bruss iar la moartea acestuia, tot în 1875, este arendată de 
farmacistul N. I. Anghelescu 

1811 - La Pelican 
1812 - Biserica cu Sfinţi, menţionată la 1818, 1859 
1813 - Salvator, pe Podul Mogoşoaiei, menţionată între 1822-1828 şi între 1842-1864 
1816 - Fortuna; la 1856 - La Fortuna, farmacia lui A. Steege, se afla pe podul 

Mogoşoaiei, în casele Fr. Bossel, până la moartea acestuia în anul 1864. În anul 1865 
fusese preluată de Leonhard Doctor 

1819 - Ursul, menţionată şi între 1849-1897, când se afla pe strada Patria nr. 1 O, 
lângă Hotel Patria 

1821 - La Arab, menţionată şi în 1864 
1821 - La Crucea de Aur, moştenită în familie până în anul 1902, când este 

vândută farmacistului Josef Ressdorfer 
1828 - Flora, menţionată până la 1867 
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1829 - Ochiul lui Dumnezeu, menţionată şi la 1859; la începutul secolului XX 
se afla pe Calea Victoriei, colţ cu strada Biserica Amzei 

1831 - moare proprietarul spiţeriei din Hanul lui Manuc 
1837 - Imperatorul Roman, menţionată şi la 1859 
1842 - farmacia lui Friderich Baitler, aflată pe uliţa Lipscănească 
1842 - farmacia lui Andreas Schnell, aflată în mahalaua Curtea Veche, Văpseaua 

Roşie nr. 123 8 
1842-1864, Salvator 
1850 - la poarta spitalului Colţea, farmacia lui Pavel Clusch 
1856 - Naţională sau Naţională la Vulturul Român?, pe Lipscani, menţionată şi 

în 1859, 1864 
1859 - Arapul, probabil farmacia Arabul 
1859 - Cerbul de aur 
1859 - Coroana de aur 
1859 - Fenix 
1859 - Fildeşul 

1859 - Foişorul de Foc 
1859 - Fortuna, Spiţeria Curţii 
1859 - Împăratul roman 
1859 - La globul de aur 
1859 - Leul de aur 
1859 - Naţională, str. Lipscani 
1859 - Pelicanul de aur 
1859 - Salvatorul, menţionată până la 1864 
1859 - Spiţeria oştirii române 
1859 - Spiţeria naţională la vultur 
1859 - Ursu 
1859 - Vulturul negru 
1860 - La Vultur 
1876 - Farmaci.a Curţii, vizavi de piaţa Episcopiei, pe Calea Mogoşoaiei nr. 67 
1876 - La Speranţă 
1881 - Centrală 

1881 - Victoria 
1882 - Coroana de oţel 
1882 - Farmacia Română la Sfântu Pantelimon, pe Calea Victoriei 77 
1883 - La Heliade, la 1885 se afla în Obor 
1886 - Aurora 
1886 - Camera Deputaţilor 
1886 - Galen 
1895 - Centrală 

1895 - Crucea albă 
1895 - Farmacia Curţii Regale 
1895 - Sfântu Spiridon 
1896 - Sănătatea 
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SUMMARY 
A Bucharestan Chemist's Shop at the End of the J9'h Century 

The archeological salvation excavations undertaken during the summer of 2002, in tqe 19, Armand 
('6linescu Street in Bucharest, have resulted in the discovery of some foundations belonging to a former 
chemist's shop, along with those of a newer, wider building risen over the o Jder one, dating from 1896-1899 
and demolished in 1980. 

The inventory found comprises a tumbler with a handle, glass jars, small jugs, rureens, European 
porcelain, faîence fragments (one of which rnarked with the year 1859, ensuring thus a better datmg of 
one of the complexes). Glass flagons were also found in the underground, along with tools typical of 
chemist's shops. 

One of the vessels bares the inscription „F. Brus Roya! chemist's Shop Bucharest''. The authors 
inquered about the above-named chemist's shop. 
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Figura 2. Situaţia în 1846 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



48 MUZEUL M UNICIPIULUI 8 UCUREŞTI XVII 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



Figura 3 a s· . . ituaţia în 1911 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



50 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XVII 

Figura 4. Situaţia în I 980 
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Figura S. Situaţia în 2002 
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Planşa II 
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Planşa IV 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



Planşa V www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



8 

Planşa VI 
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ÎN ASEZAREA MEDIEVALĂ • 

TIMPURIE DE LA 
BUCURESTI-MILITARI • A 

«CAMPUL BOJA» 

dr. Mircea Negru 

În campania arheologică din anul 2002, la Bucureşti-Militari Câmpul Boja au 
fost continuate cercetările în secţiunea S. 40 deschisă în anul anul 2001 (fig. 1:1) şi a 
fost efectuat un sondaj în sectorul C din partea de est a sitului arheologic 1. Săpăturile 
arheologice din cele două sectoare au condus la descoperirea unor urme de locuire din 
epoca bronzului, La Tene-ul geto-dacic (secolele III-II a.Chr.), secolele III, IV-V si V. 

Bordeiul B. 25 

Cea mai semnficativă descoperire din aceasta campanie arheologică este bordeiul 
B. 25, datat în secolul al V-lea p.Chr. El a fost surprins în cadrul secţiunii S. 40, în 
carourile c. 8-9 (fig. l :2). Pentru cercetarea sa integrală a fost deschisă caseta C. I 8. 
Martorul iniţial de 0,50 m dintre casetă şi secţiunea S. 40 a fost demontat ulterior (fig. 2). 

În secţiunea amintită stratigrafia este următoarea: 0/0,20 m - strat de pământ 
cenuşiu vegetal; 0,20/0,32 m - strat cenuşiu (sec. III şi V); 0,32/0,45 m - strat 
cenuşiu-negricios (epoca bronzului); 0,50/0,72 m - strat castaniu steril arheologic. 

Bordeiul avea o formă aproximativ pătrată. Lungimea sa era de 3,60 m, iar 
lăţimea de 3,35 m. Intrarea era pe colţul din vest, argument în acest sens fiind devierea 
în exterior a laturii respective. Un alt argument ar putea fi lentilele de pământ de 
culoare castaniu-gălbuie ce înconjoară laturile de nord şi vest, cu excepţia zonei în care 
se constată devierea laturii vestice. Aceste pete de lut castaniu-gălbui au fost sesizate 
de la adâncimea de 0,25 m, iar planul locuinţei de la 0,30/0,32 m. 

Podeaua neamenajată se afla la adâncimea de 0,68/0,72 m de la nivelul actual de 
călcare, respectiv la 0,36/0,40 m de la nivelul din epocă. 

În interiorul bordeiului au fost surprinse două cuptoare menajere, corespunzătoare 
a două faze de utilizare. 

Cuptorul nr. 1 era în formă de potcoavă, fiind scobit într-un bloc de lut din colţul 
de est al locuintei. La interior, lungimea maximă a vetrei sale era de 0,66 m, iar lăţimea 
maximă de 0,43 m. Grosimea vetrei era de 4,5-5,0 cm, iar a peretelui cuptorului de 3,8/ 

1 Pentru informaţii cu privire la istoricul cercetărilor şi bibliografia sitului a se vedea M. Negru, 
Descoperiri arheologice din secolele III şi V la Bucureşti-Militari Câmpul Boja, în Bucureşti - Materiale 
de Istorie şi Muzeografie, 16, Bucureşti, 2002, p. 63. 
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4 cm. Vatra avea o crustă albicioasă groasă de 1-2 mm. Peretele cuptorului s-a păstrat 
doar pe o înălţime de 2 cm, acesta fiind dezafectat la sfărşitul primei faze de utilizare 
a locuinţei. La aproximativ 0,50 m vest, în zona lutului cruţat, au fost găsite mai multe 
fragmente de calcar ce pot fi puse în legătura cu construcţia acestui cuptor. Deasupra 
cuptorului nr. l, după dezafectare a fost depus un strat de pământ castaniu steril 
arheologic, gros de 5-6 cm. Deasupra sa a fost amenajată o pantă pe care era evacuată 
cenuşa din cuptorul nr. 2. 

Cuptorul m. 2 era rotund-oval, fiind scobit în peretele sudic al bordeiului. Lungimea 
sa era de 1,20 m, lăţimea de 1,02 m, iar înălţimea de 0,34 m. Grosimea peretelui ars 
era de 2 cm. Vatra sa era la adâncimea de 0,58/0,60 m, cu 10-12 cm deasupra vetrei 
cuptorului nr. 1. 

În colţul de sud-vest al bordeiului a apărut o mică groapă tronconică, ce comunica 
în partea sa inferioară cu bordeiul (fig. 2). Diametrul său din partea superioară avea 
0,48-0,50 m, iar cel din partea inferioară măsura 0,60-0,63 m. Adâncimea sa era de 
0,68 m, de la nivelul actual de călcare. Materialul arheologic descoperit în această 
groapă consta în 13 fragmente ceramice din pastă grosieră de culoare cărămiziu-gălbuie 
~i fragmente de lemn ars. 

Interpretarea acestei gropi ca fiind una de stâlp, în sensul propriu al termenului, 
este facilă dar nu este singura posibilă. Adâncimea sa mică şi faptul că ea comunica la 
haza sa cu bordeiul, ne-ar putea determina să credem că în respectiva zonă s-a încercat 
construirea celui de al doilea cuptor, operaţiune abandonată ulterior. În sfărşit, micile 
aglomerări compacte de chirpici din colţul de vest şi de pe latura de nord ale bordeiului 
(fig. 2), ar putea indica un sistem de construcţie cu stâlpi la interior, care se sprijineau 
doar pe podeaua locuinţei. 

Materialul arheologic recoltat constă în fragmente ceramice, oase de animale, 
lemn ars, lut ars şi calcar. 

Ceramica de culoare cărămiziu-gălbuie din pastă modelată cu mâna predomină 
în proporţie de aproximativ 58,3%2• În cadrul acesteia distingem fragmente de vase din 
pastă grosieră ce conţine fragmente ceramice pisate (15,83%), semigrosieră compactă 
(35,83%) şi semigrosieră cu nisip şi pietricele (6,66%). 

Ceramica de culoare cărămiziu-galbuie din pastă grosieră poroasă cuprinde 
l'ragmente din partea mijlocie, respectiv buza unui vas (fig. 3:3), precum şi un fragment 
de tavă mare pătrată (fig. 3:7). Un vas cu buza răsfrântă, asemănător fragmentului 
prezentat mai sus, a fost descoperit în cadrul necropolei de tip Sântana de 
Mures-Cerneahov de la Spanţov3 . 

Ceramica de culoare cărămiziu-galbuie din pastă semigrosieră cuprinde fragmente 
dintr-un vas piriform cu buza aproximativ verticală (fig. 3: 1 ), un fragment din partea 
inferioară a unui vas piriform (fig. 3:4), două fragmente ale unor vase cu buza uşor 
răsfrântă decorată cu triunghiuri (fig. 3:5, 6) şi un fragment de tipsie (fig. 3:8). 

2 A fost luat in considerare numărul total de fragmente ceramice descoperite. 
3 B. Mitrea, C. Preda, Necropole din secolul al IV-iea e.n. în Muntenia, Bucuresti, 1966, p. 197, 

lig. 253:6. 
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Fragmentul de vas piriform cu buza verticală are analogii în aşezarea de la 
Cireşanu4 şi în necropola nr. I de la Bratei5• Decorul cu crestături pe buză a fost întâlnit 
în cadrul necropolei de tip Sântana de Mureş-Cemeahov de la Independenţa6, cât şi în 
aşezarea de la Cireşanu7• 

Ceramica de culoare cărămiziu-gălbuie din pastă semigrosieră cu nisip si pietricele 
este prezentă prin baza unui vas (fig. 3:2). 

Ceramica din pastă modelată la roată reprezintă 41, 7% şi este de două tipuri, fină 
(31,71%) şi zgrunţuroasă (9,99%). În cadrul ceramicii fine predomină specia de culoare 
cenuşie (12,5%), ce prezintă uneori un slip negricios (7,5%). Ceramica fină de culoare 
cărămizie reprezintă 11,67%. 

Ceramica fină de culoare cenuşie este prezentă prin fragmente de străchini (fig. 
4:4, 6), vase cu buza răsfrântă (fig. 4:2) sau cu corp bitronconic (fig. 4:7). Fragmentul 
de vas cu buza răsfrântă are analogii în cadrul aşezării de tip Sântana de Mureş-Cemeahov 
de la laşi-Fabrica de cărămizi8 . 

Ceramica fină cenuşie cu slip negricios cuprinde fragmente de la o amforă (fig. 
4: I) şi un fragment de vas cu baza inelară (fig. 3:9). 

Fragmentele de amforă au analogii în cadrul descoperirilor de la Cireşanu9 şi 
Bratei10, datate la sfârşitul secolului al IV-iea şi în prima jumătate a secolului al 
V-lea, respectiv în a doua jumătate a secolului al IV-iea şi prima jumătate a secolului 
al V-lea. 

Ceramica fină de culoare cărămizie deschisă cuprinde un fragment de vas cu gât 
cilindric (fig. 4:9) şi un fragment din gura unui ulcior (fig. 4:5). 

Ceramica zgrunţuroasă cenuşie reprezintă 4, 16% din total şi este reprezentată 
prin două buze de oale (fig. 4:8, 10) şi baza unui vas (fig. 4:3). Oale asemănătoare au 
fost descoperite în necropola de tip Sântana de Mures-Cemeahov de la Spantov 11

, iar 
în secolele IV-V la Cireşanu12 şi Bratei 13 . 

Ceramica zgrunţuroasă cărămizie conţine fragmente ce provin din partea mijlocie 
a unor vase şi reprezintă aproximativ 5,83%. 

În interiorul bordeiului a fost descoperită şi o cute din piatră (fig. 4: 11 ). 

4 V. Teodorescu, D. Lichiardopol, M. Peneş, V. Sandu, Aşezarea daco-romană de la Cireşanu, în 
Materiale şi Cercetari Arheologice, Bucureşti, 1992, II, p. 415, fig. 14:27. 

5 L 85.rzu, Continuitatea populaţiei autohtone în Transilvania în secolele IV-V (Cimitirul de la 
Bratei), Bucureşti, I 973, pi. XVIII:6. 

6 Ibidem, fig. 253:9. 
7 V. Teodorescu, D. Lichiardopol, M. Pe11:ş, V. Sandu, op.cit., p. 414--415, fig. 7:10; 14:27. 
8 I. Ionită, Aşezarea de tip Sântana de Mureş-Cerneahov de la laşi-Fabrica de cărămizi, Arheologia 

Moldovei, VII, 1972, p. 279, fig. 21 :3. 
9 V. Teodorescu, D. Lichiardopol, M. Peneş, V. Sandu, op.cit., p. 409, 413, fig. 7:19. 
10 L Bârzu, op.cit., p. 95, pi. IX:3. 
11 8. Mitrea, C. Preda, op.cit., p. 197, fig. 254:1, 3. 
12 Ibidem, p. 406, fig. 16: 13; p. 413, fig. 7:6. 
13 L. Bârzu, op.cit., pi. XVIII 11 pi. XVIII:S. 
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Concluzii 

Bordeiul B. 25 poate fi atribuit fazei I a culturii lpoteşti-Cândeşti şi datat în 
prima jumătate a secolului al V-lea. Argumente în acest sens sunt: prezenţa ceramicii 
asemănătoare celei din secolul al IV-lea14 asociată cu cea specifică secolelor unnătoare 15, 
precum şi formele ceramicii cenuşii zgrunţuroase16 . Pe de altă parte, cuptoarele menajere 
şi laviţa nu sunt specifice culturii Sântana de Mureş-Cemeahov17 sau stărşitului secolului 
ul IV-iea, ci perioadei urrnătoare 18 • 

Locuinţa prezentată confirmă existenta la Bucureşti-Militari "Câmpul Boja" a 
unei aşezări din secolul al V-lea, din aceeaşi perioadă fiind bordeiul B. 24 descoperit 
în campania arheologică din anul 2001 19• 

Descoperirile arheologice din secolul al V-lea de la Bucureşti-Militari "Câmpul 
Boja" reprezintă contribuţii la cunoaşterea acestei perioade pe teritoriul României şi, în 
acelaşi timp, deschid calea revalorificării descoperirilor anterioare, inclusiv cele de pe 
teritoriul Bucureştilor, datate larg în secolele V-VII. 

SUMMARY 

During the !atest archaeological campaign from 2002, pits were discovered from the early and 4lh_5lh 
ccnturies AD, a Late lron Age context, and a dwelling from the first half of the 5lh century AD. Also, 
fragments of pottery were found dated from the Bronze Age. 

The most important discovery is dwelling no. 25. lt has a rectangular plane with rounded comers. 
ln one corner were discovered two kitchen kilns that were successively used. The archaeological material 
consists of hand-made and wheel-made pottery, bumt clay and wood, few animal bones, and calcite. The 
pottery analogies are the arguments to date this dwelling in the first half of 5lh century AD. 

Figures Explanation 

Flgure 1. Dwelling no. 25. I. Trench no. 40. 2. Dwelling no. 25. 
Flgure l. Plane of dwelling no. 25. 
•·1gure J. 1-9. Archaeological materials discovered inside of the dwelling no. 25. 
Flgure 4. 1-1 I. Archaeological materials discovered inside of the dwelling no. 25. 

14 I. Ioniţă, op.cit., p. 276. 
1S L. Bârzu, op.cit., p. 30 I. 
16 A se vedea notele de mai sus. 
17 I. Ioniţă, Contribuţii cu privire la cultura Sântana de Mureş-Cerneahov, Arheologia Moldovei, 

IV, 1966, p, 195, 206. 
18 V. Teodorescu, D. Lichiardopol, M. Pencş, V. Sandu, op.cil., p. 390. 
19 M. Negru, op.cit., p. 63-71. 
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1 

2 
Figura 1. I. Sec1i~a S. 40. 2. Bordeiul B. 25. 
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Figura 3. 1-9. Materiale arheologice descoperite în bordeiul B. 25. 
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Figura 4. 1-11. Materiale arheologice descoperite în bordeiul B. 25. 
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SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE 
DIN SITUL NEOLITIC 

DE LA CHITILA-FERMĂ 
- CAMPANIA 2002 -

Cătălin Nicolae * 
Irina Nicolae* 

Adina Boroneanţ ** 

În vara anului 2002 au fost reluate săpăturile in situl neolitic de la Chitila, punctul 
„Fermă". Lucrările s-au realizat cu finanţarea Muzeului Municipiului Bucureşti şi cu 
concursul Şcolii generale nr. I din Chitila 1 şi a Facultăţii de Istorie2 din cadrul Universităţii 
Bucureşti. 

Campania s-a desfăşurat între 17 iunie-14 august3 şi a constat în extinderea 
săpăturii de salvare efectuată între anii 1982-1985 de un colectiv condus de dr. Vasile 
Boroneanţ4. 

Obiectivele acestei campanii au fost: verificarea stratigrafiei, cu speranţa că în 
anii următori se va putea face o secţiune care să traverseze aşezarea de la nord la sud, 
determinând astfel întinderea şi geneza te/I-ului; obţinerea de noi date privind succesiunea 
cultural-stratigrafică şi de noi materiale arheologice5 care să susţină sau să infirme 
ipotezele de lucru privind culturile Boian şi Gumelniţa, dar şi identificarea de noi 
morminte neolitice. 

S-a început prin curăţarea vechii săpături de vegetaţie şi îndreptarea profilului de 
pe laturile de est, vest şi sud pentru a observa stratigrafia existentă şi a determina dacă 
se mai justifică cercetarea a ceea ce a mai rămas din te/I-ul distrus în anii '80. La 
sfârşitul acestei operaţiuni s-a putut observa că depunerile arheologice rămase au o 
grosime de peste 1,20 m, situaţie ce justifică în opinia noastră continuarea săpăturilor. 
După efectuarea acestei operaţiuni s-a început săpătura propriu-zisă, într-o secţiune cu 

• Facultatea de Istorie, Universitatea I3ucureşti 
•• Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti 
1 Colectivul de cercetare, coordonat de prof. dr. Vasile Boroneanţ, mulţumeşte şi pe această cale 

doamnei directoare Ştefania Duminică pentru sprijinul acordat şi profesorilor de istorie Ivan Todea şi 

Cristian Palamar care au mobilizat şi supravegheat elevii din clasele V-VIII participanţi la săpături 
2 Mulţumim de asemenea şi pe această cale domnului decan prof. univ. dr. Alexandru Barnea pentru 

sprijinul acordat prin repartizarea studenţilor Facultăţii de Istorie pentru efectuarea practicii de specialitate 
pe şantier 

3 Perioadă fragmentată excesiv de numeroase ploi 
4 Pentru un istoric al cercetărilor vezi V. Boroneanţ, Chitila-Fermă. Studiu Monografic. /. Istoricul 

cercetărilor, Bucureşti, XIV, 2000, p. 49-54 
s Materialele arheologice rezultate în urma acestei campanii de săpături se află la Muzeul de Istorie 

Bucureşti 
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dimensiunile de 13 x 2m, orientată aproximativ est-vest, paralelă cu profilul vechii 
silpături şi cu malul râului Colentina. Această secţiune, numită S. A, a fost împărţită în 
şapte carouri, notate de la A la G, primele şase având dimensiunea de 2x2 metri şi 

ultimul de lx2 metri. 
Prezenţa fragmentelor de oase umane6, la suprafaţă, dar şi în strat, a determinat 

excavarea cu multă atenţie a sedimentului, în speranţa identificării de noi morminte. În 
polida cantităţii importante de oase umane găsite, nu s-a putut identifica nici un mormânt, 
cauza principală fiind deranjarea puternică a primelor nivele excavate (care nu sunt şi 
primele nivele ocupaţionale din teii) de către buldozere la începutul anilor '80. În 
dorinţa de a recupera toate fragmentele de oase umane, dar şi posibilele piese de inventar 
de mărime mică, o cantitate apreciabilă (aproximativ 2000 litri) de sediment a fost 
cernută (prin site de 4 şi l mm), rezultatele justificând această acţiune. Menţionam că 
în săpăturile mai sus menţionate din tel/ul de la Chitila au fost identificate morminte si 
oseminte umane 7• 

Situaţia stratigrafică se prezintă în felul următor: 
- primul nivel, notat de noi US 8 1000, este reprezentat de un sediment grosier 

(Ic culoare negru deschis, având în compoziţie fragmente ceramice, oase9, pietre, 
nrnlte scoici, piese din silex dar şi deşeuri contemporane. Grosimea acestui prim strat 
este de 30-40 cm şi în el s-a descoperit majoritatea materialelor arheologice din 
necastă campanie. Acest nivel nu este unul de abandon, nici măcar un nivel ultim de 
existenţă al aşezării, ci este un nivel oarecare din tel/ sau de la limita acestuia, care 
se prezintă acum ca un nivel cu materiale amestecate, datorită intervenţiilor 

contemporane, peste care s-a depus un strat subţire de humus în cei aproape 20 de 
uni scurşi de la încetarea săpăturilor. Prezenţa a numeroase piese, a unei cantităţi mari 
de ceramică fragmentară impune considerarea acestui strat drept unul de depuneri 
menajere neolitice. Tot din acest strat provin şi marea majoritate a oaselor umane 
descoperite în această campanie. 

- stratul următor, US 1001, este reprezentat de un sediment de granulaţie medie, 
destul de compact, de culoare galben-maronie, având în compoziţie fragmente ceramice, 
piese din silex, scoici. Grosimea acestui strat este de 6-7 cm, fiind prezent în carourile 
A, B, C, D şi parţial E şi putând reprezenta o nivelare a unor resturi menajere din zonă, 
unterioară depunerii materialelor ce alcătuiesc US 1000. 

6 Oasele umane au fost încredintatc spre analiză colectivului de antropologi de la Centrul de 
< ·crcelări Antropologice "Francisc I. Rainer" din Bucurcsti 

7 V. Boroneanţ, Les sepultures de couche Gumelnitza du Teii de Chitila Fermă, Bucharest in 
Romania, 1978-1981, Chalcoliticum in Jugoslavia, Belgrad, 1985 

8 US este abrevierea pentru termenul de unitate stratigrafică O. Popovici, A. Bălăşescu, C. Haită, 
V. Radu, A.M.F. Tomescu, I. Tomescu, Cercetarea Arheologică Pluridisciplinară. Concepte, Metode şi 

1ehnici, Bucureşti, 2002 
9 lntregul material faunistic a fost încredinţat spre analiză specialiştilor de la Centrul National de 

Cercetări Pluridisciplinare, MNIR Bucureşti, vezi A. Bălăşescu, V. Radu, C. Nicolae, Fauna de la Chitila
Fermă. Studiu arheozoologic preliminar, Bucureşti, XVII, 2003 
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- stratul următor, US 1002, ~ste reprezentat de un sediment grosier de culoare 
brun-roşcată, având în compoziţie fragmente ceramice şi mult chirpic ars. Acest strat, 
prezent sub forma a trei „pete" mari în carourile C şi D, a cărui grosime nu depăşeşte 
5-6 cm este probabil o mică parte din nivelul de distrugere a unei locuinţe sau reprezintă 
resturi aruncate în această zonă. 

Începând cu US 1004 (US l 003 s-a dovedit a fi în final un gang - mai precis rest 
al unei vizuini de vulpe - de mari dimensiuni) situaţia stratigrafică se complică puţin, 
în sensul raportului anterioritate-posterioritate dintre diferitele unităţi stratigrafice 
implicate împreună. În rândurile ce urmează vom continua descrierea unităţilor 
stratigrafice excavate, iar pentru o mai bună înţelegere a realităţii din teren anexăm 
diagrama stratigrafică 10 • 

- US 1004 este reprezentat de un sediment fin de culoare negru-închis 
(arsură-cenuşă) conţinând mult cărbune, fragmente minuscule de chirpic ars precum şi 
fragmente mici de ceramică şi scoici. Această peliculă de 2-3 cm grosime, prezentă în 
carourile C şi D, reprezintă fie resturile unei substrucţii din lemn ars, fie resturi de la 
o activitate menajeră sau de alt tip. 

- US 1005 este reprezentat de un sediment cu granulaţie mare, de culoare 
roşiatic-portocalie, având în compoziţie bucăţi de chirpici ars, cu grosimea de 5-6 cm. 
Identificat doar în colţul de nord al careului A, reprezintă probabil o mică parte din 
nivelul de distrugere al unei locuinţe de suprafaţă „ascunse" de profil. 

- US 1006 este reprezentat de un sediment cu granulaţie medie, de culoare 
brun-roşiatică, conţinând fragmente ceramice, piese din silex, oase, scoici, puţine 
fragmente de cărbune. Grosimea acestui strat variază între 20-40 cm, acoperind 
carourile A, B, C, D, E şi parţial F. Excavarea sa nu a fost terminată, aşa că definirea 
lui este doar probabilă în această fază a cercetării - zonă menajeră, zonă dintre 
locuinţe ... 

- US l 007 este reprezentat de un sediment cu granulaţie medie, de culoare 
maro deschis, având în compoziţie puţine fragmente ceramice şi scoici, mai multe 
oase şi câteva bucăţele de chirpic ars. Grosimea acestui strat variază între 40-60 cm, 
fiind prezent în a doua jumătate a caroului E şi în carourile F şi G. Considerăm că 
acest strat reprezintă nivelul de abandon al aşezării Boian, linia de demarcaţie între 
US 1006 şi US 1007 reprezentând limita maximă de extindere a aşezării gumelniţene 
spre est, lucru întărit şi de absenţa pe profilul de est al vechii săpături a nivelelor 
gumelniţene. 

În continuare prezentăm diagrama stratigrafică 11 pentru a facilita înţelegerea 
situaţiei din teren: 

1° Citirea diagramei se face de sus în jos 
11 Pentru definiţia termenului vezi B. Randoin, D. Popovici, Y, Rialland, Metoda de săpătură şi 

înregistrarea datelor stratigrafice dintr-un sit pluristartificat: teii-ul neo-eneolitic de la Hârşova, Cercetări 
arheologice, XI, 2000, p. 199-234 
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În suprafaţa cercetată, dar şi în perimetrul fostului teii s-a descoperit o mare 
cantitate şi varietate de material arheologic. 

Ceramica reprezintă „grosul" materialului. Din păcate starea acesteia este 
curacterizată de o fragmentare excesivă, cu greu putând fi reconstituite două vase întregi 
şi alte câteva fragmente mai mari de vase. Mai amintim şi câteva fragmente de vase 
„s lrecurătoare" 12 . 

Predomină ceramica grosieră, arsă oxidant, specifică vaselor de provizii sau de 
uz comun şi decorată de obicei cu barbotină dispusă în vârci paralele oblice şi/sau 
verticale, precum şi cu linii excizate sau prin aplicarea unui brâu alveolar. Ceramica 

12 Interpretate de unii cercetători drept afumători (S. Marinescu-Bilcu, V. Voinea, S. Dumitrescu, C. 
!Iuită, D. Moise, V. Radu, Aşezarea eneolitică de pe Insula "La Ostrov", Lacul Tuşau/ (Năvodari). jud. 
Constanţa. Raport preliminar-Campaniile 1999-2000, Pontica, 33-34, 2001), argumentele ia sprijinul ambelor 
111otczc sunt iasă cu totul neconcludente. 
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semi-fină şi fină este slab reprezentată şi extrem de fragmentară, nici un vas nefiind 
întregibil. Marea majoritate a ceramicii de acest tip este arsă reducător (practic 2-3 
fragmente arse oxidant), decorul fiind reprezentat de caneluri orizontale de diferite 
mărimi, rar linii excizate, împunsături şi pictură cu grafit. Tot acest material, în pofida 
lipsei unor repere clare şi sigure de diferenţiere (între faza A I şi faza A2), poate fi 
atribuit fazei A2 a culturii Gumelniţa. Au fost recuperate şi mai multe fragmente ceramice 
apartinând culturii Boian, atribuibile etapelor Giuleşti şi Bolintineanu ale acesteia. 

Industria litică este bine reprezentată, fiind recuperate 265 de piese din silex. 
Dintre acestea doar 64 provin din sectiunea S.A, restul fiind recuperate de pe suprafaţa 
fostului teii sau a vechii săpături, multe provenind din profilul secţiunii din anii '80 
prăbuşit de-a lungul anilor. 

În graficele următoare prezentăm distribuţia pieselor de silex pe carouri şi pe 
unităţi stratigrafice: 

.: a 

Grafic cu dlstrlbutia pieselor de silex pe unltati 
stratigrafice 

20 

15 

IO 

s 

o 
o o 

o - M .... ..,. VI '° r-
o o o o o o o o 
o o o o o o o o 

Cil Cil Cil Cil Cil Cil Cil Cil 
;:J ;:J ;:J ;:J ;:J ;:J ;:J ;:J 

US 
Grafic cu dlstrlbutia pieselor de silex pe 

careuri 

18 ~---------'LL--~~--~ 
16 +-~-------

14 

12 

.: 10 
a 8 

6 

4 

2 

o 
A B c 

careu 
D E F-+G 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



CERCETĂRJ ARHEOLOGICE 77 

Din punct de vedere tipologic predomină lamele, urmate de gratoare. Au mai fost 
găsite numeroase aşchii, deşeuri, rebuturi, nuclee, toate confecţionate din silex de bună 
calitate, provenind probabil din platforma pre-balcanică. 

În cadrul industriei litice mai amintim şi piesele realizate din alte roci decât 
silexul, în număr de 15, dintre care doar 5 au fost descoperite în secţiunea S. A, restul 
pc suprafaţa fostului te/I. În tabelul următor sunt prezentate piesele şi materialul din 
care au fost realizate13 : 

Nr. Tipul piesei Rocă 

I. râşniţă gresie cuarţoasă grosieră 

2. râşniţă gresie cuarţoasă grosieră cenuşie omogenă 

3. râşniţă (fragment) gresie cuarţoasă slab micacee 
cu textură medie cenuşiu deschisă 

4. râşnilă (fragment) gresie silicioasă fină 

5. râşniţă (fragment) gresie cuarţoasă cu textură medie 

6. râşniţă (fragment) gresie cuarţoasă fină cu oxizi de fier 

7. percutor (posibil frecător) şist cristalin (gnais) 

8. percutor silicolit 

9. percutor rocă vulcanică-andezit 

10. frecă tor cuarţii larg cristalizat 

1 I. frecător (posibil zdrobitor) gresie silicioasă fin micacee roşiatică 

12. frecă tor micaşist cu oxizi de fier 

13. frecă tor cuarţii fin 

14. frecă tor microconglomerat cu mult cuarţii 

15. ac (fragment) bazalt 

Toate aceste roci nu sunt caracteristice zonei ci provin din albia râului Colentina, prin 
intermediul căruia au ajuns din zona de origine (Subcarpaţii sau chiar mai sus) până aici. 

Piesele din os sunt în număr de 20. Mai jos prezentăm tabelul cu aceste piese 14
, 

împărţite din punct de vedere tipologic în 5 grupe, inegale numeric şi distribuite la fel 
de inegal pe unităţi stratigrafice, fiind lesne de observat că majoritatea pieselor din 
secţiunea S. A au fost găsite în US I OOO. 

Pe lângă acestea au mai fost găsite şi patru piese de corn (Cervus elaphus), toate 
din US 1000, două fiind fragmente de mâner şi două vârfuri de unelte. 

11 Determinările geologice şi parţial cele tipologice au fost făcute de Constantin Haită de la Centrul 
Naţional de Cercetări Pluridisciplinare, MNIR Bucureşti, căruia ii mulţumim şi pe această cale 

14 Determinarea arheozoologică a fost făcută de dr. Adrian Bălăşescu de la Centrul Naţional de 

( 'crcetări Pluridisciplinare, MNIR Bucureşti, căruia ii mulţumim şi pe această cale 
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Tipul piesei Lungime Determinare arheozoologică Parte anatomică u.s. 
(cm.) 

ac L=7,2 ovicaprinlcapreo/us capreolus metapod proxima! PASSIM 

ac (fragment) L=2,6 mamifer de talie medie diafiză de os lung 1007 

ac (fragment) L=6,4 mamifer de talie medie indeterminabil PASSIM 

ac (fragment) L=3,0 indeterminabil indeterminabil PASSIM 

ac (fragment) L=2,8 indeterminabil indeterminabil 1006 

ac (fragment) L=4,8 ovicaprin!capreo/us capreolus metapod distal 1006 

dăltită (fragment) L=6,3 mamifer de talie mare diafiză de os lung 1000 

dăltită (fragment) L=S,3 mamifer de talie mare diafiză de os lung PASSIM 

dăltită (fragment) L=6,6 ovicaprinlcapreolus capreo/us ulnă stânga PASSIM 

dăltită (fragment) L=9,4 mamifer de talie mare diafiză de os lung PASSIM 

împungător L=6,4 ovicaprinlcapreo/us capreo/us metapod proxima( 1000 

împungător (fragment) L=2,7 mamifer de talie mare diafiză de os I ung 1000 

împungător (fragment) L=6,7 mamifer de talie medie diafiză de os lung PASSIM 

împungător (fragment) L=5,0 mamifer de talie mare diafiza de os lung 1000 

împungător (fragment) L=8,3 cervus e/aphus diafiză de metapod 1000 

împungător (fragment) L=3,4 mamifer de talie mare/medie coastă PASSIM 

lustruitor L=2,2 ovicaprin astragal stânga 1000 

mâner (fragment) L=3,2 mamifer de talie medie diafiză de os lung 1000 

măner (fragment) L=ll,4 ovis aries tibie dreapta-distal PASSIM 

măner (fragment) L=2,8 bos tauruslcervus e/aphus metapod proxima! 1000 

Plastica este reprezentată de 13 figurine antropomorfe şi trei zoomorfe, toate 
realizate din lut ars, nici o piesă nefiind întreagă. Dintre piesele antropomorfe, cinci 
sunt fragmente de picioare, iar trei sunt fragmente de braţe, doar două dintre aceste 
piese provenind din secţiunea excavată, restul fiind găsite la suprafaţă în aria fostului
tel/. În ceea ce priveşte celelalte piese, ele credem că merită o prezentare detaliată, fiind 
şi mai bine păstrate, numai una dintre ele provenind însă din S. A, US 1000 (prima): 

1. Fragment de figurină antropomorfă de tipul celor cu braţele întinse lateral. 
Braţul stâng este ciobit. Braţul drept, scurt, este terminat cu două mici proeminenţe. 
Capul şi gâtul reprezintă o prelungire alungită de secţiune circulară. Trăsăturile feţei nu 
sunt reprezentate. Pe partea din faţă, sub gât, printr-o proeminenţă mică a fost reprezentat 
un sân. Celălalt, împreună cu jumătate din bust, lipseşte. Spatele figurinei este plat. 

2. Piesa se prezintă ca un cilindru din lut. La partea superioară prin apăsare cu 
două degete s-a obţinut reprezentarea nasului şi orbitele. Partea superioară are o secţiune 
triunghiulară. 

3. Piesă fragmentară, ruptă din vechime. Se observă un fragment din gât şi 
dintr-un braţ (întins lateral). Sub gât, prin două proeminenţe despărţite de o adâncitură, 
sunt reprezentaţi sânii. Pe partea dorsală se observă o ciobitură verticală -ca şi cum 
piesa ar fi fost smulsă de pe ceva sau ruptă. 
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4. Piesă fragmentară ce înfăţişează un bust uman (Planşa 1-2). Capul cilindric 
are reprezentate trăsăturile fizionomice: nasul, ochii şi gura. Întocmai ca la figurinele 
din os, nasul, realizat prin ciupirea lutului cu două degete, apare ca o creastă mediană 
cc delimitează orbitele. Ochii au fost redaţi prin perforaţii orizontale uşor alveolate. Sub 
nas printr-o perforaţie rotundă a fost realizată gura. Figura astfel obţinută exprimă 
uimire, stare recognoscibilă şi în expresia facială a altor figurine. Gâtul nu este diferenţiat 
de cap. Au fost redaţi şi umerii, traşi în spate, pieptul fiind bombat, iar pe mijlocul 
spatelui există o alveolare. Piesa este foarte interesantă prin detaliul redării gurii-element 
de obicei ignorat sau redat neglijent. 

5. Tors de figurină feminină (Planşa 1-1) reprezintă porţiunea dintre talie şi 
genunchi. Pe faţă, prin trei linii excizate, au fost delimitate triunghiul sexual şi despărţitura 
picioarelor. Şoldurile sunt îngroşate în maniera caracteristică reprezentărilor plastice 
feminine. Pe spate, printr-o excizie mediană a fost redată de asemenea despărţitura 
picioarelor. Fesele sunt foarte bombate. Se remarcă disproporţia de dimensiuni între 
talie şi şolduri. Mai mult ca sigur este vorba de o figurină feminină aşezată. 

Dacă pentru primele patru figurine descrise încadrarea culturală este mai dificilă, 
ultima dintre ele poate fi cu siguranţă atribuită fazei a treia a culturii Precucuteni 15 . 

Dintre piesele zoomorfe, doar una a fost găsită în S. A, US 1000 (prima descrisă), 
restul provin din aria fostului tel/. 

Descrierea pieselor zoomorfe: 
1) Figurină fragmentară zoomorfă, reprezintă un animal. Piesa a servit eventual 

ca apucătoare de vas sau capac. Printr-o „tortiţă" perforată (de-o parte şi de alta) a fost 
sugerat capul cu bot şi ochii. Deasupra „feţei" există o proeminenţă care ar fi putut 
înlăţişa coarnele aduse spre spate (de altfel pe ceafă :;e observă două „prize"-mici 
proeminenţe). Partea din spate lipseşte. Pe spatele figurinei printr-un decor realizat din 
împunsături a fost sugerat părul. Posibil să fie vorba de un animal comut. 

2) Fragment din partea din faţă (piept) a unei figurine zoomorfe. Se observă 
spărturile simetrice pe locul picioarelor din faţă. Capul şi restul trunchiului lipsesc. 

3) Fragment de figurină zoomorfă ce înfăţişează un animal domestic. Corpul 
cilindric este uşor aplatizat pe laterale sugerând astfel abdomenul. Din păcate piesa este 
fragmentară. Lipseşte partea din faţă-gâtul şi capul, dar şi cele patru picioruşe. Prezintă 
o codiţă ascuţită la vârf-realizată prin ciupirea pastei cu degetele. Probabil este vorba 
de un porc sau un câine. 

Fără să aparţină domeniului plasticii, dar oarecum legate de aceasta, mai amintim 
câteva piese, mai precis un fragment de mâner tip „căsuţă", un fragment de mâner de 
lingură/polonic (singura piesă din această categorie din S. A, US 1000) şi alte două 
fragmente de mânere, posibil tot de linguri/polonice, toate realizate evident din lut ars. 

În categoria pieselor din lut mai amintim şi cinci fusaiole dintre care două sunt 
fragmentare iar celelalte trei întregi, dar nefinisate, patru dintre ele fiind găsite în suprafaţa 
cercetată. 

Piesele de podoabă sunt prezente şi ele, remarcându-se varietatea lor din punct 
de vedere tipologic şi al materialului din cart> au fost realizate. 

u S. MariB:scu-Bîlcu, Cultura Precucuteni pe teritoriul României, Bucureşti, 1974 
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Astfel avem: 
- 2 mărgele din lut ars, de forme total diferite 

l mărgică din cupru (Planşa 1- 6) 
l mărgică din Spondylus gaederopus (Planşa l-4) 
2 fragmente de brăţări din Spondylus gaederopus 16 

1 astragal de Bos taurus perforat-posibil mărgea (Planşa l-3) 
1 plăcuţă pătrată din os-tăiată dintr-o coastă de mamifer de talie medie 

- 1 plăcuţă dreptunghiulară dintr-o defensă de mistreţ (Sus sero/a) bine şlefuită 
- 1 fragment de pandantiv din defense de mistreţ (Sus sero/a) 

1 fragment de pandantiv perforat din corn (Cervus elaphus) (Planşa 1-5) 
- 1 plăcuţă dreptunghiulară perforată într-un colţ din corn (Cervus elaphus)-posibil 

figurină nefinisată 

Toate aceste piese credem că pot fi puse în relaţie cu oasele umane găsite, ele 
fiind piese ce intră de obicei în alcătuirea inventarelor funerare şi putând să provină de 
la mormintele deranjate din zonă. 

În ceea ce priveşte oasele umane se observă ca marea lor majoritate se grupează 
în US 1 OOO, distribuţia lor pe carouri fiind aproximativ egală. Deşi raportul antropologic 
contrazice posibilitatea provenienţei oaselor din morminte rămânem la părerea că cel 
puţin unele din ele trebuie să fi făcut parte din ansamblul unui mormânt (având în 
vedere şi numărul mare de indivizi identificaţi). In mod sigur, săpăturile viitoare vor 
aduce noi lămuriri asupra acestui aspect. 

Din US 1 OOO au rezultat şi câteva fragmente ceramice decorate prin incizare şi 
imprimare cu motive în formă de S sau cu şiruri de împunsături succesive, specifice 
culturii Tei. 

Obiectivele campaniei următoare de săpături sunt: deschiderea unei suprafeţe mai 
mari, excavarea nivelului gumelniţean şi stabilirea relaţiilor existente între acesta şi 

nivelul Boian. 

SUMMARY 
2002 excavations staned with the clear purpose ol re-checking the stratigraphy of the Neolithic teii. 

Uncovering new graves was also expected. The profile of the previous section was cleared and redrawn and 
a new section was cut (13x2 m). The first excavated layer, labeled US 1000 produced an impressive number 
of human bones and a large quantity of anifacts. Among them, wonh mentioning are fragrnents of bone 
amulets, clay figurines, and also clay, copper, bone or shell beads. The entire material was assigned to the 
Gumelnita culture (A2). 

List of illustrations 
Plate I. Chitila-Fermă. Anifacts from the 2002 campaign. 
1. Precucuteni clay figurine; 
2. Clay figurine; 
3. Bone bead; 
4. Spondylus bead; 
5. Fragment of a bone amulet; 
6. Copper bead. 

16 Determinările pentru piesele din scoici au fost făcute de V. Radu de la Centrul National de 
Cercetări Pluridisciplinare-MNIR Bucureşti, căruia îi multurnim şi pe această cale 
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Planşa 1. Chitila Fermă. Piese descoperite în campania 2002. I. Figurină antropomorfă aparţinând culturii 
Precucuteni; 2. Figurină antropomorfă; 3. Astragal perforat; 4. Mărgea din Spondylus; S. Frag
ment de pandantiv din corn; 6. Mărgea din foiţă rulată de cupru. 
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SONDAJUL ARHEOLOGIC 
A V W 

DE LA TANCABEŞTI-BENZINAHIE, 
COMUNA SNAGOV, .JUDEŢUL 

ILFOV. ASEZAREA • 
DIN SECOLUL VI D. DR. 

dr. Vasilica Sandu-Cuculea 

În perioada 21 august - 26 septembrie 1995 un colectiv' al Muzeului de Istorie şi 
Artă al Municipiului Bucureşti2 a efectuat o săpătură arheologică de sondaj în situl 
Tâncăbeşti-Benzinărie3 • Acesta este situat pe malul sudic al lacului Snagov, imediat la 
vest de şoseaua Bucureşti-Ploieşti, pe un bot de terasă înaltă, delimitat de două vâlcele, 
afluente Snagovului. Botul de terasă are în profil aspectul unui mamelon cu panta abruptă 
spre nord, către lac şi mai domoală, în special către vâlceaua dinspre vest (PI. I/2). 

Staţiunea a fost descoperită în 18 septembrie 19864, cu ocazia unor cercetări 
arheologice de suprafaţă, efectuate pe câmpul dintre pârâul Vlăsia şi lacul Snagov, în 
scopul acordării avizului de fezabilitate pentru lucrări de hidroamelioraţii. Materialul 
arheologic recoltat de pe arătură data din secolul I î. Hr., secolele II-III, VI-VII d. Hr. 
şi din epocile medievală şi modernă. 

Geografic, situl se află în Câmpia Snagovului, o subdiviziune aflată în treimea 
nordică a câmpiei Vlăsiei. Bogatele resurse naturale de trai ale microregiunii explică 
preferinţa comunităţilor umane care, de-a lungul istoriei şi-au ales Joc de aşezare aici. 
Resturile numeroaselor aşezări statornice, datând din neolitic până în timpurile noastre 
sunt răspândite pe o făşie lată de 75-150 m, de-a lungul ambelor maluri ale Snagovului, 
de la izvoare până la vărsarea în râul Ialomiţa5 . 

Partea nord-estică a sitului Tâncăbeşti-Benzinărie a fost distrusă prin excavaţii 
repetate. Prima, pentru construirea apoi lărgirea la patru benzi a şoselei Bucureşti-Ploieşti 

1 Colectivul a fost format din Vasilica Sandu - responsabil de şantier, Fănica Miu şi Eugen Mocanu 
- membri. 

~ Azi Muzeul Municipiului Bucureşti. 
3 Din punct de vedere administrativ suprafaţa de teren pe care se află acest sit ţine acum de satul 

Tâncăbeşti, nu de Vlădiceasca, aşa cum s-a consemnat atunci când au fost publicate şi descoperirile arheologice 
făcute pe malurile Snagovului. Vasilica Sandu, Cercetările arheologice de suprafaţă din nordul Sectorului 
Agricol Ilfov, în CAB IV, 1992, p. 297, nr. 26. 

4 Cercetarea de suprafaţă au fost efectuate de arhg. Vasilica Sandu împreună cu Gabriel Stan şi Paul 
Daniel Zaharia (care la acea dată erau studenţi în anul li la Facultatea de Istorie din Bucureşti) 

s Pe malurile a Snagovului au fost efectuate cercetări sistematice de suprafaţă, în anul 1986 de către 
subsemnata împreună cu studenţii Carol Căpiţă, Alexandru Dan Toader, Gabriel Stan şi Zaharia Paul Daniel, 
(Vasilica Sandu, în op. cit., p. 294-301 şi nota 1) şi în anul 1999, cu ocazia definitivării documentaţiei 
pentru Planul Urbanistic General al comunei Snagov, de către subsemnata împreună cu Bogdan Tănăsescu 
(descoperiri i11:dite ). 
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şi amenajarea unui refugiu rutier, prin anii '60 ai secolului XX. A doua a fost declanşată 
cu ocazia amplasării unei staţii de pompare a apei din lacul Snagov, pentru irigarea 
culturilor agricole din vecinătate. Cea mai amplă distrugere a acestei porţiuni a avut loc 
în anul 1994, când fără aviz şi supraveghere arheologică au fost efectuate excavaţii 
pentru construirea unei benzinării private aparţinând companiei Procter & Gamble, 
devenită în prezent Agip, lucrare care a fost depistată de noi, întâmplător. Nici jumătatea 
nord-vestică n-a scăpat de la distrugere. În a doua jumătate a anului 1996, pe panta şi 
platoul terasei înalte s-a construit un complex de case de agrement şi o şosea de acces 
spre şoseaua Bucureşti-Ploieşti6 • Pe suprafaţa excavată pentru fundaţii şi subsoluri, mai 
mult ca sigur că au fost interceptate şi complexe de locuire antice, care au dispărut 
pentru totdeauna, odată cu pământul evacuat. 

În profilele de excavaţie de lângă benzinărie, s-a constatat prezenţa a două gropi 
de bordeie şi a mai multor gropi menajere, unele având forma tronconică. Din cauza 
înălţimii de peste 6 m a profilului de excavaţie, din umplutura acestor complexe de 
locuire, nu s-a putut extrage material arheologic cu care s-ar fi putut face încadrarea lor 
cronologică. 

Săpătura de sondaj a fost declanşată deoarece trebuia precizată cronologia 
complexelor de locuire apărute în profilul casetei săpate pentru construirea anexelor 
henzinăriei. În alte secţiuni pe care iniţial, ni le propusesem să le săpăm, se dorea 
lămurirea stratigrafiei aşezărilor succesive semnalate anterior prin cercetări de suprafaţă, 
lipul complexelor de locuire din fiecare aşezare şi răspândirea diverselor aşezări pe 
suprafaţa staţiunii. Săpătura arheologică devenise necesară şi pe considerentul că pe 
teritoriul Sectorului Agricol Ilfov (astăzi jud. Ilfov), între pârâul Colentina cu salba lui 
de lacuri şi râul Ialomiţa, pe un teritoriu relativ mare din jumătatea central-nordică a 
Câmpiei Române, unde pentru anumite epoci pre şi protoistorice se semnalaseră prin 
cercetări de suprafaţă existenţa a numeroase aşezări, s-au făcut săpături arheologice 
numai la Otopeni7 şi la Grădiştea „La Ceair"8• 

C:u toate că am dispus de bani de săpătură suficienţi, aceştia nu s-au putut cheltui 
din cauza penuriei de forţă de muncă sezonieră din satelf' apropiate. În plus, ritmul 
lucrărilor a fost îngreunat de gradul foarte mare de tasare şi de uscăciune a pământului, 
datorată secetei din vara anului 1995. Săpătura nu se putea efectua decât dacă era 
precedată de o suficientă îmbibare cu apă a pământului, care a fost cărată cu găleţile 
din lacul Snagov. 

Din cauza motivelor arătate mai sus, s-a săpat numai o secţiune (S I) de 24 m 
lungime şi 2 m lăţime, din care s-au deschis trei casete. S I a fost trasat pe direcţia NS, 

6 Lucrarea a fost descoperită de noi întâmplător. Primăria comurei Snagov ştia încă din anul 1992 
d acolo este sit arheologic şi, cu toate acestea a eliberat autorizaţie de construcţie, fără a condiţiona 
t>c:neficiarului necesitatea eliberării de sarcină istorică prealabilă sau măcar supraveghere arheologică pe 
timpul lucrărilor, conform legislaţiei în vigoare. 

7 Valeriu Leahu, Săpăturile arheologice de la Otopeni(!), în Bucureşti, VI, 1968, p. 27-41; Idem, 
Siipăturile arheologice de la Otopeni (IJ), Bucureşti, VII, 1969, p. 5-12. 

8 Augustin Ulanici, George Trohani, Săpăturile de la Greci, com. Grădiştea, jud. Ilfov în Cercetări 
lll"heologice, MIRSR, I, 1975, p. 77-99; Augustin Ulanici, Noi cercetări la Greci, jud. Ilfov, în Cercetări 
urheologice, III, 1979, p. 9-26. 
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aproximativ perpendicular pe directia terasei, pe o suprafată de teren care nu mai fusese 
cultivată de câtiva ani şi era acoperită cu o vegetaţie spontană deasă, ce depăşea 1,00 
m înălţime. Colţul nord-estic al S I era la circa 3 m vest de profilul de excavaţie dinspre 
benzinărie iar capătul nord-vestic la circa 12,75 m distantă, pe direcţia 344° NVN -
164° SES, de construcţia gheţăriei şi la 32,20 m distanţă, pe direcţia 309° VNV - 129° 
ESE, de stâlpul din beton annat al reţelei de transport a energiei electrice care tranzitează 
şi situl Tâncăbeşti-Benzinărie. Săpătura în S I a fost precedată de un sondaj făcut într-o 
casetă cu latura de 1 m. Suprafaţa totală explorată a fost de 82 m.p. 

Situaţia stratigrafică 

În profilele S I, de la nivelul de călcare al anului 1995 s-a constatat următoarea 
stratigrafie verticală: 

1. Lentilă de nisip şi pietriş, materiale de construcţie care au rămas de la o 
depozitare temporară, de dată recentă, deoarece acestea suprapuneau stratul arabil, fără 
a se fi amestecat încă cu el. Lentila lipsea în capătul nordic al S I, atingea grosimea de 
0,08 - O, 1 O m în dreptul B. 2, avea 0,05 m în dreptul metrului 20 şi se îngroşa la O, 1 O 
- O, 12 m în dreptul metrului 24. 

2. Strat arabil, cenuşiu-negricios, prăfos, de numai O, 1 O - O, 12 m grosime, arăturile 
din ultimii ani fiind aici, superficial efectuate. Era amestecat cu moloz, fragmente de 
sânnă, de cărămizi şi ceramică modernă. 

3. Strat negricios-cenuşiu, foarte tasat şi crăpat din cauza secetei prelungite, gros 
de O, 1 O - O, 18 m, conţinând atât resturi arheologice antrenate din straturile profunde: 
fragmente de chirpici, pietre arse în foc şi vase din lut ars geto-dacice, din secolele VI 
şi X d. Hr. Tasarea excesivă a acestui strat se datorează atât compoziţiei lui cât şi 

manevrelor unor utilaje mecanice grele pentru: efectuarea în zonă a unor lucrări într-un 
anotimp umed, cum au fost spre exemplu, acelea de montare a stâlpilor din beton pentru 
reţeaua de transport a energiei electrice; săparea unei gropi interceptată în marginea 
estică a săpăturii arheologice, unde au fost aruncate şi îngropate deşeuri de construcţie 
şi, în mai mică măsură, de exploatarea gheţăriei construite cu mulţi ani în urmă, pe 
platoul terasei ocupate de sit. Pământul din acest strat s-a desprins sub formă de bolovani, 
mai mici sau mai mari, dar numai după introducerea apei în crăpături, deosebindu-se 
astfel uşor de nivelul de deasupra şi de cel de dedesupt şi prin modul cum s-a comportat 
în timpul săpării lui. 

4. Strat negricios, cu granulaţie măzăroasă, de 0,05 - 0,08 m grosime. Conţine 
multe fragmente de chirpici. În el s-au conturat gropile complexelor de locuire ale 
aşezării din secolul VI d. Hr. 

5. Strat negricios-castaniu de 0,05 - 0,07 cm grosime. Aparţine unei aşezări din 
secolele II-III d. Hr.9 din care, în strat sau antrenate în nivelele superioare, au fost 
descoperite o serie de fragmente de vase, unele modelate cu mâna, din pastă cu cioburi 
pisate (PI. III/I), altele modelate pe roată din pastă fină, arsă gălbui, cărămiziu sau 
cenuşiu, (PI. IIl/3-5) sau din pastă cu puţin nisip, arsă la cenuşiu (PI. VIl/1). 

9 Puţinul material arheologic descoperit deocamdată în stratul cultural sau pe arătură nu permite 
nuanţarea cronologiei în cadrul intervalului secolelor II-III d. Hr. 
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6. Strat castaniu, de la aproximativ 0,55 m adâncime. În el au fost săpate gropile 
complexelor de locuire din secolul VI, interceptate pe S I. 

Pe S I, stratul negricios-castaniu dispare complet în dreptul metrului 17, iar cel 
negricios în dreptul metrului 22, spre capătul secţiunii stratul castaniu fiind suprapus 
direct de stratul negricios-cenuşiu tasat, medieval-modem. Asta înseamnă că în partea 
răsăriteană a botului terasei pe S I a fost surprinsă limita sudică a vetrei locuite a 
aşezărilor din secolele II-III şi VI d. Hr. La cercetarea de suprafaţă efectuată pe arătură 
am constatat că resturi rare de locuire constând în fragmente ceramice, chirpici şi 

cărbune erau răspândite spre sud până la circa 100 m distanţă de la buza terasei. 
Pe S I au fost descoperite: o vatră în aer liber, două locuinţe parţial îngropate în 

pământ, un bordei şi o groapă menajeră 10 (PI. II). Toate aparţin aspectului cultural 
lpoteşti-Ciurel-Cândeşti. 

Complexe de locuire 

Vatra în aer liber (V /). A apărut la 1,75 m sud, de Ia capătul nordic al S I. 
Resturile ei, constând în chirpici, cărbune şi cenuşă erau răspândite de jur împrejur, pe 
o suprafaţă cu raza de 1,25 m (PI. II). Pe nivelul de călcare al epocii, au fost observate 
urmele câtorva gropiţe, mai vizibile în stratul negricios-castaniu de dedesupt, despre 
care, nu ne-am putut pronunţa dacă au rămas de la parii înfipţi intenţionat în pământ, 
pentru fixarea unui acoperiş deasupra vetrei, ori au fost săpate ulterior de animalele 
subpământene. Vatra propriu-zisă era uşor albiată şi avea în plan forma aproximativ 
ovală (0,65 x 0,60 m). Fusese deteriorată din vechime. Din vatra originară cu crustă 
pietrificată de culoare alburie, groasă de 0,01 m, se păstrase numai o mică porţiune, de 
O, 18 x O, 1 O m, în marginea sud-vestică. Pe restul suprafeţei, la 0,03 - 0,04 m sub 
nivelul crustei pietrificate, s-a găsit numai baza vetrei, din pământ ars la roşu. Pe vatră 
erau fragmente de vălătuci şi de vase ceramice, o bară din fier, dreptunghiulară în 
secţiune, uşor îndoită (PI. X/4) 11 şi oase de animale. 

Fragmentele ceramice recoltate fac parte din opt vase modelate cu mâna 
reprezentând un procent de 80 % şi două modelate pe roată, deci 20% (vezi Tabelul). 
Toate sunt de producţie autohtonă. Deasupra vetrei, printre alte piese era şi un fragment 
mic de la un pahar din lut12, restul vasului (PI. IV/9) fiind găsit pe podeaua locuinţei 
învecinate B. 1 b, unde a fost inclus în statistica ceramicii 

Locuinţa nr. 1 (B. 1). Colţul estic a fost distrus de o groapă făcută recent, dacă 
1incm seama de compoziţia umpluturii ei: bucăţi de ciment şi de fier beton, fragmente 
muri de stâlpi din beton armat care aveau compoziţia şi aspectul asemănătoare celor 
montaţi de curând la reţeaua electrică ce tranzita şi suprafaţa acestui sit arheologic. 

10 Vasilica Sandu, Fănica Miu, V/ădiceasca. satul Tâncăbeşti. comuna Snagov, Sectorul Agricol 
//fiiv, în Cronica Cercetărilor arheologice, Brăila 1996, p. 137-138 şi 198. 

11 Deseocle în creion'hârtie şi tuş/calc au fost realizat" de semnatara acestor rânduri. 
12. La cercetarea preliminară a materialului arheologic, despre acest fragment de pahar s-a crezut că 

proviri: de la o lingură de lut: Vasilica Sandu, Fănica Miu, în op. cit., p. 138. La o analiză mai atentă, 

1111nală de restaurare, s-a constatat că el făcea parte din paharul descoperit pe podeaua B. I b. 
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Stratigrafic, Ia această locuinţă au fost surprinse două faze de funcţionare: 
În faza veche notată B. la, groapa de formă poligonală avea dimensiuni mai mari 

(L = 3,83, 1 = 3, 70 m) şi intrarea pe latura nord-vestică, marcată de un ieşind şi o 
treaptă de coborâre, aflată la 0,50 m adâncime. Podeaua era la 0,60 m în partea nordică 
şi 0,70 m adâncime în partea sudică (PI. II). Diferenţa de nivel se datorează configuraţiei 
actuale a terenului şi nu înclinării ei din vechime. Nu fusese amenajată special, prin 
bătătorirea intenţionată a pământului şi lipirea lui cu lut. Umplutura era din pământ 
cenuşiu tasat şi conţinea puţine bucăţi mici de lemn carbonizat. Adâncimea gropii, de 
numai 0,30 - 0,35 m, raportată Ia nivelul de călcare al secolului VI d. Hr. conferă 
acestei faze a construcţiei caracterul de locuinţă parţial îngropată în pământ. 

În faza a doua, notată B. 1 b, considerăm că este vorba de o reconstruire pe 
acelaşi Joc a locuinţei deteriorate din faza B. la. Conturul gropii acestei locuinţe s-a 
deosebit uşor, prin culoarea negricioasă, accentuată din cauza numeroaselor bucăţi 
mărunte de lemn carbonizat din compoziţia umpluturii. Groapa era înscrisă în cea a 
locuinţei B. la. Avea forma aproape pătrată cu colţurile rotunjite şi dimensiuni mai mici 
(L = 3,60 m; 1 = 3, 1 O m). Podeaua aflată la 0,80 m adâncime nu fusese amenajată. 
Adâncimea la care se află podeaua încadrează locuinţa din această fază în categoria 
bordeielor. În cele trei colţuri păstrate şi la mijlocul laturilor sud-vestică şi nord-vestică 
au fost găsite nişe săpate în pereţii gropii. Nişele de pe mijlocul laturilor au servit la 
fixarea stâlpilor de susţinere ai acoperişului iar cele din colţuri au fost folosite la 
asamblarea pereţilor locuinţei, din bârne orizontale în sistemul „coadă de rândunică". 
Deoarece nu se putea folosi de rezistenţa naturală a malului, pentru că acesta avea 
numai O, 1 O - 0,20 m înălţime deasupra podelei, meşterul a ales această soluţie. Pereţii 
din bârne au permis ca între ei şi peretele gropii locuinţei B. 1 a să se facă o pomostire 
cu pământ adunat de pe nivelul de călcare al epocii, ipoteză susţinută de sărăcia în 
material arheologic a umpluturii B. la. 

Metoda de construire a locuinţei B. 1 b cu pereţi din bârne orizontale, prinse în 
colţuri în sistemul „coadă de rândunică", este singulară în ~ezările din Câmpia Munteniei, 
ct::rcetate şi publicate până acuin. A fost surprinsii numa1 în Subcarpaţii Munteniei, în 
aşezările din microzona Văii Budureasca: la -Budureasca 3, Budureasca 4 (B. 15 şi B. 
19)13, Budureasca 5, Budureasca 9 şi la Bozieni14, corn. Fântânele din jud. Prahova. Ca 
şi pe Valea Budureasca, nişelor nu le corespundeau gropiţe în podea. Deci stâlpii şi 

pereţii din bârne s-au sprijinit pe tălpi de lemn, dispuse de-a lungul pereţilor. Să fie oare 
opera unui meşter constructor ambulant sau să fie vorba de un grup de populaţie coborâtă 
din dealurile subcarpatice suprapopulate în câmpie, într-o perioadă de stabilitate politică. 
Cuptorul locuinţei fazei B. 1 b a fost amenajat într-un bloc de pământ cruţat, în colţul 
estic al locuinţei. Din acesta s-a păstrat numai o mică parte din peretele şi soclul din 
pământ cruţat dinspre vest, precum şi o porţiune din vatra pietrificată, amenajată la 

13 Victor Teodorescu, Vasile I. Dupoi, Marinela Peneş, Dan Lichiardopol, Gh. Panait, Sta/iunea 
arheologică Budureasca, jud. Prahova (Complexele daco-romane ş1 străromâneşti), în Materiale şi cercetări 
arheologice, partea a II-a, Bucureşti, 1993, p. 374, Fig. 10. 

14 Victor Teodorescu, Vasile I. Dupoi, Marinela Peneş, Dan Lichiardopol, Gh. Panait, în op. cit., p. 
379, 385, nota 34. 
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nivelul podelei. Înălţimea de numai 10 cm a martorului de pământ cruţat (cât reprezintă 
de fapt şi diferenţa de nivel între cele două podele) arată că nu s-a folosit cuptorul 
locuinţei B. la, ci s-a construit altul, prin scobire, într-un bloc de pământ castaniu cruţat 
sub podeaua acesteia. Partea superioară şi bolta cuptorului fazei B. I b au fost construite 
artificial, probabil dintr-o reţea de nuiele lipite cu lut. 

Modalitaea aceasta de construcţie a cuptorului, în cazul existenţei unui bloc 
scund de pământ cruţat, a fost surprinsă în microzona bucureşteană la locuinţa (notată 
B. 42) de la Bălăceanca-Ec/uză 15 şi în vestul Munteniei în locuinţa nr. 5 din aşezarea 
de la Dulceanca IV 16, datată în prima jumătate a secolului VI d. Hr. 17• 

Pământul de umplutură al B. I b continea pe lângă numeroasele fragmente de 
cărbune de lemn de diverse mărimi, granule de chirpic, fragmente de vase ceramice şi 
de vălătuci între care unul cilindric (PI. VIII/9) şi câţiva bifurcaţi (PI. VllI/4, 7, I O) aflaţi 
pe podea, în apropierea cuptorului. Aspectul podelei şi al pereţilor nu indică unne de 
incendiu. Fragmentele de cărbune au fost aruncate aici împreună cu alte resturi menajere, 
după abandonarea locuinţei. 

Materialul arheologic mărunt provine din pământul de umplutură al locuinţei B. 
lb. El a fost găsit pe două nivele principale de umplere: primul la - 0,40 - 0,55 m; al 
doilea deasupra podelei, între 0,70 - 0,75 m adâncime. 

Nivelul de deasupra, credem că a reprezentat o fază de umplere legată de încetarea 
funcţionării locuinţei învecinate B. 2. Ipoteza aceasta este susţinută de găsirea în acest 
nivel a unui fragment din corpul unei oale-borcan. Fundul, ars secundar al aceleiaşi 

oale-borcan s-a găsit deasupra podelei locuinţei B. 2 (Tabelul I). 
În jumătatea nordică la 0,40 - 0,45 m adâncime s-a găsit un fragment din 

umărul şi gâtul unei oale-borcan de factură autohtonă, modelată cu mâna din pastă care 
conţinea rare bobiţe de nisip şi cioburi pisate şi fusese arsă la negru. Acesta păstra pe 
ci două amprente de pandantivi stelaţi, făcute în pasta moale (PI. X/12). Amprentele au 
liecare 13 mm înălţime şi 10 mm lăţime. Înclinăm să credem că este vorba de un singur 
original amprentat mai mult sau mai puţin adânc, de două ori. Tortiţa de suspendare, 
în formă de inimioară alcătuia cu cerculeţul din sârmă, de care erau prinse trei grupuri 
din câte trei granule, dispuse în triunghi, un motiv în fonna cifrei „8". Considerăm că 
amprentarea s-a făcut în scop decorativ, pentru că acea zonă curbă a vasului nu putea 
servi de tipar pentru turnarea unor astfel de obiecte de podoabă. Moda de decorare a 
vaselor prin ştampilare este de tradiţie antică şi s-a perpetuat în Imperiul romano-bizantin, 
unde au fost preferate simbolurile creştine. Pe o farfurie de la Sadovec datând din 
secolele V-VI d. Hr. au fost ştampilate o cruce şi în prelungirea braţelor, nişte motive 
în forma cifrei „8" 18• În mod firesc ne punem întrebarea, dacă pandantivul original a 

15 Vasilica Sandu-Cuculea, Săpături inedite. 
16 Suzana Dolinescu-Ferchc, Hahitats des V/'' el Vil'" sii!cles de 110/re ere ii Dulcea11ca IV, în Dacia, 

N .S., 36, p. 128-131, Fig. 3/ I; Idem, Cuptoare din interiorul locui11ţelor di11 secolul al VJ-fea e.11. de la 
Dufcea11ca, în SCIVA, 46, 2, p. 183, Fig. 18/4-S. 

17 Eugen S. Teodor, Ceramica aşezărilor di11 secolul al VI-leu de fa Dulcea11ca, în lstro-Pontica, 
Tulcea, 2000, p. 328. 

18 Michael Mackensen. Jmporlierte Feinkeramik aus Sadovec, în Syna Uenze, Die spiita11tiken 
Bt;festig1111ge11 vo11 Sadovec (Bulgarien). Ergeh11isse der deutsc/1-hulgarisch-âslerrreichische Ausgrahungen 
(1934-1937), Miinchen, 1992, voi. I, p. 236-237, Fig. l/S. 
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fost în aşezare. Fragmentul de vas care poartă cele două amprente este diferit de restul 
materialului ceramic, numai în privinţa culorii. Nu ştim dacă vasul din care provine a 
fost produs în această aşezare. Având însă în vedere că din aşezarea de la 
Tâncăbeşti-Benzinărie s-a cercetat o suprafaţă foarte mică, este posibil ca în altă parte 
a ei să fie mai multă ceramică neagră ori negricioasă, aşa cum am constatat şi la 
Bălăceanca-Ec/uză. Pandantivul stelat original putea să fie un produs de import de la 
sudul Dunării, dar putea la fel de bine să fi fost realizat şi în teritoriul nord-dunărean. 
Dovada că acest tip de podoabă a putut să fie produs şi la nordul Dunării o constituie 
două tipare pentru turnat pandantivi în tehnica granulaţiei, în formă de ciorchinaşi şi de 
semilună care au fost găsite la Budureasca 4, într-o groapă datată în secolul V d. Hr. 19 

sau în prima jumătate a secolului VI după altă părere20 . Amprentele de pe peretele 
oalei-borcan de la Tâncăbeşti-Benzinărie arată clar că este vorba numai de pandantivi 
stelaţi, fără alte accesorii. 

Până acum în spaţiul carpato-danubian nu au fost descoperiţi pandantivi stelaţi 
ci numai cercei cu pandantiv stelat realizaţi în tehnica granulaţiei, în Muntenia fiind 
cunoscuţi cei de la Ceptura de Sus 121 şi la Sărata-Monteoru22 . Aceştia sunt însă nişte 
modele mai evoluate. Luând în calcul tehnica în care au fost executaţi şi simplitatea 
modelului (cu câte trei granule pentru fiecare grup) avem termen de comparaţie numai 
cu cerceii descoperiţi la Beroe-Piatra Frecăţei, jud. Tulcea23 şi cu cei de la Sadovec 
(Bulgaria)24, aceştia din urmă dataţi în a doua jumătate a secolului VI d. Hr. 25 • Ca atare, 
pandantivii amprentaţi pe fragmentul de oală de la Tâncăbeşti-Benzinărie, pot fi dataţi 
pe la mijlocul secolului VI d. Hr. 

În jumătatea sudică a B. I b, la 0,40 - 0,50 m adâncime, s-a găsit un fragment 
dintr-o lupă de fier şi altul de zgură de fier. La - 0,50 m era o jumătate de fusaiolă, de 
culoare maronie, modelată din pastă cu rare pietricele, decorată cu striuri orizontale (PI. 
X/2). Fusaiolc asemănătoare s-au descoperit în aşezarea din secolele V-VI de la Ipoteşti26 

şi în cea de la Budureasca 327, etc. S-au mai recuperat: o verigă din tablă de bronz la 
- 0,50 m (PI. X/6) şi un fragment dintr-un obiect din fier la - 0,55 m (PI. X/8). 

19 Radu Florescu, Ioan Miclea, Stramoşii românilor. Vestigii milenare de cultură şi artă. Voi. li 
Daco-romanii, Bucureşti, 1980, p. 212, nr. 821-822. 

20 Alexandru Madgearu, Continuitate şi discontinuitate la Dunărea de Jos ·în secolele V/I-V/li, 
Bucureşti, 1997, p. 45. 

21 Victor Teodorescu, O nouă cultură arheologică recent precizată în ţara noasrtă: Cultura 
/poteşli-Cândeşti (sec. V-VII e.n.), Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Muzeelor de Istorie, voi. II, Bucureşti, 
1971, p. 108 şi 126, Fig. 2/9. 

22 Dan Gh- Teodor, Romanitatea carpato-dunăreană şi Bizanţul în veacurile V-XI e.n., Iaşi, 1981, 
p. 35, Fig. 9/2-4; Alexandru Madgearu, Continuitate şi discontinuitate culturală la Dunărea de Jos în 
secolele V/I-VIII, Bucureşti, 1997, p.45-46, Fig. 17. 

23 Uwe Fiedler, Studien zu Grăberfeldern des 6 bis 9 Jahrhunderts an der u11teren Donau, Bonn, 
1992, p. 53, Fig. 4/13-14. 

24 Ivan Welkov, Eine Gotenfestung bei Sadowetz (Nordbulgarien), in Germania, 19, 1935, p. 149-158, 
PI. 17/2,6; Syna Uenze, Die spătantiken Befestigungen von Sadovec (Bulgarien). Ergebnisse der 
deutsch-bu/garisch-osterrreichische Ausgrabungen (1934-1937), Miinchen, 1992, voi. Voi. I, p. 164, Fig. 9/ 
4 şi voi. li, PI. 124/3-4. 

25 Syna Uenze, in op. cit., voi. I, p. 166. 
26 Petre Roman şi Suzana Ferche, Cercetările de la /poteşli Oud. Olt), in SCIVA, 29, I, 1978, p. 

85, Fig. 915. 
27 Victor Teodorescu, in op. cit., p. 126, Fig. 2/3. 
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Nivelul inferior reprezintă momentul încetării funciionării acestei locuinţe, deci 
obiectele recuperate considerăm că au fost cele folosite şi abandonate de locatarii 
bordeiului B. Jb. La 0,75 m adâncime, pe podea, s-a găsit o piesă de formă 
paralelipipedică din pastă cu rare pietricele, arsă la cărămiziu-maroniu, de 0,045 m 
lungime, 0,030 m lăţime şi 0,011 m grosime (PI. X/3) care avea pe una din feţe două 
mici impresiuni, aproape rotunde28• Acum cele două impresiuni par mai degrabă a fi 
rezultatul desprinderii întâmplătoare a două pietricele din masa piesei. Pe una din 
feţele laterale s-a amprentat în lutul moale o tulpină de plantă. Tot deasupra podelei 
era un fragment din lama unui cutit de fier (PI. X/9), la - O, 70 m şi un fragment 
dintr-un obiect de fier (PI. X/11 ). 

Fragmentele ceramice recoltate din cele două nivele de umplere provin de la 18 
vase modelate cu mâna (62,07 %) şi de la 11 exemplare modelate pe roată (37,93%). 
Două fragmente sunt de la un vas de provizii (PI. V 11) care, după profil, pare a fi un 
import romano-bizantin. Vase asemănătoare în privinţa profilului buzei şi al corpului, 
dur care aveau şi două torţi au fost descoperite în provinciile dunărene ale Imperiului 
romano-bizantin, respectiv în Scythia la Teliţa-Valea Morilor29 şi în Moesia la 
lutrus-Krivina şi datau din a doua jumătate a secolului VI30. În mediul autohton un vas 
de provizii din pastă zgrunţuroasă apropiat ca profil al buzei şi gâtului a fost descoperit 
numai în aşezarea din secolele IV-V de la Cireşanu31 . 

Pe podeaua acestei locuinţe au fost găsite câteva fragmente de vase care aveau 
pc pereţii interiori resturi organice carbonizate. Alte fragmente au fost arse secundar 
(vezi Tabelul). 

Locuinţa nr. 2 (B. 2). A fost amenajată la circa 1, 15 m sud de B. I, având aceeaşi 
orientare a laturilor. Avea groapa de fonnă aproape pătrată, cu colţurile rotunjite (L = 
J,75; I= 3,70 m) şi podeaua la 0,55 - 0,60 m adâncime faţă de nivelul actual de călcare. 
faa de fapt o locuinţă parţial îngropată în pământul castaniu, deoarece podeaua coboara 
cu numai 0,25 - 0,30 m de la nivelul de călcare al secolului VI d. Hr. Nu a avut gropi 
de stâlpi şi nici podeaua amenajată special. În schimb, în apropierea laturii sud-vestice 
11 uvut o groapă ovală în plan, până la adâncimea de 0,70 m (D = 1,00 x 0,55 m) şi 

rirculară până la - 1,00 m. În ea s-au găsit fragmente de vase, vălătuci şi oase de 
1111imale. După dimensiuni şi formă pare a fi servit pentru păstrarea unor obiecte casnice. 
Resturile cuptorului (vălătuci, chirpici, ceramică) au apărut imediat sub stratul tasat, 
111cdieval-modern. Cuptorul fost construit spre coltul nord-estic, prin scobire într-un 
hloc de pământ cruţat scund, soclul având numai O, 15 m înălţime. Între blocul cruţat 
~i pereţii locuinţei era un spaţiu liber cu lăţimea de 0,50 m. La începutul funcţionării 

18 Înlr-o fază incipientă a cercetării am crezut că impresiunile au fost inten1ionat făcute şi că ar li 
v11rha despre o piesă de „domino".Vasilica Sandu, l'ănica Miu, Vlădiceasca-Tâ11căheşli. com. S11agov. 
,\',•,·fornl Agricol Jţ/"ov, în Cronica cercetărilor arheologice, Brăila, 1996, p. 138. 

19 Victor Baumann, Aşezări rurale antice i11 zona gurilor Dunării, Tulcea 1995, PI. lll/5. 
30 Burkhard Bottger, Die Gefaflkeramik aus dem Kastel latrus, în latrus-Krivina. voi. li, Berlin. 

l'IK2, p. 144, PI. 48/596, 598 şi 600. 
31 Victor Teodorescu, Dan Lichiardopol, Mariocla Peocş, Vasilica Sandu, Aşezarea daco-romană din 

"'" IV-V e.n. de la Cireşanu. jud. Prahova, în MCA, Bucureşti, 199), partea a li-a, p. 403, Fig. 13/14. 
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complexului de locuire, cuptorul a avut în interior dimensiunile de 0,75 m lungime, 
0,50 m lăţime maximă şi 0,40 m lărgimea gurii de foc. De I) parte şi de alta a gurii de 
foc au fost găsiţi doi vălătuci de dimensiuni mai mari, aşezaţi în poziţie verticală, care 
au avut rostul de a consolida gura cuptorului. Cuptorul avea în spate doi pereţi din 
pământ ars la roşu, între care se afla un spaţiu gol cu lăţimea de 0,05 - 0,08 m. Prezenţa 
celor doi pereţi indică o operaţie de reparare a cuptorului. Probabil că după un timp de 
funcţionare peretele din spatele acestuia, gros de 0,02 m, s-a deteriorat. Pentru ca 
instalaţia de foc să poată fi folosită în continuare, s-a reparat cuptorul, prin construirea 
unui alt perete din lut, a cărui grosime varia între 0,05 - 0, 12 m (PI. II). Volumul 
interior al cuptorului fusese astfel micşorat, el rămânând după această reparaţie cu 
lungimea de 0,58 m. Pereţii cuptorului erau arşi la roşu pe 0,06 - O, 1 O m grosime iar 
pe un centimetru grosime, arsura devenise crustă pietrificată. Vatra era puţin albiată şi 
se afla cu 0,10 m deasupra podelei. Depăşea cu 0,08 m lungimea corpului cuptorului. 
A fost şi ea deteriorată în timpul folosirii, crusta pietrificată, groasă de 0,01 m, 
păstrându-se numai în jumătatea dinspre spatele cuptorului. Pe suprafaţa crustei s-au 
observat două urme de lemne (tăiate) sau mai degrabă de vălătuci care s-au amprentat 
adânc, cînd pământul vetrei era încă crud. Cele două amprente arată că vatra a fost 
amenajată prin aplicarea unui strat de lipitură, de 0,03 - 0,04 m grosime, peste pământul 
castaniu nativ. 

În spaţiul dintre cei doi pereţi ai cuptorului s-a găsit un fund de oală-borcan (PI. 
VI/12), ars secundar şi unul din fragmentele (cel din stânga desenului de la PI. VI/4) 
părţii superioare a corpului altei oale-borcan (celelalte fragmente din ea au fost găsite 
în interiorul cuptorului) precum şi vălătuci, căzuţi acolo după abandonarea cuptorului, 
respectiv a locuinţei. Cuptorul era plin, pe o înălţime de 0,30 m cu vălătuci, întregi şi 

fragmentari, de diverse forme şi dimensiuni, unii fiind puternic arşi secundar, amestecaţi 
cu: fragmente de borcane, pietre arse în foc şi fragmente arse de lipitură. Fragmentele 
de lipitură, cu grosimea de 0,018 şi 0,026 m, au fost modelate cu mâna din lut amestecat 
cu paie şi pleavă şi erau finisate stângaci pe ambele feţe. Unele fragmente aveau urme 
de nuiele subţiri. Din păcate părţile recuperate nu ne ajută să ne dăm seama dacă ele 
provin de la o boltă de cuptor construită artificial sau de la o tavă de tipul celor care 
se puneau deasupra cuptorului pentru a suplini bolta. Ca şi la cuptorul fazei B Jb este 
mai mult ca sigur că şi acest cuptor a avut partea superioară şi bolta construite artificial. 
Ipoteza noastră se bazează în primul rând pe înălţimea, de numai O, 15 m, a blocului de 
pământ cruţat, datorată adâncirii mici a locuinţei în pământul castaniu-negricios şi 

castaniu, şi pe realitatea că stratul de pământ măzăros care reprezenta nivelul de călcare 
al epocii de construcţie al locuinţei, era fragil şi nu oferea rezistenţa necesară scobirii 
bolţii cuptorului în el. 

Câteva fragmente ceramice păstrează pe peretele interior al vasului resturi 
organice carbonizate (vezi Tabelul) Faptul că numai fragmentele de vase poartă urme 
de resturi carbonizate pe ele, nu şi vălătucii, sunt un indiciu că ele au ajuns în cuptor 
printre vălătuci după spargerea vasului. Numai cânct enu întregi, au fost folosite ca 
recipiente pentru fiert lichide grase (carne, lapte), care au dat în foc, arzând astfel 
vasul la exterior. 
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Prezenta în interiorul cuptorului a unor fragmente din acelaşi vas, unele arse 
secundar (fundul vasului reconstituit de la PI. Vl/4) şi altele nearse secundar (fragmentele 
din partea superioară a aceluiaşi vas), arată că ele au ajuns printre vălătuci ca fragmente 
izolate, având acelaşi rol ca şi aceştia: de menţinere a căldurii peste noapte sau de 
sprijinire a unor vase puse la fiert pe jarul de pe vatră. La restaurare unele fragmente 
arse secundar, găsite în interiorul cuptorului s-au lipit cu altele nearse secundar, 
descoperite pe podeaua locuinţei (de exemplu cele două fragmente de la PI. VIl/2), deci 
după spargerea vasului, numai unele fragmente au suferit o ardere secundară. 

Amenajarea cuptorului la distanţă mare faţă de pereţii colţului B. 2 s-a făcut în 
scopul protejării acestora de pericolul incendierii accidentale. Distanta mare sugerează 
că pereţii erau construiţi direct de la podea dintr-o structură lemnoasă32• Ea este 
specifică locuinţelor de suprafaţă şi a celor parţial îngropate în pământ. Cuptoare cu 
spaţiu mare între ele şi perete, au fost descoperite în locuinţele nr. 1, 4, 14 şi 20 de 
la Dulceanca IV33 (prima jumătate a secolului VI) şi în locuinţele B. 27şi B. 37 de 
la Bălăceanca-Ec/uză. 

Umplutura B. 2 era formată din pământ de culoare cenuşie amestecat cu granule 
de pământ galben, bucăţi de nuiele carbonizate, unele din ele cu lungimea de 0,03 m 
şi granule mărunte de chirpici provenite de la deteriorarea naturală a cuptorului. Nu 
sunt urme de incendiu, pereţii locuinţei tăcuţi din nuiele pe o structură de stâlpi din 
lemn, totul lipit cu lut au stărşit prin descompunere naturală, indiciul fiind prezenţa 
granulelor de pământ galben din umplutură. Bucăţile de nuiele carbonizate au ajuns în 
umplutură de la o gospodărie apropiată, după încetarea func\ionării locuinţei B. 2. S-a 
găsit un fragment dintr-o scoabă din fier (PI. X/5) la - 0,50 m şi aproape jumătate 
dintr-o fusa iolă din pastă fină, negricioasă-maronie (PI. X/ 1 ). De jur împrejurul cuptorului, 
dar mai ales în faţa acestuia zăceau pe podea numeroşi vălătuci întregi şi fragmentari 
precum şi fragmente de vase ceramice. Dintre acestea, un fund de oală-borcan modelată 
cu mâna are trei amprente lăsate de nişte pietricele (PI. VI/I), peste care a fost pus 
accidental vasul când pasta acestuia era încă moale. 

Statistica pe forme de vase a stabilit că fragmentele modelate cu mâna provin de 
la 17 vase (58,62 %), cele modelate pe roată de la 12 vase (41,38 %). Un fragment 
provine de la o oală-borcan importată din Imperiul romano-bizantin (PI. VIl/8). 

Groapa 11r. I (Gr. /).A apărut între 19,75 şi 21,25 m, pe centrul S I, la 4,75 m 
sud de B. 2. Era ovală în plan (D = 1,50 x 1,20 m) şi ciljndrică în profil. Cobora cu 
numai 0, 1 O m în stratul castaniu. Baza se afla la - 0,45 m de la nivelul actual de călcare, 
era albiată şi avea către centru-vest, o zonă circulară de 0,68 x 0,70 m, care se adâncea 
cu încă 0,05 m. Adâncimea modestă a acestei gropi arată că ea a fost săpată iniţial în 
scopul procurării unei cantităţi mici de pământ castaniu, necesar pentru nevoi casnice 
limitate, cum ar fi spre exemplu lipirea vetrei unui cuptor sau a pereţilor unei locuinţe. 
ln aşezarea de la Dulceanca IV a fost descoperită o groapă menajeră similară (Gr. 2) 

32 Suzana Dolinescu-Ferche, Cuptoare din interiorul loc:ui11/elor di11 secolul al VI-lea e.n. de la 
l>ulceanca, în SCIVA, 46, 2, 1996, p.186. 

33 Suzana Dolinescu-Ferche, Habilats des vr el VII" sii!cles de 11otre ere ti Dulceanca IV, în Dacia, 
N.S., 36, p. 128-133, Fig. 2/1-3 şi Fig. 4/5. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



92 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XVII 

în ceea ce priveşte adâncimea mică (0,53 m) şi fundul în trepte34. După scoaterea 
oământului de lipit, pentru ~ nu se produce accidente groapa aceasta a fost umplută cu 
resturi menajere. Umplutura păstrată până la noi, consta în pământ de culoare 
castanie-negricioasă, amestecat cu bucăţi mici de lemn carbonizat, chirpici, fragmente 
ceramice, două fragmente de vălătuci şi câteva oase de animale. 

Fragmentele ceramice provin de la cinci exemplare de oale-borcan modelate cu 
mâna, reprezentând 62,34 % şi de la două oale-borcan modelate pe roată (37,66 %) 
(vezi Tabelul). 

În cursul cercetării a mai fost găsit imediat în exteriorul colţului nord-vestic al 
B 1 a, antrenat însă la O, 15 m adâncime, în stratul de pământ tasat, un vârf fragmentar 
de săgeată din fier, foliform şi cu tub de înmănuşare (PI. X/7). Modul de apropiere a 
marginilor foii de tablă pentru obţinerea tubului de înmănuşare este asemănător cu cel 
folosit la o daltă descoperită la Militari-Câmpu/ Boja35

• Un alt vârf de săgeată cu tubul 
de înmănuşare realizat în aceeaşi manieră, dar cu două aripioare, a fost găsit pe fundul 
locuinţei nr. 1 din secolele VI-VII din aşezarea de la Căţelu Nou36• Piese similare 
privind forma corpului şi a tubului de înmănuşare au fost răspândite pe spaţii largi, spre 
exemplu vârful de săgeată descoperit în staţiunea nr. 1 de la Bratei37 sau cele din 
fortificaţia romano-bizantină de la Sadovec38 • 

În caroul 1 al S 139, la - O, 18 m, în stratul tasat, s-a găsit un fragment de piatră 
de râu care are gravat un motiv cruciform (PI. X/10), despre a cărui vechime şi apartenenţă 
culturală nu ne putem pronunţa deocamdată. 

Cronologia internă a complexelor de locuire: 

În stabilirea raportului cronologic între complexele de locuire interceptate pe S 
I, ne-am bazat printre altele pe poziţia topo-stratigrafică a materialului ceramic găsit în 
umplutura lor. 

Prezenţa fragmentului de pahar pe vatra în aer liber V. 1, în timp ce restul vasului 
er:i pP podeaua B. 1 b arată contemporaneitatea celor două complexe, vatra fiind o anexă 
gospodărească a bordeiului; amândouă au fost abandonate în acelaşi timp şi mai mult 
ca sigur au aparţinut aceleiaşi familii. 

Partea inferioară a unei oale-borcan modelată pe roată, a fost reconstituită din 
două fragmente: unul care provenea din peretele vertical al vasului a fost găsit în 
umplutura B. lb, la 0,40 - 0,55 m adâncime iar fundul aceluiaşi vas, ars secundar, în 
B. 2, - la 0,40 - 0,50 m (PI. V/4). Asta ar însemna două lucruri: primul că groapa 

34 Suzana Dolinescu-Ferche, în op. cit., p. 128, Fig. 4/4. 
35 Gh. Cazimir şi Vlad Zirra, Unele rezultate ale săpăturilor arheologice de pe Câmpul Boja-Militari, 

în CAB, I, 1963, Fig. 17/6. 
36 Valeriu Leahu, Raport asupra săpăturilor arheologice efectuate în 1960 la Căţelu Nou, în CAB, 

I, 1963, p. 38-39, Fig. 25. 
17 Ligia Bârzu, La sta/ion n° 1 de Bratei, dep. de Sibiu (IV" - Vil' siecles)avec une experlise de 

Maria Bulai-Ţtirbu, Dacia, N.S., 28-29, 1994-1995, p. 293, Fig. 19/2. 
38 Syna Uenze, în op. cit., Miinchen, 1992, voi. II, PI. 41/1-18. 
39 Numerotarea carourilor s-a făcut de la nord spre sud. 
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bordeiului B. 1 b era în curs de umplere, în timp ce locuinţa B. 2 se afla în stare de 
funcţionare; al doilea, atunci cînd umplutura în B. lb a ajuns la 0,40 - 0,55 m adâncime, 
locuinţa B. 2 a fost părăsită. Este posibil ca resturile menajere din nivelul vechi de 
umplutură al B. lb să fi fost aruncate de către locatarii B. 2. 

Din interpretarea stratigrafiei şi a materialului ceramic recoltat, rezultă că dintre 
acestea, cea mai veche este locuinţa parţial îngropată în pământ B. la. După uzarea ei 
a fost construit pe acelaşi Ioc bordeiul B. 1 b, care a fost contemporan cu vatra în aer 
liber V. 1. Ultima locuinţă din acest grup este B. 2. Groapa menajeră poate fi pusă în 
legătură cu una din aceste locuinţe. 

Având în vedere cronologia, distanta mică între ele, orientarea şi poziţia 

stratigrafică a materialului arheologic mobil, este posibil ca ele să fi aparţinut membrilor 
aceleiaşi familii, care deţinea un mic lot individual în vatra satului. 

Materialul arheologic 

I. Vălătucii erau obiecte de modelate cu mâna dintr-o pastă obţinută din lut 
amestecat cu pleavă şi tulpini de păioase sau cu nisip şi pietricele, aceasta din urmă 
liind similară celei din care au fost modelate şi recipientele din lut. Urmele lăsate de 
paie se disting foarte clar pe suprafaţa exterioară şi în spărtură. După uscare şi ardere, 
probabil în cuptoare ca şi recipientele ceramice, se puneau peste jarul din vatră până la 
umplerea cuptorului, cu scopul de a conserva căldura după stingerea focului. Erau 
folosiţi şi la sprijinirea vaselor din lut, puse Ia fiert pe vatră. Aveau o mare varietate de 
forme între care menţionăm vălătucii prismatici, cilindrici, cilindrici şi cu extremităţile 
conice, discoidali, în formă de turtă rotundă (PI. IX) sau bifurcaţi (PI. VIII). Cei mai 
mul~i vălătuci au fost găsiţi în cuptorul B. 2 şi în faţa vetrei acestuia. Ei sunt asemănători 
ca formă şi pastă cu cei găsiţi în majoritatea aşezărilor din secolele V-VII d. Hr. 

În continuare ne vom referi la vălătucii ale căror forme sunt mai rar întâlnite în 
a~ezări şi anume la vălătucii în formă de turtă rotundă şi la cei bifurcaţi. 

Vălătucii în formă de turtă rotundă au fost descoperiţi40 numai în vestul Munteniei, 
în locuinţa nr. 141 , locuinţa nr. 1542 şi în groapa C de la Dulceanca IV43 (primul sfert 
ul secolului VI)-, în locuinţa nr. I, parţial îngropată44 şi în bordeiul nr. 12 de la Dulceanca 
1145 şi în locuinţele de suprafaţă nr. 9 şi 1 O de la Dulceanca I46 (a doua jumătate a 
secolului VI). 

Cei mai interesanţi şi mai numeroşi au fost vălătucii având unul sau cu ambele 
capete bifurcate. Câţiva zăceau pe podeaua B. 1 b (PI. VIII/4,7, 10) dar majoritatea s-au 

40 În stadiul actual al publicării materialelor arheologice. 
41 Suzana Dolinescu-Ferche, în op. cit., p. 138, Fig. 7/1-5. 
42 Idem, p. 145, Fig. 14/22. 
43 Ibidem, p. 151, Fig. 20/5, 7-8, 10-11. 
44 Suzana Dolinescu-Ferche, Contrihutions archeologiques sur la con/inuite daco-romaine. Dulceanca, 

dn1xieme habitat du VI" siecle de notre ere, în Dacia, N.S., 30, 1986, p.134, Fig. 7/13-15. 
45 Idem, în op. cil, p. 144, Fig. 17/24. 
46 Suzana Dolinescu-Ferche, Aşezări din secolele III şi VI în sud-vestul Munteniei. Cercetările de 

la Dulceanca, Bucureşti, 1974, Fig. 73/1-4 şi Fig. 78. 
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găsit în cuptorul B. 2 (PI. VIII/1-3, 5-6, 8-11 ). Două exemplare dintre cei cu paie şi 
pleavă, întregiţi, erau bifurcaţi la ambele capete (PI. VIII/1,3). Doi vălătuci fragmentari 
(unul din B. 1 b, celălalt din B. 2) modelaţi din pastă cu nisip, bine frământată, seamănă 
cu partea superioară a capului unui bovideu tânăr (PI. VIII/4-5). La aceştia a fost 
reprodusă aproape realist porţiunea dintre coarne, partea anterioară şi posterioară a 
capului şi coarnele drepte sau uşor arcuite. 

Numărul mare de vălătuci bifurcaţi găsiţi în cuptorul B 2 ne face să ne punem 
întrebarea, dacă nu cumva avem de a face cu o manifestare a unui cult agro-pastoral, 
în scopul protejării principalelor surse de hrană ale acestei familii. Această practică de 
cult preistorică s-a concretizat în căţeii de vatră, care erau reprezentări schematice ale 
capului de berbec47 şi s-a vehiculat din Asia până în vestul Europei. În Muntenia ultima 
reprezentare a unui căţel de vatră a fost găsită la Mătăsaru în nivelul III 1, din secolele 
II-III d. Hr.48 . Să fie oare vorba, în secolul VI d. I-Ir., de o modificare a scării de valori 
în rândul comunităţilor locale, în favoarea bovideelor. 

În centrul Câmpiei Munteniei vălătucii bifurcaţi au fost găsiii în cantitate 
modestă49 : un fragment la Băneasa-La Stejar5° şi un vălătuc bifurcat la ambele capete 
descoperit la Străuleşti-Măicăneşti51 • În vestul Munteniei, un fragment de vălătuc a fost 
descoperit în locuinţa nr. 17 de la Dulceanca IV52 şi în locuinţa de suprafaţă nr. IO de 
la Dulceanca 153 . În schimb la Tâncăbeşti-Benzinărie, mai ales în cuptorul 8 2 vălătucii 
bifurcaţi abundă. 

II. Ceramica din toate epocile, descoperită la Tâncăbeşti-Benzinărie arc fluturaşi 
de mică în compoziţie. Mai mult ca sigur că mica era conţinută în mod natural de lutul 
pe care în mod periodic l-au folosit diverşii meşteri olari la modelarea oalelor. 

Pentru secolul VI vasele au fost modelate cu mâna şi pe roata rapidă dintr-o 
pastă care conţine nisip, rare pietricele şi/sau cioburi pisate în proporţii care diferă de 
la un vas la altul (vezi Tabelul). Predomină vasele din pastă fină-aspră, adică din lut 
amestecat cu puţin nisip fin şi rare pietricele. În compoziţia pastei sunt întâlniţi aceeaşi 
degresanţi ca şi în epocile precedente. Culoarea dominantă rezultată după ardere este 
cea maronie. Angoba este stabilă dar fundurile sunt cam erodate, nemaiputându-se 
astfel observa modul cum a fost desprins vasul de pe roată. Decorul la ceramica mo-

47 Gheorghe Bichir, Cultura carpică, Bucureşti, 1973, p. 142-145. 
48 Gheorghe Bichir, Geto-dacii din Muntenia în epoca romană, Bucureşti, 1984, p. 83, 

PI. XXXV/8. 
49 Aceste piese cu o destinaţie extrem de domestică, au fost ignorate la publicare, cu excep\ia 

doamm:i Suzana Dolim:scu-Ferche. 
so Margareta Constantiniu, Aşezarea autohtonă prefeudală de la Băneasa (la Stejar), în Cercetări 

arheologice în Bucureşti, voi. li, 1965, p. 90, Fig. 16. 
51 Margareta Constantiniu, Săpăturile de la Străuleşti-Măicăneşli. Aşezarea prefeudală li, în CAB, 

li, 1965, p. 182. 
52 Suzana Dolim:scu-Ferche, Habitats des VI" el VII" siecles de notre ere a Dulceanca IV, în Dacia, 

N.S„ 36, 1992, p. 146, Fig. 15/16. 
51 Suzana Dolim:scu-Ferche, Aşezări din secolele III şi VI în sud-vestul Munteniei. Cercetările de 

la Dulceanca, Bucureşti, 1974, p. 79, Fig. 78. 
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delată cu mâna, în afară de amprentele de pandantivi stelaţi, lipseşte. La ceramica 
modelată pe roată, singurele motive decorative sunt striurile orizontale şi paralele rea
lizate cu o unealtă cu dinţi, probabil un pieptene. 

Din săpătura efectuată în anul 1995 au fost recoltate fragmente din 76 vase de 
producţie autohtonă din care 48 modelate cu mâna (63, 16 %), 28 cu roata (36,84 %) 
la care se adaugă şi două de import. 

Repertoriul de forme de vase din lut ars găsit în cele patru complexe de locuire 
este foarte sărac. Majoritatea vaselor este constituită din oale-borcan din pastă modelată 
cu mâna liberă şi pe roată. S-a găsit un pahar modelat cu mâna şi un capac modelat pe 
roată, în 8. Jb. Nu s-a identificat nici o tipsie din lut iar din categoria importurilor 
lipsesc amforele. Urmele de resturi organice carbonizate găsite pe pereţii interiori sau 
exteriori sunt indicii ale folosirii lor la fierberea mâncării pe vatră. Fenomenul este 
specific secolelor V-VII d. Hr., sărăcia repertoriului găsindu-şi explicaţia în faptul că 
vesela din lut ars a fost înlocuită cu cea din lemn54. 

Multe oale-borcan au pereţii foarte subţiri, una descoperită în 8 lb (PI. V/6) 
având grosimea pereţilor de numai 3,5 - 4 mm. De altfel, predominarea vaselor cu 
pereţii subţiri, modelate pe roată, este o caracteristică a ceramicii din aşezarea de la 
Tâncăbeşti Benzinărie. 

Ceramica de la Tâncăbeşti-Benzinărie, modelată pe roata rapidă este de tradiţie 
geto-dacică şi romană provincială. Ea continuă forme de oale întâlnite în Muntenia în 
secolele 11-lll la Mătăsaru55, Târgşor56 în morminte de incineraţie geto-dacice din secolul 
IV, etc. şi la Cireşanu în secolele IV-V d. Hr.57 • Are multe asemănări şi cu cele găsite 
în secolele li-IV d. Hr. în provinciile romane sud-dunărene. Seamănă până la identitate 
cu formele de oale de la Iatrus58 ori de la Sadovec59 din Moesia, datate de la începutul 
secolului IV până la stărşitul secolului VI d. Hr. 

Cronologia aşezării: 

Analizând profilele oalelor-borcan modelate cu mâna şi la roată descoperite la 
Tâncăbeşti-Benzinărie am ajuns la concluzia că unele dintre acestea se aseamănă în privinţa 
formei buzei, arcuirii gâtului, umărului şi corpului cu exemplare descoperite în aşezările 
lpoteşti-Ciurel-Cândeşti, atât din zona bucureşteană cât şi din restul Munteniei. 

54 Victor Teodorescu, în Materiale şi cercetări arheologice, partea a 11-a, Bucureşti, 1993, p. 384 
şi nota 27. 

55 Gheorghe Bichir, Geto-dacii din Muntenia în epoca romană, Bucureşti, 1984, p. 135, 
PI. XIV/6. 

56 Gheorghe Diaconu, Târgşor. Necropola din secolele III-IV e.n„ Bucureşti, 1965, p. 41, PI. XXIX/ 
5, p. 42, PI. XXXll/2. 

57 Victor Teodorescu, Dan Lichiardopol, Marira::la Pera::ş, Vasilica Sandu, Aşezarea daco-romană din 
.<ec. IV-V e.n. de la Cireşanu, jud. Prahova, în MCA, Bucureşti, 1993, partea a 11-a, p. 401, Fig. 10/5; p. 
403, Fig. 13/12, 14. 

58 Burchard Biittger, Das Gefaf3keramicaus dem Kastell /atrus, Berlin, 1982. 
59 Syna Uenze, în op. cit„ voi. I, tipul 4, p. 214-215 şi voi. II, PI. 96-97. 
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Cele mai multe asemănări s-au găsit în privinţa profilelor buzelor oalelor-borcan 
modelate pe roată şi în special, a celor late orizontale, descoperite în unele locuinţe din 
aşezările microzonei bucureştene: la Dămăroaia60, în aşezarea din Str. Soldat Ghivan 
Nicolae61 (al doilea sfert al secolului VI d. Hr.)62, la Străuleşti-Lunca63 , Băneasa-La 

Stejar64, Străuleşti-Măicăneşti65 (a doua jumătate a secolului VI)66, în câteva locuinţe de 
la Bălăceanca-Ec/uză şi numai în B. 5 de la Bucureşti-Ciure/67 (al treilea sfert al secolului 
VI d. Hr.) 68 . 

Profilul seamănă cu cel al unor oale-borcan modelate cu mâna şi pe roată 

descoperite în aşezările situate în sfertul nord-vestic al Munteniei: la lpoteşti69 (stărşitul 
secolului V şi prima jumătate a secolului VI), cu cele din locuinţele nr. 29 şi 32 de la 
Băleni-Români 70 (secolele V-VI) şi din aşezarea de la Târgşor, atribuite de Victor 
Teodorescu fazei II a culturii 1poteşti-Cândeşti (mijlocul secolului VI)71 . 

Raportat la descoperirile din sud-vestul Munteniei, profilul buzei la oalele-borcan 
de la Tâncăbeşti-Benzinărie seamănă cel mai bine cu cele descoperite în aşezarea de la 
Dulceanca II 72, care după o datare recentă ar fi luat naştere pe la anul 535 d. Hr.73 . Mai 
puţine asemănări s-a stabilit cu profilele oalelor-borcan de la Dulceanca 174, care după 
o opinie recent lansată ar data din anii 560-57075 . 

00 Dinu V. Rosetti, Siedlu11ge11 der Kaiserzeit 1111d der Viilkerw1mden111gszeit hei Bukaresl, în 
Germania, 18, 1934, p. 210, Fig. 5/2-4. 

01 Suzana Dolinescu-Ferche, Margareta Constantiniu, Un etablissement d11 VI" sii:cle ii 811cares1 
{decouver/es de la me Soldat Ghivan), în Dacia, N .S., 25, 1981, p. 300-302, Fig. 5-7. 

62 Eugen Teodor, în op. cit., p. 315. 
63 Margareta Constantiniu, Săpăturile de la Bucureştii Noi, 19611. Sectorul Străuleşti-Lunca, în 

CAil, l, 1963, p. 95, PI. 1/1-4, 6-9; p. 100, PI. JV/4; p. 101, Pl.V/3,6. 
64 Margareta Constantiniu, Şantierul arheologic Bii11easu-Stl'liuleşti. Aşezarea autolitonă 1wejeudală 

de la Bă11easu (La Stejar), în CAB, li, 1965, p. 93, Fig. 10/1-4. 
65 Margareta Constantiniu, Săpăturile de lu Stră11leşti-Măică11e.şti. Aşezarea pre.feuduhi li, în CAB, 

li, 1965, p. 187, Fig. 9111, 3-5. 
66 Eugen S. Teodor, în op. cit., p. 315. 
67 Suzana Dolinescu-Ferche, Ciurel, Hahilut des Vl"-VJ/" sii:cles de notre ere, în Dacia, N.S., 23, 

1979, p. 20 I, fig. 17/3. 
08 Eugen S. Teodor, în op. cit„ loc. cit. 
69 Petre Roman, Suzana Dolinescu-Ferche, în op. cit„ fig. 418; S/l 0, 12. 
70 Luciana Muscă, Tiberiu Muscă, Săpăturile arheologice de lu Băleni-Români, jud. Dâmboviţa, în 

Materiale şi cercetări arheologice, Tulcea, 1980, p.-428, Fig. 4/1; 5/1-2; 6; 7/1-4. 
71 Victor Teodorescu, O nouă cultură arheologică rece11t precizată î11 (ara noastră: Cultura 

/poteşti-Câ11de.şli {sec. V-Vfl e.11.). în Sesiunea de Comunicări Ştiin\ifice a Muzeelor de Istorie, Voi. li, 
Bucureşti, 1971, p. 127, Fig. 3/3-5. 

72 Suzana Dolinescu-Ferche, Co11tributions urc:heologiques sur la c1mti11uite duco-ro111ui11e. Dulcea11ca, 

deuxii:me habitat d11 VI" sii:cle de notre ere, în Dacia, N.S., 30, 1986, p. 137, Fig. 10/2, 6-7. 
;i Eugen S. Teodor, în op. cit„ p. 328. 
74 Suzana Dolinescu-Ferche, Aşezări din secolele III şi VI 1i1 s11d-vestul Munteniei. Cercetările de 

la 011/ceanca, Bucureşti, 1974, p. 63-98. 
75 Eugen S. Teodor, în op. cit„ loc. cit. 
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Ceramica împreună cu amprentele de pandantivi stelaţi, ne determină să propunem 
în acest stadiu al săpăturilor, datarea aşezării de la Tâncăbeşti-Benzinărie în jurul jumătăţii 
secolului VI d. Hr.76. 

* * * 
Cercetările de teren au evidenţiat faptul că în mileniul I d. Hr. malul sudic al Snagovului 

a fost intens locuit. Numai pe o distanţă de aproximativ 4 km, între satul Cocioc, la vest 
şi şoseaua Bucureşti-Ploieşti la est, au fost identificate până în prezent trei aşezări din 
secolele li-III, două din secolele IV-V, una din secolele V-VI şi două din secolul VI. 

În situl de la Tâncăbeşti-Benzinărie, deşi suprafaţa dezvelită este modestă, se pot 
Lrage unele concluzii privind, în special, aşezarea din secolul VI d. Hr. 

Aşezările din secolele II-III şi VI au nivele de cultură proprii, situaţie care indică 
o şedere mai îndelungată, datorată în bună parte bogatelor resurse naturale de trai, dar 
şi unei stabilităţi politice în zonă. 

Concentrarea resturilor ceramice pe arătură, distanţa mică dintre complexele de 
locuire surprinse pe S I şi existenţa unui strat cultural bine delimitat este un indiciu că 
vatra acestei aşezări se afla în jumătatea răsăriteană a staţiunii, către vâlceaua de eroziune 
aflată imediat la est de şoseaua Bucureşti-Ploieşti. 

Prezenţa crustei pietrificate pe vetrele cuptoarelor şi mai ales grosimea ei mare, 
sunt indicii ale folosirii lor continui, timp de câteva sezoare, până la deteriorarea locuinţelor. 

Materialul ceramic se caracterizează prin omogenitate, asta însemnând că locuinţele 
au fost locuite într-un interval de timp scurt. 

La adăpostul natural al pădurii şi în apropierea lacului Snagov, membrii familiilor 
care au trăit în aceste locuinţe, aparţinând comunităţii săteşti de la Tâncăbeşti-Benzinărie 
s-au ocupat cu creşterea animalelor şi cultura plantelor, au avut ca îndeletniciri casnice 
torsul, ţesutul şi împletitul, au practicat meşteşugurile olăriei, prelucrării lemnului şi 

fierului, au perpetuat din strămoşi practici de cult agro-pastorale şi au întreţinut relaţii 
comerciale şi spirituale cu romanitatea sud-dunăreană, după cum o dovedesc resturile 
materiale găsite în pământ. 

SUMMARY 

The Tâncăbeşti-Bcnzinărie archaeological site was discoven:d in 1986, by surfacc research works. 
The items then recorded announced settlements dating from the 2n<1_3rd and 61h centuries A.O„ and also 
dating from the modern medieval period. 

Two half-burried inhabitances were studied, a burried dwelling, an open air kiln and a domestic 
rcsidual pit. Thc results attest the presence there of the local Romanized population, living by the middle 
of the 61h century A.O. 

76 Vasilica Sandu, Fănica Miu, în op. cit„ p. 138 a fost propus intervalul cuprins între sfărşitul 
secolului V şi prima jumătate a secolului VI d. Hr. 

77 Vasilica Sandu, în CAB, IV, 1992, p. 294-297. 
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TABEL 

Descrierea fragmentelor de recipiente din lut an descoperite la Tincăbeştl Vlădiceasca-Benzinărie în complexele de locuire din secolul VI d. Hr. 

Nr. Forma Mode-
Lom plex 

Adâncime Dese ni Degresant! Decor Culoare Observatil de 
crt. de vas lare locuire Planşa 

o I 2 3 4 5 6 7 8 9 

I oală- nisip, multe cioburi pisate, mâna maronie-cărămizie V. I 0,30 - 0,40 m IIU7 
borcan pietricele 

2 
„ 

nisip, rare pietricele " 
„ „ „ 

IIIJS 

3 
„ „ „ 

cărămizie 
„ 

0,35 - 0,45 m 111110 

4 
„ 

rare: nisip, cioburi pisate, 
„ 

maronie-roşcată 
„ 

0,30 - 0,40 m 
pietricele 

5 
„ 

multe: nisip, cioburi pisate, 
„ 

maronie „ „ 

pietricele 

6 
„ 

multe: nisip, pietricele " maronie-gălbuie 
„ „ 

7 
„ 

nisip, rare cioburi pisate " 
„ „ „ 

8 
„ 

nisip, pietricele, 
„ 

cărămizie 
„ „ 

cioburi pisate 

9 
„ 

nisip şi rare pietricele roata striuri 
„ 

" " Ill/6 

10 " nisip " maronie-m:gricioasă " „ 

li 
„ 

cioburi pisate mâna m:gricioasă-maronie Gr. I 0,25 - 0,40 m 11119 

12 
„ 

nisip, pietricele " maronie-cărămizie " " III/I I 

13 
„ 

rare: cioburi pisate, " cărămizie 
„ 

0,40 - 0,50 m 
pietricele 

14 " " " „ „ „ 

15 
„ „ " maronie-negricioasă 

„ „ 

16 
„ 

nisip, rare pietricele roata striuri zom: maronii-negricioase „ „ 

'° 00 

3:: 
c: 
N 
r:n 
c: 
r 

3:: 
c: z 
?i 
:o; 
2 
r s 
l:l:l 
c: 
(") 
c: 

"" ~ 
I 
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o I 2 3 4 

17 " " " 

18 " rare: cioburi pisate şi nisip mâna doi pandan-
tivi stelaţi 

amprentaţi 

19 " nisip rar " 

20 " nisip rar şi cioburi pisate " 

21 " nisip rar, pietricele, " 
cioburi pisate 

22 " nisip rar şi pietricele " 

23 " nisip şi cioburi pisate " 

24 " rare cioburi şi pietricele " 

25 oală- nisip, pietricele, " 
borcan cioburi pisate 

26 " rare: cioburi pisate, nisip, " 
pietricele . 

27 pahar cioburi pisate mâna 

28 oală- rare: cioburi pisate, nisip, " 
borcan pietricele 

29 " " " 

30 " rare: cioburi pisate şi nisip " 

31 " nisip şi multe pietricele " 

32 " cioburi pisate " 

5 6 7 

zone cenuşii-maronii " 

neagră 8. lb 

zone maronii şi " 
cenuşii-negricioase 

galben-maronie " 

maronie " 

maronie-alburie ardere secundară " 

maronie " 

maronie-alburie ardere secundară " 

maronie-alburie ardere secundară " 

maronie " 

maronie un fragment s-a " 
găsit pe vatra VI 

zone maronii şi " 
cenuşii-negricioase 

gălbuie- maronie " 

zone maronii şi " 
negricioase 

cărămizie " 

maronie-negricioasă resturi organice " 
carbonizate 

TAllEL (colltÎIUlaTr) 

8 9 

" 

0,40 - 0,45 m X/12 

0,60 - 0,65 m IV/I 

0,50 - 0,55 m IV/2 

0,60 - 0,75 m IV/3 

0,55 - 0,60 m IV/4 

0,50 - 0,55 m IV/5 

0,55 - 0,60 m IV/6 

0,55 - 0,65 m IV/7 

0,50 - 0,55 m JV/8 

0,65 - 0, 75 II IV/9 

0,40 - 0,45 m IV/10 

0,60 - 0,65 m IV/I I 

0,50 - 0,55 m IV/12 

0.60 - 0,65 m JV/13 

0,75 m IV/14 

n 
[Tl 

~ a 
~ 
> ;a 
X 

~ 
§ 
() 
[Tl 

\O 
\O 
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o I 2 3 4 5 

33 " rare: cioburi pisate " marome 
şi pietricele 

34 " rare: pietricele şi nisip 
„ 

maronie-gălbuie 

35 " rare pietricele 
„ 

maronie 

36 vas de rare: pietricele şi nisip roata striuri zom: maronu 
provizii şi m:gricioase 

37 oală- nisip 
„ 

maronie-gălbuie 

borcan 

38 
„ 

nisip şi pietricele " maronie-cenuşie 

39 " nisip şi rare pietricele " maronie 

40 
„ 

nisip 
„ 

striuri 
„ 

41 " rar nisip şi pietricele " striuri maronie 

42 " " " striuri cărămizie 

43 " " „ 
striuri negricioasă-maronie 

44 " nisip 
„ 

marome 

45 " " 
„ 

cărămizie 

46 
„ 

nisip şi rare pietricele 
„ 

marome 

47 capac nisip rar, pietricele 
„ 

marome 

48 oală- pietricele şi nisip mâna maronie-alburie 
borcan 

49 
„ 

cioburi pisate cenuşie-maronie 

6 7 

" 

" 
„ 

resturi organice " 
carbonizate; 
import 

„ 

ardere secundară 
„ 

" 

" 

" 

resturi organice 
„ 

carbonizate 

" 

" 

" 

" 

" 

ardere secundară B. 2 

" 

TABEL (continuare) 

8 9 

" IV/15 

0,60 - 0,65 m IV/16 
„ 

IV/17 

0,75 m V/I 

0,40 - 0,50 m V/2 

0,50 - 0,60 m V/3 

0,40 - 0,55 m V/5 

" V/6 

0,45 - 0,50 m V/7 

0,40 - 0,55 m V/8 

045 - 0,50 m V/9 

0,65 m V/10 

0,50 - 0,60 m V/li 

0,40 - 0,45 m V/12 

0,60 - 0,65 m V/13 

interior cuptor VI/I 

0,40 - 0,50 m VI/2 

...... 
8 

3:: 
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c: z 
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o I 2 3 4 5 

50 
„ 

nisip, cioburi pisate " maronie 

51 " nisip rar, cioburi pisate " cărămizie 

52 oală- nisip, cioburi pisate, " cărămizie 

borcan pietricele 

53 " multe pietricele şi cioburi " zone maronii 
pisate şi cărămizii 

54 „ 
nisip rar şi cioburi pisate 

„ 
cărămizie-alburie 

55 " nisip, pietricele, cioburi 
„ 

maronie-alburie 
pisate 

56 " nisip rar, multe cioburi " cărămizie 

pisate 

57 " nisip, pietricele " maronie 

58 " rare pietricele şi cioburi " maronie-alburie 
pisate 

59 " nisip, pietricele mâna maronie-alburie 

60 " rare pietricele şi cioburi " cărămizie 

pisate 

61 " nisip rar, pietricele, cioburi " cărămizie-alburie 

pisate 

62 " cioburi pisate " gălbuie-maronie 

63 " nisip rar, pietricele " maronie-cărămizie 

6 7 

" 

" 

" 

" 

" 

ardere secundară " 

" 

resturi organice " 
carbonizate 

resturi organice " 

carbonizate 

ardere secundară B. 2 

" 

ardere secundară " 

" 

" 

TABEL (conlinuare) 

8 9 

0.45 - 0,55 m VI/3 

interior cuptor VI/4 

0,40 - 0,50 m VI/5 

0,45 - 0,55 m VU6 

interior cuptor VI/7 

0.40 - 0,50 m Vl/8 

„ 
VI/9 

0,35 - 0,40 m VI/10 

interior cuptor VIII I 

între pereţii VI/12 
cuptorului 

interior cuptor VJ/13 

interior cuptor Vl/14 

0,45 - 0,55 m VI/15 

0,40 - 0,50 m VJ/16 
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64 
„ 

rare pietricele şi cioburi 
„ 

pisate 

65 
„ 

nisip roata 

66 
„ 

nisip, rare pietricele 
„ 

67 
„ 

nisip şi pietricele 
„ 

68 
„ 

nisip şi pietricele 
„ 

striuri 

69 
„ 

nisip şi rare pietricele " 

70 
„ 

" 
„ 

71 
„ 

nisip 
„ 

72 
„ 

nisip rar şi pietricele " striuri 

73 " nisip şi rare pietricele 
„ 

74 
„ „ 

" striuri 

75 
„ " „ 

striuri 

76 " „ " 

77 " nisip rar şi pietricele 
„ 

striuri 

78 oală- nisip roata caneluri 
borcan 

5 6 7 

maronie-alburie ardere secundară 
„ 

negricioasă, cărămizie un fragment ars 
„ 

secundar 

cărămizie resturi organice 
„ 

carbonizate 

cărămizie (fund); ardere secundară B. 2 (fund) 
cenuşie-negricioasă (fragrn. din B. 2) B. 1 (corp) 
(corp) 

maronie resturi organice 
„ 

carbonizate 

maronie 
„ 

cărămizie 
„ 

maronie 
„ 

zone maronii şi " 

negricioase 

cenuşie 
„ 

maronie 
„ 

cărămizie resturi organice 
„ 

carbonizate 

cărămizie 
„ 

maronie-negricioasă 
„ 

maronie-gălbuie import 
„ 

TABEL (continuare) 

8 9 

interior cuptor Vl/17 

0,40 - 0,50 m VIl/2 

0,30 m VIl/3 

0,40 - 0,50/B 2 V/4 
0,40 - 0,55/B 1 

interior cuptor VIl/4 

0,30 - 0,40 m Vll/5 

interior cuptor VIl/6 

0,30 - 0,55 m Vll/7 

0,45 - 0,55 m VIl/14 

0,25 - 0,40 m VIl/9 

0,45 - 0,55 m VII/IO 

„ 
VII/I I 

interior cuptor VIl/12 

0,40 - 0,55 m VII/13 

0,50 - 0,55 m VIl/B 
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Planşa I I. Localizarea sitului Tâncăbeşti-Benzinărie pe teritoriul comunei Snagov, judetul Ilfov. 2. Am
plasarea sitului Tâncăbeşti-Benzinărie în microzonă. 
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ite în partea nordică a S 1/1995: I. depunere recentă de nisip şi pietriş; 2. strat arabil; 3. strai 
cenuşiu-negricios; 4. strat negricios; 5. strat negricios-castaniu; 6. strat castaniu; 7. fragmente de 
stâlpi din beton; 8. fragmente ceramice; 9. vălătuci; 10. cenuşă, cărbuni şi chirpici. 
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1 1 
Planşa III 1-S Ceramică din secolele II-III d. Hr. găsită în strat; 6-11 Ceramică din secolul VI d. Hr. I, 7-11 

modelată cu mâna; 3-S, 6 lucrată la roată. 
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Planşa IV Fragmente ceramice din secolul VI, modelate cu mâna descoperite în umplutura B I b: oale-borcan 

(1-8, I 0-17); pahar (9). 
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Planşa V Ceramică lucrată la roată descoperită în B I b. 
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Planşa VI Ceramică modelată cu mâna descoperită în B 2. 
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ll. 
Planşa VII Bordeiul 2. Vas din secolele II-III, lucrat la roată din pastă cu nisip, arsă cenuşiu, antrenat în 

umplutură (I); Fragmente de oale-borcan lucrate la roată, produse în mediul autohton (2-7, 
9-14); import romano-bizantin (8). 
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Planşa VIII Vălătuci bifurcati: 1-3, S, 6, 8, li din B 2; 4, 7, 9-10 din B lb. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



I 
I 
I 

0
11 

'., , : 

I 
I 

:o.····.···.·.·_·_: 
.· . . 
~ ·. . . 
',·. . . 

. . 6 

CERCETĂRI ARHEOLOGICE 

-- - I 
I 
I 

D 
12 

Planşa IX Vălătuci descoperiţi în bordeiul 2 
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Planşa X J-2 fusaiole; 3. piesă paralelipipedică; 4. bară îndoită; 5. scoabă; verigă din tablă; 7. vârf de 

săgeată; 8, 11 u~lte; 9. lamă de cuţit; 10. piatră de râu care are gravat un motiv cruciform; 12. 
oală-borcan modelată cu mâna cu amprente de pandantivi stelaţi. 1-3, 12 - din lut ars; 4-5, 7-9, 
11 - fier; 6 - bronz; I O - piatră. 
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Materialul osteologic a ridicat unele dificultăţi metodologice complexe. cum ar 
ti determinarea sexului, vârstelor şi a numărului minim de indivizi. Ne-am bazat, nu 
în puţine cazuri, în ceea ce priveşte acest din urmă aspect şi pe patina oaselor, un 
element nu tocmai sigur mai ales în situaţia în care resturile aceluiaşi individ proveneau 
din carouri diferite ale săpăturii. 

Numărul minim de indivizi, stabilit în urma analizei detaliate pri.::zentate mai 
jos, este de 11-12 subadulţi şi 10-11 adulţi-maturi. 

Oasele sunt foarte bine conservate şi nu prezintă distrugeri din strat. Cu puţine 
excepţii toate spărturile şi rupturile sunt din vechime. Pentru câţiva indivizi (2, 3, 4, 40 şi 
43) se poate dovedi cu destulă certitudine că e vorba d1o: violente peri mortem intenţionate 
în urma cărora a survenit decesul. Nu este exclus ca toţi indivizii să fi avut aceiaşi soartă. 

Fiecare individ este foarte slab reprezentat, ceea cc dovedeşte că osemintele nu 
provin din nişte morminte distruse. Totuşi, acestea nu au urme de dezarticulare violentă. 

Observând notaţia fiecărui os, concluzionăm că erau foarte risipite în „complexul" 
respectiv atât în suprafaţă cât şi în adâncime. Sunt cazuri, după cum se va vedea mai 
jos, când fragmente certe ale aceluiaşi individ se aflau în carouri şi la adâncimi diferite. 

Resturi osteologice de la subadulţi 

I. S. A, c. A, U.S. I OOO, - O, 10; - 0,20 şi passim: grup de oseminte ce au 
aparţinut unui copil (infans !). Se identifică astfel: claviculă stânga cu lungimea maximă 

81 mm şi diametrele vertical I sagital = 5,5 I 7,0 mm; humerus stânga cu lungime 
maximă = 161 mm şi diametrele maxim I minim = 11,5 I 9,5 mm; tibie stânga cu 
lungime maximă = 173,5 mm şi diametrele sagital I transversal (la mijloc) = 15 I 13 
mm; epifiză distală nesudată femur stânga (lăţime maximă = 48?); metatarsian (li-IV) 
1.:u epifiza distală nesudată şi lungimea maximă = 36 mm. 

• Centrul de Cercetări Antropologice "Francisc J. Rainer" 
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Vârsta detenninată după lungimea maximă a humerusului, tibiei 1 şi claviculei2 

este de 5-6 ani. 
2. S. A, c. D, U.S. 1006, - 0,40; S. A, c. C, U.S. 1000, - 0,20; S A, c. B, U.S. 

1000, - 0,15 m: fragmente craniene aparţinând unui copil. Sunt reprezentate de frontal 
în conexiune cu masivul facial, aripa mare a sfenoidului stânga întreagă şi jumătate din 
cea dreaptă, precum şi o porţiune însemnată din parietalul stânga cu suturile coronară 
de la pars bregmatica la pterion şi squamoasă până aproape de partea posterioară. 

Fără să se conexeze cu acestea, aceluiaşi individ i se mai pot atribui: mandibulă 
cu ram vertical stânga ce păstrează o parte din lăcaşul M2 pennanent în stadiu de 
dezvoltare; temporalul stânga (stânca temporală şi mastoida care are dimensiuni foarte 
mici) (ambele passim)şi de asemenea un fragment din parietalul stânga unghiul postero
superior cu o porţiune din sutura sagitală şi cea lambdoidă (dimensiuni 52 x 40 mm; 
grosime max. 4,5 mm) şi un fragment de squamă parietală (dimensiuni = 53 x 43 mm; 
grosime maximă= 6,0 mm) ambele găsite în S A. c. C. U.S. 1000. - 0.10 : S A. c. 
C. U.S. 1 OOO. - 0.20 . 

Oasele sunt foarte bine conservate, iar spărturile sunt din vechime. Se înregistrează 
lipsa nazalului stânga, distrugerea corpului zigomaticului dreapta, a peretelui anterior 
al alveolei incisivului central stânga precum şi a părţii posterioare a palatului. De 
asemenea frontalul prezintă o distrugere în partea dreaptă deasupra pterionului. 

Sutura interfrontală este închisă iar dentiţia este mixtă, incisivii centrali şi primul 
molar pennanent fiind erupţi. Sunt prezenţi doar M 1 şi M2 dreapta, M 1 stânga, coroana 
unui M2 completă şi cu un vag început de rădăcină precum şi coroanele 12 (ne-evaluabile 
din cauză că sunt incluse în maxilar). 

După dentiţia permanentă vârsta poate fi apreciată la 7-8ani3. Curbura accentuată 
a frontalului precum şi bosele frontale ar putea pleda pentru sexul feminin. Marginea 
inferioară a aperturii piriforme este de tip infantil. 

Dimensiuni: 
9. ft-ft 

10. co-co 
26. arc n-b 
29. coardă n-b 
29b. săgeată pe n-b 
29c. distanţă o-săgeată 
32(5). Unghi curbură frontal 

89 
(109) 
116 
99 
26 
41 
137, 19° 

1 M. Stloukal, H. Hanakova, Die Lănge der Lăngsknochen alt slavischer Beviilkerung unter besonderer 
Beriicksichtigung von Wadstumsfragen, Homo, 26, 1978, p. 53-69. 

2 V.P. Alexeev, Osteometrija. Metodika antropologiteskih issledovanij, Nauka, Moskva, 1966, p.30, 
tab.I. 

3 F. W. Riising, Methoden und Aussagemiiglichkeiten der Anthropologischen Leichenbrandbearbeitung, 
Archiiologie und Naturwissenschaften, I, 1977, p.56; J.P.Boquet, Perspectives paleodemographiquse, Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Thtse d 'Anthropologie Historique, Paris, 1977, p.16-19; 
D.H.Ubelaker, Human skeletal remains, Washington, 1979, p. 47, fig.62 
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Aşa cum am amintit, distrugerile (cu excepţia celei de la zigomatic) sunt din 
vechime. Aspectul distrugerii din partea dreaptă a frontalului ce are formă de triunghi 
cu vârful rotunjit precum şi marginile rupturii oblice spre interior arată că aceasta a 
fost produsă printr-o lovitură cu un obiect contondent asupra osului proaspăt. O altă 
lovitură asupra parietalului stâng este dovedită de o fractură semicirculară situată 
aproximativ în centrul squamei cu marginile rupturii oblice înspre interiorul craniului. 
Cele două sedii (lovitură şi contralovitură) sunt legate între ele printr-o linie de fractură 
în zig-zag ce traversează squama frontală şi cea parietală. Din această linie se desprind 
alte două fracturi, uşor oblice ce traversează marginile supraorbitare (la stânga chiar 
cu o eschilă mică triunghiulară) şi orbitaliile. 

Lipsa conexiunilor cu celelalte părţi ale craniului împiedică o analiză mai detaliată 
dar cele prezentate arată clar că este vorba de lovituri intenţionate asupra osului proaspăt 
în urma cărora personajul nu a supravieţuit. 

3. S. A. c. 8. U S 1000. -0.26: fragmente maxilar şi mandibulă aparţinând unui 
copil mare (infans li) căruia i se mai pot atribui câteva resturi (passim) din scheletul 
postcranian. Se identifică: fragment maxilar stânga cu alveolele de la 12 la Pm2 (libere), 
dinţi în alveole M l-M2 şi în lăcaşul maxilar M3; fragment mandibulă partea dreaptă 
a corpului şi ramul vertical, cu alveolele Pml şi Pm2 (libere); Ml-M2 in situ precum 
şi M3 în lăcaşul său din corpul mandibular. 

Deci dentiţia permanentă este eruptă, cu excepţia lui M3 a cărui coroană (pe 
maxilar) este completă sau aproape completă. După Rosing4, M2 erupe între 12-14 ani 
iar coroana M3 este completă tot în acest interval. De asemenea pentru un astfel de 
stadiu, Ubelaker5 propune vârsta de 12 ani, pentru care de altfel optăm şi noi. 

Dimensiuni mandibulă: 
69 (I). înălţime corp f.m. 26,5 
69 (3). grosime corp f.m. 10,5 
70. înălţime ram vertical 40 
71. lăţime ram vertical 28 
Din scheletul postcranian sunt prezente (după atribuirea noastră bazată pe vârstă, 

dimensiuni şi patină): 

- 3 vertebre (o toracală nelocalizată şi T 12-L 1) cu aspect juvenil şi discul 
epifizar nesudat; înălţimea anterioară a corpurilor (aproximativ) = 21. 

- fragment din pătrimea distală a humerusului stâng cu epifiza ( capitulum trohee 
şi epicondil) nesudată; perimetrul minim = 42 mm; prezintă perforaţie olecraniană. 

4 F.W. Rosing, op.cit., p.S6 
' D.H. Ubelaker, op.cit., p.47, fig.62 
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- Fragment din cubitusul dreapta (cele două treimi proximale) cu olecranul 
nesudat; diametrele antero-posterior/transversal = 9/12 mm. 

- Fragment din femurul stânga (treimea proximală) cu epifizele capului şi 

trohanterului mare nesudate; diametrele subtrohanteriene transversal I sagital = 23 I 18 
mm. 

- Calcaneu dreapta întreg şi cu tuberozitatea nesudată; lungime maximă = 58 
mm. 

Analiza rupturilor corpului mandibular arată că şi acesta poartă urmele unor 
violenţe perimortem ca şi scheletul 2. Astfel osul este foarte bine conservat şi a fost 
fracturat la nivelul alveolei Pm l, partea bazală prelungindu-se până aproape de simfiză. 
Pe partea internă fractura este în zig-zag cu eschile osoase. De asemenea o crăpătură 
orizontală urmăreşte planul bazal până aproape de gonioane. Lipsa oricăror reacţii 
osoase post-fractum arată că individul nu a supravieţuit acestui episod. 

4. S. A. U S 1000. passim: masiv facial şi mandibulă de la un adolescent. Este 
vorba de jumătatea stânga a feţei (maxilar cu palat şi zigomatic) precum şi de partea 
stânga a mandibulei (corp începând de la alveola 12 dreapta şi ram vertical cu apofiza 
coronoidă distrusă). 

Pe maxilar sunt prezenţi patru dinţi (12 cu coroana ruptă recent şi Ml -M3) şi 
patru alveole libere, iar pe mandibulă opt alveole libere şi doi dinţi (MI şi rădăcina 

proximală a M2 ruptă din vechime). 
Uzura dentară la Ml este de gr. 4 (Brothwell) pe maxilar şi gr. 3+ pc mandibulă, 

la M2 (maxilar) nu depăşeşte gr. 2+, iar la M3 (maxilar) gr. 2. Acesta din urină nu a 
ajuns totuşi să se alinieze la nivelul ocluzal fiind proaspăt erupt. Pe mandibulă după 
cum arată alveola, M3 nu era complet erupt iar rădăcinile erau incomplete. 

După uzură, dar şi după stadiul molarului 3 (chiar dacă acesta are o mare 
variabilitate) vârsta poate fi estimată între 17-20 ani, mai degrabă în prima parte a 
interval ului6 . 

Dimensiuni: 
51. mf - ek (38) 
69 (I). înălţimea f.m. 28 
69 (3 ). grosime f.m. I 0,5 
70. înălţime ram 55 
71. lăţime ram 32 
Estimativ orbita avea o înălţime mică, marginea inferioară a aperturii piriforme 

este antropină, spina nasală are gr. 2, fosa canină este adâncă, iar mandibula are 
simfiza puţin proeminentă şi gonioanele drepte. 

O serie de elemente arată că şi acest individ a suferit violenţe perimortem cărora 
nu le-a supravieţuit. Astfel molarul doi maxilar a suferit spargerea cvadrantului mezio
lingual al coroanei (de la faza ocluzală la colet), molarul doi mandibular a suferit de 

6 D. Brolhwell, Digging up bones, Cornwell Universily Press, llhaca, New York, 1981, p.72, fig.3,9; 
D.H.Ubelaker, op.cit, p.47, fig. 62 
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asemenea spargerea coroanei (nu se mai păstrează însă decât rădăcina mezială, cea 
distală fiind probabil pierdută posthum ), iar corpul mandibular a fost fracturat la nivelul 
alveolei molarului trei pe o direcţie oblică dinainte înapoi spre gonion. Fractura prezenta 
şi unele mici eschile osoase. Aspect de fractură în os proaspăt are şi ruptura corpului 
mandibulei la nivelul simfizei, dar nu putem afirma acest lucru cu certitudine. 

5. S. A. passim: un grup de epifize nesudate provenind de la un adolescent. Se 
identifică astfel: cap humeral stânga (incomplet dar cu diametrul estimativ mare); 
fragmente de epifiză distală femur dreapta şi stânga (de asemenea de dimensiuni mari) 
şi fragmente din epifiza proximală a tibiei dreapta şi stânga. 

După datele oferite de Ferembach & colab.7 se poate estima o vârstă de 17 ani-
20 ani, mai degrabă din prima parte a intervalului. 

6. S. A. c. A. B .• U. S. 1000. -O.JO: fragment din partea dreaptă a squamei 
occipitale cu o porţiune din sutura lambdoidă. Reliefurile externe sunt modeste, iar 
grosimea moderată. 

Nu este exclus ca resturile osteologice prezentate la numerele 4-6 să aparţină 
aceluiaşi individ (probabilitatea maximă este pentru numerele 4-5 care au şi aceeaşi 

vârstă). Tot acestui individ i s-ar mai putea atribui şi parietalul de la numărul 27. 
7. S. A. passim: fragment epifiză proximală tibia dreapta nesudată. După 

dimensiuni pare să fie mai mică ca vârstă, decât cele de la nr. 5. 
8. S. A. U.S. JOOO passim: fragment de parietal (dreapta?) cu sutura sagitală. 

Dimensiuni 38 x 36 mm şi grosime maximă de 2,3 mm. Aparţine unui copil foarte mic 
de 1-2 ani (?) şi este singurul rest osteologic de această vârstă. 

9. S. A, c. B, U.S. JOOO, - O,JO: fragment squama occipitală cu o porţiune din 
sutura lambdoidă şi occipito-mastoidiană stânga; dimensiuni 87 x 65 mm, reliefuri 
externe nule, grosime mică. 

JO. S. A. c. D. U.S. 1 OOO. - 0.20: fragment squama occipitală cu sutura lambdoidă 
dreapta; dimensiuni 65 x 38 mm; subţire şi fără reliefuri. 

11. S. A. U.S. JOOO. passim: fragment squama occipitală; dimensiuni 58 x 29 
mm, subţire. 

12. S. A. c. B. U.S. JOOO. - 0.15: fragment squama occipitală din unghiul 
inferior stânga, foarte subţire. 

Numerele 9-12 provin de la patru copii a căror vârstă precisă nu a putut fi 
determinată. Aceste fragmente ar putea însă aparţine unora dintre indivizii de mai sus. 
Astfel oricare dintre nr. 10-12 pot aparţine copilului de la nr. 1, iar nr. 9 copilului de 
la nr. 2. Pentru stabilirea numărului minim de indivizi am ţinut deci cont doar de două 
cazuri (infans I). 

13. S. A. c. A. U.S. 1000. - 0.20: două fragmente frontal cu sutură coronară ce 
nu se colează între ele dar care cu multă probabilitate fac parte din acelaşi os. După 
grosimea foarte mică aparţin unui copil (lnfans I). Nu a fost socotit la numărul minim 
de indivizi. 

7 D. Ferembach, I. Schwidetzky, M.Stloukal, Recommendation pour determiner l'âge et le sexe sur 
le squelette, Buii. et Mem. de la Soc. D'Anthrop. de Paris, ser. 13, 6, I, 1997, p.24, fig.7 
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14. S. A. inscripţie stearsă: metatarsian III cu epifiza distală nesudată; lungime 
maximă = 56 mm. 

15. S. A. c. F. U.S. 1007. -0.50: metatarsian (II-III) cu epifiza distală nesudată; 
lungime maximă = 45 mm. 

16. S. A. c. A. U.S. 1000. -0.15: metatarsian (11-111) cu epifiza distală nesudată 
(?); lungime maximă = 45 mm. 

Numerele 14-16 aparţin la trei indivizi. După Rosing8 epifizele metacarpienelor 
se sudează între 16-18 ani. În cazul de faţă însă vârsta este dificil de apreciat. După 
dimensiuni, nr. 14 ar putea fi un infans II (12 - 14 ani), dar patina nu îl recomandă 
ca făcând parte din individul nr. 3. Celelalte două metatarsiene sunt mai mici ca vârstă 
(Jnfans I ?) şi nu au fost incluse la estimarea numărului minim de indivizi. 

17. S. A. c. A. 8 .. U.S. I OOO. -O. I O: prima vertebră cervicală (atlasul); diametrul 
antero posterior = 38 mm. Vârsta: infans II (?). 

18. S. A. Passim: molarul I permanent mandibular cu două rădăcini încă 
incomplete. După Rosing9 se poate aprecia vârsta de 8-9 ani. Nu poate aparţine 
individului nr. 2 şi nu a fost luat în consideraţie la estimarea numărului minim de 
indivizi. 

19. S. A. c. D. U.S. I 006. -0.32: molar 2 decidual (maxilar?) cu rădăcinile rupte 
(recent ?); uzura este avansată. Vârsta maximă poate fi estimată la I O ani. A fost 
folosit la estimarea numărului minim de indivizi. 

20. S. A. c. A .. U.S. 1000. -0.15: premolar maxilar (?) cu două rădăcini 
(neseparate). Uzura este slabă (doar două insule punctiforme de dentină ale cuspizilor). 
Nu a fost considerat la numărul minim de indivizi. 

21. S. A. Passim: molar I permanent, mandibular cu uzură foarte slabă grad 2+ 
(Brothwell). Vârsta adolescent (17 ani ?). A fost socotit la numărul minim de indivizi. 

22. S. A. U.S. I OOO. -O. I O: fragment parietal dreapta cu o mică porţiune din 
coronară şi sutura squamoasă. Dimensiuni: 88 x 41 mm. Grosimea mică arată că este 
vorba de un copil. Vârsta precisă nu poate fi estimată. 

23. S. A. U.S. 1000. -0.15: fragment parietal stânga, unghiul antero inferior. 
Dimensiuni 45 x 35 mm, grosimea maximă 5,0 mm. 

24. S. A. U .S. I OOO. Passim: fragment parietal stânga, unghiul postero inferior, 
dimensiuni 57 x 46 mm. După grosimea mică, este copil. 

Numerele 22-24. provin de la 3 indivizi, copii, dar ale căror vârste precise nu 
pot fi estimate. Nu s-a ţinut cont de ele la numărul minim de indivizi. 

Alte fragmente osteologice ce pot eventual aparţine unor juvenili: 
25. S. A. U.S. I OOO. passim: fragment parietal dreapta, unghiul antero-inferior 

cu sutura squamoasă. Dimensiuni 85 x 55, grosimea maximă 5,0 mm. 
26. S. A. c. A. U.S. I OOO. -0.20: fragment parietal stânga cu o porţiune din 

coronară neobliterată. Dimensiuni 78 x 50 mm, grosimea maximă 5,5 mm. 

8 F.W. Riising., op. cit, p. 58 
9 F.W. Riising, op. cit, p. 56 
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27. S. A. U.S. 1000. Passjm: fragment parietal dreapta. Dimensiuni 80 x 75 mm, 
grosimea maximă (bosa parietală ?) = 5, 7 mm. Osul este foarte bine conservat iar 
spărturile sunt din vechime. Pe latura superioară la 56 mm de sutura squamoasă şi 40 
mm de sutura coronară se remarcă o spărtură semicirculară cu diametrul de 25 mm a 
cărei margine este oblică înspre interiorul craniului. Aceasta se datorează unei lovituri 
cu un obiect contondent căreia individul nu i-a supravieţuit. 

28. S. A. c. A. U.S. 1000. - 0.15: fragment temporal stânga cu cavitatea glenoidă 
şi unghiul temporo-parietal. Apofiza mastoidă este distrusă (recent!). 

Deşi nu avem elemente precise pentru determinarea vârstei, nr. 25-28. aparţin 
unor infans II sau adolescenţi. Nu se va ţine cont la numărul minim de indivizi. 
Fragmentele de parietal de la numerele 26-27, după patină şi dimensiuni ar putea 
eventual aparţine individului nr. 4, confirmând astfel urmele de violenţă perimortem 
ale acestuia. 

Resturi osteologice de adulţi-maturi 

29. S. A .. profil E. Passjm: fragment ramul vertical al mandibulei cu molarul 3. 
Condilul este distrus din vechime. Lăţimea maximă a ramului 32,5 mm. Uzura molarului 
este foarte slabă (gr. 2 Brothwell). Vârsta adult tânăr. 

30. S.A. U.S I OOO. Passjm: Fragment parietal dreapta (unghiul postero-superior) 
cu o porţiune din sutura sagitală şi din cea lambdoidă. Dimensiuni 92 x 71, iar grosimea 
maximă de 9,5 mm. Sex masculin (?). După gradul de obliterare a sulurilor poate fi 
de vârstă matur. 

31. S.A. c. B. U. S. 1000. -0.26 mm sj c. C. U. S 1001. -0.20: două fragmente 
parietal dreapta cu sutura sagitală ce se conexează intre ele. Dimensiuni 85 x 45 mm. 
Grosimea maximă este de 8,0 mm. Sutura neobliterată indică vârsta adult. 

32. S. A. U.S. 1000. Passjm şi S. A. c. F. U.S. 1007. - 0.50: fragment parietal 
stânga cu dimensiuni de 75 x 40 mm şi fragment de occipital stânga, ce se colează 
între ele (precis !) prin sutura lambdoidă. Parietalul are grosimea maximă de 7,0 mm, 
iar occipitalul are relieful accentuat. Lambdoida este deschisă şi a avut două oase 
wormiene. 

33. S. A. c. G. U.S. 1000: două fragmente din parietalul stânga care deşi nu se 
colează între ele, după patină şi grosimi sunt din acelaşi os. Dimensiuni 53 x 48 mm 
şi 45 x 45 mm. Grosimea maximă 6,5 mm. Au o porţiune din sutura coronară obliterată 
(complet ?) endocranian. Vârsta: matur. 

34. S. A. U.S. 1000. -0.10; - 0.15 si passim: un grup de mai multe fragmente 
craniene care potrivit patinei provin din acelaşi craniu. Două fragmente sunt din squama 
frontală şi au dimensiuni de 67 x 43 mm şi 70 x 30 mm, precum şi grosimea maximă 
de 8,0 mm. Un alt fragment este din porţiunea posterioară a ambelor parietale şi are 
un sector din sutura sagitală. Dimensiuni 58 x 68 mm şi grosimea maximă 9,7 mm. 
Sutura prezintă întreruperi exocranian şi a fost probabil obliterată endocranian. În 
sfârşit un fragment ce provine din parietalul dreapta, unghiul posteroinferior, cu o 
porţiune din sutura lambdoidă. Dimensiuni 77 x 41 mm şi grosimea moderată. Sutura 
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este deschisă şi are un os wonnian în proximitate astcrionului. Vârsta este de adult-matur, 
iar sexul posibil masculin. 

35. S. A. U.S. 1000. - 0.15: fragment parietal stânga cu o porţiune din sutura 
coronară, dimensiuni 47 x 35 mm şi grosimea maximă 6,0 mm. Sutura este neobliterată. 

36. S. A. U .S. I OOO. - O.I O: fragment parietal cu sutura sagitală. Dimensiuni 
30 x 25 mm şi grosimea maximă 8, l mm. Sutura este pe cale de obliterare. 

37. S. A. c. F .. U.S. 1000: fragment din squama parietală (nelocalizat). Dimensiuni 
26 x 25 mm şi grosimea maximă 7,6 mm. 

38. S. A. c. A .. U.S. 1000. - O.JO: două fragmente din frontal şi parietal care 
după patină pot aparţine aceluiaşi craniu. Unul cu dimensiuni de 46 x 26 mm, are o 
mică porţiune din sutura sagitală precum şi din cea coronară, iar celălalt cu dimensiuni 
de 48 x 36 mm, o porţiune din coronară (complicata). Grosimea maximă este de 7,0 
mm. Sulurile sunt vizibile exocranian, dar obliterate complet endocranian. Vârsta poate 
fi din categoria matur. 

39. S. A. U.S. 1000. Passim: fragment frontal, porţiunea centrală supraglabelară 
cu sinusurile frontale. Dimensiuni 41 x 37 mm, iar grosimea maximă (la sulcusul 
sagital) este 9, 7 mm. 

40. S. A. passim: omoplat stânga reprezentat de cavitatea glenoidă de formă 
ovoidală, jumătate din marginea axilară şi coracoid (cu vârful distrus). 

Dimensiuni: 
Lungimea cavităţii glenoide 34 
Lăţimea cavităţii glenoide 26 
După marginea accentuată a cavităţii glenoide, osul provine de la un individ ce 

a depăşit vârsta adolescenţei, care conform dimensiunilor era mai probabil de sex 
feminin 10

• 

Osul este foarte bine conservat iar ruptura acromionului (şi a spinei scapulei) 
pare să fi fost produsă pe os proaspăt reprezentând astfel un semn de violenţă 

perimortem. Lipsa oricăror semne de reaqie postfractum arată că individul nu a 
supravieţuit. 

Dacă numerele 29-39 pot reprezenta fiecare câte un individ (eventual mandibula 
de la nr. 29 şi fragmentul cranian nr. 35 să fie împreună şi tot la fel nr. 36 cu 37), 
numărul 40 nu a fost luat în consideraţie la estimarea numărului minim de indivizi 
deoarece ar putea să fie împreună cu numerele 29 şi 35. 

41. S. A. U.S. 1000. - 0.10: fragment diafiză cubitus dreapta cu lungimea de 65 
mm, localizat în treimea inferioară a osului. Diametrul transversal şi cel sagital sunt 
de 12 x I O mm. Nu a fost luat în consideraţie la estimarea numărului minim de indivizi 
(eventual poate fi împreună cu numărul 37). 

42. S. A. U.S. 1000. Passim: fragment aripă coxal stânga cu spinele iliace 
anterioare şi o mică porţiune din creasta iliacă. După sudarea crestei vârsta este de 
minim de 23-25 ani. Sex feminin (?). După patină este de la un alt individ decât nr. 
37. A fost socotit la numărul minim de indivizi. 

10 W.M. Bass, Human osteology. A laboralory and tield manual, Columbia, 1987, p. 123 
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43. S. A. U.S. 1000. - 0.15: fragment diafiză femur (lungimea 120 mm), localizat 
de la jumătatea osului în jos. 

Dimensiuni: 
Diametru antero - posterior 28,5 
Diametru transversal 28,0 
Perimetru la mijlocul diafizei 87 
Linia aspră este puţin proeminentă, indicele pilastric de 101,01 arătând un pilastru 

foarte slab. După perimetrul diafizei sexul este masculin 11 • 

Canalul medular a fost complet umplut de o depunere calcaroasă confirmând 
(dacă mai era nevoie) că osul a fost rupt din vechime. Aspectul rupturii arată că aceasta 
a fost de natură traumatică şi reprezintă o fractură în formă de „vârf de flaut" ce se 
prelungea în sus prin două fisuri ce delimitau o eschilă triunghiulară cu lungimea de 75 
mm, localizată pe faţa mediană a osului. Trabeculele osoase de pe faţa canalului medular 
care au rămas solidificate cu depunerea calcaroasă arată că această eschilă a fost pierdută 
recent. Lipsa urmelor de reacţie postfractum subliniază că individul nu a supravieţuit 
acestei violenţe. Nu a fost socotit la numărul minim de indivizi deoarece după patină, 
ar putea fi împreună cu numărul 30. 

44. S. A. passim: fragment diafiză femur (lungime 46 mm) localizat puţin mai 
jos de sectorul trohanterian. 

Dimensiuni: 
Diametru antero - posterior 
Diametru transversal 
Perimetru 

25mm 
30,5mm 
85mm 

Sexul ar putea fi masculin. Patina este asemănătoare cu cea a fragmentelor 
craniene de la nr. 31 cu care eventual poate fi împreună. Nu a contat la numărul de 
indivizi. 

45. S A. c A. B .• U S 1000, -O.IO: calcaneu dreapta întreg. 
Dimensiuni: 
1. lungime maximă 65 
2. lăţime 35 
4. înălţime 32 
5. lungime corp 42,5 
8. lărgime tuberozitate 27 
9. lungime facies art. talus25 
După aceste dimensiuni sexul este categoric feminin 12 • Tipul de articulaţie 

este li. Nu a contat la numărul de indivizi. 
46. S. A. US 1000. passim: calcaneu stânga fragmentar (corpul distrus recent). 

După detaliile morfologice ar putea să nu fie pereche cu cel anterior (nr. 45) provenind 

11 T.K. Black, A new method for asscssing the sex of fragmentary skeletal remains: femoral shaft 
circumference, Am. J. of. Phys. Anthrop., 48,1977, p.229 

12 M. Rivero de la Calle , L.T. Suarez, O.C. Gonzalez, Metric determination of sex by talus and 
calcaneus in Cuban Europeans, Rivista di Antropologia (Roma), 73, 1995, p.77 
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de la un alt individ. Singura dimensiune posibilă este lungimea facies articularis talaris 
de 25,5 mm, care arată că sexul este feminin. Tipul de articulaţie este II. Nu a contat 
la estimarea numărului minim de indivizi deşi eventualitatea că nu este pereche cu nr. 
45 l-ar putea recomanda drept un individ diferit de cei descrişi. 

47. S. A. passim: metatarsianul I dreapta cu capul distrus recent. 
48-49. S. A. passim: două metatarsiene (II-IV) dintre care unul este întreg 

(lungimea maximă 69mm), iar celălalt are epifiza distală distrusă. Provin de la doi 
indivizi de robusticitate, şi poate chiar sexe, diferite. 

50. S A. c A .. U.S. 1000. -0.15: metatarsian (II-IV) cu lungimea maximă 63 
mm. 

51. S. A. passim: metacarpian IV cu lungimea maximă 52 mm. 
52-53. SA. c. D.E .• U.S.1007. -0.40: două falange dintre care una este proximală 

de la mână (lungime 34 mm) iar cealaltă proximală de la picior (lungime 21 mm). 
54. S. A. U. S. 1000.-0.10: falangă mijlocie de la mână (lungimea 29 mm). 
55.S. A. c. A. U. S. 1000. -0.15: falangă proximală de la picior (lungime 24,5) 
56-57. S. A. passim: o falangă proximală de la picior (lungime 29,5mm) şi una 

mijlocie de la mână. 
Numerele 47-57 nu au fost incluse în stabilirea numărului minim de indivizi. 

SUMMARY 

The human remains presented in the article originale from the Neolithic site of Chitila - Fermă. 

Their study estalished that the minimum number of individuals for children was 11-12 and 10-11 for 
adults-mature. Some individuals presented perimortem injuries. The authors' conclusions suggest that noi 
all collected bones came from disturbed graves, and represenl the material proof of such ceremonies. 
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CERCETĂRI ISTORICE 
PRIVIND BISERICA 

CUVIOASA PARASCHIVA, 
DOMNEŞTI, .JUD. ILFOV 

Aristide Ştefănescu 

Micuţa biserică, veche, a satului Domneştii de Sus, Jud. Ilfov, cu hramul Cuvioasa 
Paraschiva, este unul din puţinele monumente ale judeţului 1 , asupra căreia s-a scris cu 
zgârcenie. Şi în tot ce s-a scris, rămân destul de multe şi confuze necunoscute. Astăzi 
se poate spune cu certitudine că frumosul lăcaş al Domneştilor face parte dintr-o serie 
mai amplă, cu care ctitorii din familia Cantacuzino au împânzit ţara cu monumente 
reprezentând prototipuri. 

Se admite că Biserica Cuvioasa Paraschiva-Domneşti a fost construită în jurul 
anului 1662. Remarcăm şi faptul că asemeni Cantacuzinilor, şi ctitorul de la Domneşti 
este unul din proaspeţii pătrunşi în rândurile boierimii Ţării Româneşti. Petru cupeţul 
din Piteşti, boierit şi ajuns sluger, devenit Petru din Ciorogârla a început şi a clădit 
biserica aflată în studiu. Fiul său Matei Ciorogârleanu mare vistier a împlinit ctitoria 
tatălui său zugrăvind pe Ia 1680 lăcaşul4 • 

Fraţii Petru şi Ghioca „negustorii domneşti", în vremea lui Matei Basarab şi-au 
dobândit întinse proprietăţi, în zona Ciorogârla5

• La rândul lor, moştenind, Matei 
Ciorogârleanu, şi fratele său Constantin Ciorogârleanu, mari dregători în vremea lui 
Constantin Vodă Brâncoveanu, deţineau în proprietate trupul de moşie din aproppierea 
satului Domneşti. Şi această porţiune a marii lor moşii se numea atunci Ciorogârla6

• 

Casele lor se aflau la Ciorogârla şi erau consemnate în secolul al XVII-iea. La 18 iunie 

1 Victor Dan Kisilewici, Patrimoniul arhitectural creştin înscris în lista Monumentelor Istorice din 
România, Ministerul Culturii. Direcţia Monumentelor Istorice, 2000, p. 302-303; Monumentul aflat în discuţia 
noastră poartă indicele 42B0035. La indicele 42B0036 se află Biserica „Izvorul Tămăduirii" din aceeaşi 
localitate. Fotografia prezentată de autor, înfă\işează de fapt, Biserica Cuvioasa Paraschiva. 

2 Cercetări efectuate în campania 1988, de un colectiv compus din Panait I. Panait şi Radu Ocheşeanu, în 
urma cărora s-a elaborat o mapă completă, valorificând rezultatele; vezi şi Ionel Zănescu, Cronica cercetărilor 
arheologice, C.A.B. IV, Buc., 1992, p. 370; Ingrid Poli, Gheorghe Manucu Adameşteanu, Bră\ări de sticlă 
descoperite pe baza oraşului Bucureşti, Bucureşti 12, Mat. Ist. şi Muz., Buc., 1997, p. 23-27. 

1 Răzvan Theodorescu, Civilizaţia românilor între medieval şi modern, II, Ed. Meridiane, Buc., 
1987, p. 55 şi 63. 

4 Tereza Sinigalia, Arhitectura civilă de zid din Ţara Românească în secolele XIV-XVlll, Ed. 
Vremea, Buc., 2000, p. 456-459. 

s dr. Nicolae Stoicescu, Dezvoltarea economică a Ţării Româneşti în vremea lui Matei Basarab şi 
Bucureştii, M.l.M.B., Buc., 1983, p. 19. 

6 Nicolae Stoicescu, Mănăstirea Ciorogârla-Samurcaşeşti; File de monografie, Glasul Bisericii, 
XLI, 1-3, 1982, Buc., p. 155. 
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1690, casele Ciorogârlenilor erau în stăpânirea marelui sluger, pe atunci, Matei 
Ciorogârleanu. 

Credem că şi în secolul al XVII-iea, satul Domneşti avea un număr redus de 
gospodării şi locuitori. Altfel satul de pe Sabar avea o vechime apreciabilă, numele său 
a fost consemnat, pentru prima dată, într-un act al cancelariei domneşti la 5 iulie 1589. 
La acea dată Mihnea Voievod-Turcitul dădea din oraşul de scaun, de Ia Târgovişte o 
poruncă marelui armaş Filip şi socrului său jupânul Udrişte ban, din Mărgineni, întărindu
Ie proprietăţi Ia Afumaţi, Plătăreşti şi Bârzeşti. În context se menţionează că o jupâniţă 
Elina, care vânduse satul Buciumeni unui Stanciu Meiut pentru satul „Domneşti" şi 

pentru 24.000 de aspri'. 
Un an mai înainte, Ia 9 august 1588, amintind satul Ciorogârla, acelaşi Mihnea 

Turcitul întărea lui Stan şi lui Nan „ocina de la matca Popeştilor până la Ciorogârla"8, 

în vastul areal incluzându-se şi Domneştii. Moşia era foarte mare. Avea mai multe 
trupuri şi chiar denumiri. Numai între Ciorogârla şi Domneşti au fost consemnate, 
de-a lungul vremii, Domneştii de Sus, Caţiche, Ciorogârla şi Băleanca. 

Moşia de pe Ciorogârla şi Sabar din preajma Bucureştilor a stăruit şi în atenţia 
domniei, care dobândise acolo şi un rând de case. La 1712, iunie, 8, Constantin Vodă 
Brâncoveanu lăsa casele sale din Ciorogârla fiicei sale Smaranda, după cum notează 
Radu Greceanu9

• Căsătorită în 1712 cu Constantin fiul lui Grigore Băleanu mare 10 

logofăt, Smaranda a putut deţine moştenirea de Ia părintele său până Ia 1740. 
În harta stolnicului Constantin Cantacuzino din 1715 este surprinsă şi porţiunea 

care ne interesează. Râul Ciorogârla se întâlneşte cu Sabarul în faţa satului Sinteşti aşa 
cum se întâmplă şi astăzi. În amonte sunt consemnate satele Comet şi Jugureni. În raza 
actuală a satului Domneşti s-ar înscrie ceea ce se numea Zugureni 11

• 

La 29 aprilie 1751, Bălaşa Băleanu, lăsa Ia moartea sa satul Ciorogârla, cu casele 
ce le avea acolo, fiului ei Constantin Filipescu12

• Este momentul în care o parte din 
averea de la Ciorogârla trece din posesia Brâncovenilor în cea, a la fel de strălucitei 
familii, Filipescu. 

Două decenii mai târziu, prin 1778, Monsieur de B***, mergând în amonte în spaţiul 
dintre Ciorogârla şi Sabar, mai sus de Bulgaru (în Bragadiru), întâlnea: Calzuhn-Călţuna 
şi Bolana, două sate pe malul Sabarului. Apoi Flocossa - pe Ciorogârla, Calzicu-Caţiche 
şi Târwara-Dârvari pe Sabar. Mai departe nu se mai întâlneau alte sate până la Bolintinu 
din Deal 13

• Calzuhn şi Bolana sunt două sate mărunte pe malul Sabarului, în timp ce Flocossa 
era sat cu biserică şi cu casă boierească, fiind dispus pe malul Ciorogârlei 14

• 

7 DIR, XVI, I, T.R., 418. 
8 Nicolae Stoicescu, op. cil., Glas. Bis., XLI, 1-3, 1982, p. 155. 
9 Idem, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din România, l, T.R., voi. I., Mitropolia 

Olteniei, 1970, p. 257. 
10 Ştefan Ion:scu, Panait I. Panait, Constantin Vodă Brâncoveanu, Ed., St., Buc., 1969, p. 160-161. 
11 Anton Maria Oei Chiaro, Indicele topografic al Principatului Valahiei, Harta stolnicului Constantin 

Cantacuzino, Ven:ţ:a, 1718. 
12 Nicolae Stoicescu, op. cit., Mitropolia Olteniei, 1970, p. 257. 
13 Monsieur de B•••, Memoires historiques et geographiques sur Valachie, A. Frankfort et Leipsic, 

1778, p. I 53. 
14 Ibidem. 
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La 9 aprilie 1793, stolnicul Radu Filipescu lăsa moşia Ciorogârla copiilor săi 15 • 

La începutul secolului al XIX-iea, prin căsătoria cu Zoiţica - Zinca Brânco
veanu, Constantin Samurcaş şi-a sporit simţitor averea. 

Zoiţica Brâncoveanu i-a adus ca zestre în 1803, o casă în Bucureşti şi moşiile: 

Flocoasa-Ilfov, Brânceni-Teleorman, Işalniţa-Dolj, o vie la Săcuieni, 60 de ţigani, 75 oi, 
15 bivoli, etc. 16

• 

Vreme de trei veacuri, viaţa satului Domneşti a cunoscut aceeaşi lentoare, 
specifică multor aşezări medievale. La începutul secolului al XIX-iea în Domneştii de 
Sus, se consemna existenţa a 98 case 17

• În vremea ciumei din timpul domniei lui Ioan 
Vodă Caragea, la 1815, epidemia fiind extrem de puternică, în capitală s-au organizat 
procesiuni cu moaştele Sf. Dimitrie Basarabov. Epidemia a început să scadă, iar Vodă 
Caragea s-a întors în palatul său, din „satul său Domneşti'', de pe Sabar, unde se 
retrăsese de teama molimei 18

• S-ar părea că vremelnica şedere a lui Caragea la Domneşti, 
a consfinţit noua denumire a satului sub forma Domneşti 19 • 

După fuga din ţară a lui Ioan Vodă Caragea în 1818, Ciorogârla Domnească 
s-a scos la licitaţie pentru plata sumei de 750.000 de taleri datoria lui Caragea Vodă din 
vânzarea proviziilor ruseşti după 1812. Ea a fost cumpărată de generalul Constantin 
Varlaam. Moşia Ciorogârla Domnească era foarte întinsă. Ea trecea dincolo de limitele 
judeţului Ilfov, în Vlaşca. În 1819 era despărţită în trei trupuri de moşie. Unite apoi, 
cele trei trupuri s-au numit: Domneştii de Sus - Domneştii de Jos şi Priseceni 20 • 

Dacă vechile toponime sunt greu identificabile în teren, un plan din 1845 al 
moşiei Mitropoliei, de la Ciorogârla lămureşte denumirile şi situaţia diverselor trupuri 21

• 

Fâşia dintre Darvari şi Domneşti - numită Catiche, aparţinea Mitropoliei. 
La 25 mai 1796, la Ciorogârla - pe moşie - se înfiinţase o moară de hârtie în 

satul Drăgeştii lui Caţiche. Manufacturii i se spunea la I O iunie 1796 „Ciorogârla la 
Caţiche, numită în vechime Drăgeşti". Mai târziu manufactura a ajuns în posesia 
Mitropoliei 22

• 

La Domneşti se precizează că s-a numit înainte: Băleanu, Jugureni şi Ciorogârla. 
Ciorogârla propriu-zisă, la sud-est de Darvari în posesia familiilor Samurcaş şi Izvoranu. 

Dacă pentru istoria localităţii astăzi dispunem de puţine mărturii, în ceea ce 
priveşte biserica veche a comunităţii de aici, preocupările desfăşurate până acum au fost 
reduse şi totdeauna au vizat în principiu alte obiective. În urmă cu patru decenii, se 
aprecia că biserica a fost construită la sfârşitul secolului al XVIII-iea, pornindu-se de 
la existenţa, în patrimoniul bisericii, a unui potir, pe care este înscris anul 1792. 

102. 

15 Nicolae Sloicescu, op. cit .. Glas. Bis., XLI, 1-3, 1982, p. 155. 
16 Nicolae Stoiccscu, op. cit., Glas. Bis., XLI, 1-3, 1982, p. 160. 
17 Constantin C. Giurescu, Principatele mmâne la i'nceputul sec. XIX, Ed. St., 1957, p. 243. 
18 Dimitrie Papazoglu, Istoria fondarei oraşului Bucureşti, Restitutio, Ed. Minerva, Buc., 2000, p. 

19 Localitătile jude1ului Ilfov, 1972, p. 178. 
20 Nicolae Stoicescu, op. cit .. Glas. Bis., XLI, 1-3, 1982, p. 156. 
21 Ibidem, p. 155. 
22 Ibidem, p. 155. 
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Neobositul căutător al valorilor istorice din bătrânele lăcaşe de cult. V Bratulescu considera 
că şi construcţia bisericii Cuvioasa Paraschiva din Domneştii de Sus s-a petrecut în jurul 
datei gravate pe potir23

• 

Monumentul revăzut24 în 1966, a fost datat în jurul anului 1792. Cu acel prilej 
era remarcată o deosebire între biserica cercetată şi cea reprezentată în tabloul votiv. În 
tabloul votiv nu se observa pridvorul, fiind socotit adăugat mai târziu. 

Observaţii reluate2s în deceniul al nouălea al secolului XX, punea în corelaţie 
obţinerea rangului de mare sluger de către jupân Petre Ciorogârleanu şi momentul 
ridicării bisericii, ajungându-se la concluzia că biserica putea fi ridicată în intervalul 
1660--1662, ştiut fiind că jupân Petre Ciorogârleanu a fost consemnat cu rangul menţionat 
în pisania de pe zidul bisericii în 1662. În aceste condiţii tabloul votiv din partea stângă 
al celor ce ţin în mână biserica, trebuie atribuit conform înscrisului lui ,jupân Petre 
slu(ger) şi jupâniţa ego Ancuţa". Informaţia se completează cu tabloul din partea dreaptă 
a pronaosului unde sunt reprezentaţi „jupân Matei vei ban (vel/vistier/kapitan) s(ă)nă 
Petru slug(erul); ,jupâniţa ego Păuna"26 . Despre tiui slugerului, considerăm că a continuat 
construcţia începută de tatăl său, acoperindu-i pereţii cu pictură. 

Considerată insuficient de semnificativă, biserica din Domneştii de Sus a fost 
considerată uneori ca fiind construită în secolul al XIX-iea, „probabil de Ioan Caragea"27• 

Astăzi considerăm mai greu de admis o astfel de părere, pornind de la tabloul votiv, care 
înscrie monumentul în plină epocă de afirmare a ctitoriilor cantacuzine, din familia cărora 
face parte. Se adaugă acestei serii şi lăcaşul cu puţin mai târziu ridicat de Ramadan 
Paleologu!, la celălalt capăt al satului, în Clinceni în 1680, situat la 3-4 km în aval. 

Astăzi biserica veche, de zid, din Domneştii de Sus se găseşte în partea centrală, 
veche, a aşezării, pe malul stâng al Sabarului, la o distanţă de circa 80 m de oglinda 
apei. Terenul este o terasă, în pantă lină spre sud, acolo unde curge râul. 

După o funcţionare neîntreruptă de peste trei secole, lăcaşul poartă urmele 
numeroaselor cataclisme abătute asupra locului şi ale scurgerii vremii. Fisuri puternice 
ameninţă să despice construcţia în două. Se adaugă starea generală a zidurilor bătrâne 
şi a picturii interioare acoperită de depunerile de fum. 

Lăcaşul este o construc\ie elegantă, în formă de navă alungită. La vest are un 
pridvor sprijinit pe şase stâlpi zidiţi în faţadă şi cu câte două deschideri arcate, pe 
laturile de nord şi sud. 

Altarul decroşat prezintă cinci faţete la exterior, fiind circular la interior. Fiecare 
faţetă are câte două arce duble îmbinate. Biserica arc astfel 17 m lungime şi 6,60 m 
lăţime. 

zi V. Bratulescu, Documente şi inscrip/ii vechi, Glasul Bisericii 3-4, 1961, p. 257-264. 
24 R. Creteanu şi arh. I. Dumitrescu, Domneşti - Fişa monumentului. 
is Tereza Sinigalia, O ctitorie pu/i11 cu11oscută di11 preajma Bucureştilor: Biserica Cuvioasa 

Paraschiva di11 Dom11eşti, comunicare la Institutul de Istoria Artei, Bucureşti, 30 martie 1983. 
26 Alexandru Elian şi colectiv, /11scripţiile medievale ale României. Oraşul Bucureşti, voi. I, Ed. 

Acad., Buc., 1965, p. 254. 
27 V. Bratulescu şi R. Ilie, Biserici di11 judeţul l(fov. Tereza Sinigalia. op. cit., loc. cit. 
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Faţadele sunt separate în trei registre, prin două brâuri realizate din caramlZI 
rotunjite. Registrul de sub cornişă, cu profile multiple, este mai restrâns în înălţime. 
Credem că ar fi putut fi adăugat în secolul al XIX-iea. 

Cele două registre inferioare ocupă cea mai mare parte a zidăriei exterioare. Ele 
au dimensiuni relativ egale fiind separate de un brâu median rotunjit. Registrul median 
este decorat cu zece arcade frânte duble îmbinate. În faţada de vest nu sunt arcade, ceea 
ce poate indica un adaos. Aici se află o ocniţă în care urmează a fi aşternută pictura 
hramului. Deasupra, în registrul superior mai exista o ocniţă înaltă. De fapt întreg 
frontonul triunghiular pare a fi o adaptare. 

În registrul inferior, lipsit de elemente decorative, pe faţadele de nord, est şi sud, 
imediat sub brâul median au fost practicate golurile ferestrelor. Doar la actualul pridvor, 
ferestrele şi uşa de intrare au fost practicate mai jos decât similarele din naos şi altar. 

Pe pridvor, se afla o turlă, din scândură şi tinichea, adăugată şi ea, mai târziu. 
La interior, zidul dintre pronaos şi naos cu accesul printr-o uşă, era altă dată zidul 

de vest al bisericii, între pronaos şi pridvor. Se apreciază că intuitul pridvor de la 
Domneşti avea analogii cu cel cantacuzinesc de la Filipeştii de Pădure, din 1688 şi cu 
cel al bisericii din Ludeşti, ctitoria logofătului Stoica Ludescu28

, anterioară anului 1670. 
Menţionăm şi opinia că pridvorul ar fi fost adăugat de Matei Ciorogârleanu „vei kapitan 
za dorobanţi", alăturat lăcaşului pe care n-a vrut să-l modifice29

• 

Cercetarea arheologică a fost chemată astfel să completeze volumul informaţiilor 
privitoare la istoria acestui interesant monument. Investigaţiile arheologice s-au destăşurat 
în mai multe etape. Cu mai mulţi ani în urmă se semnalau mari locuiri neolitice la 
Jilava, măgurele, Bragadiru, Slobozia-Clinceni Popeşti-Novaci, Domneşti, etc. Erau 
menţionate o amforă dacică din sec. I î.e.n. descoperită la Domneşti şi aşezările din sec. 
VI-VII de la Măgurele, Domneşti şi Ciorogârla. Vizând în principal valea Sabarului, 
cercetarea din 1988 a permis executarea unei secţiuni perpendiculară pe faţada sudică 
a monumentului3°. Cercetarea a scos în evidenţă locuirea malurilor Sabarului din epoca 
bronzului. S-a remarcat o intensă locuire din secolele III-IV axată ca o panglică ce 
însoţeşte malul râului. S-au mai relevat urme de locuire din secolele X-XI, pe terasa 
pe care este aşezată şi biserica. În secţiunea la zidul bisericii s-au dezvelit mai multe 
morminte din cimitirul aferent. Inventarul compus din brăţări de sticlă, mărgele şi 

câteva monede, indică, funcţionarea cimitirului şi implicit a bisericii în secolele XVIII
XIX31. De remarcat este faptul că observaţiile şi elementele de construcţie ale bisericii 32 

se confirmă prin recentele noastre sondaje. 
Pornind de la necesitatea construirii unei locuinţe parohiale)), în campania 2001 

s-au proiectat două secţiuni. Secţiunea Sl/2001 cu o lungime de 9 m şi o lăţime de 1,5 m 

28 Tereza Sinigalia, op. cit., loc. cit. 
29 Ibidem. 
30 Activitatea s-a desfăşurat în Campania 1988 sub coordonarea Cercetătorului Panait I. Panait. ln 

sectorul de la biserică au ac1ionat Panait I. Panait şi Radu Ocheşeanu. 
31 Ingrid Poli, Gheorghe Manucu Adameşteanu, Bră/ări de sticlă, descoperite pe baza oraşului 

Bucureşti. Bucureşti 12, Mat. Ist. şi Muz., 1997, p. 23-27. 
32 Ionel Zănescu, Cronica cercetărilor arheologice, C.A.B., IV, Buc., 1992, p. 370. 
H Cercetarea arheologică s-a organizat prin strădania pr. Dan Cornitescu cu forfele voluntare ale 

sătenilor, în intervale de timp care n-au permis prezenia noastră permanentă. 
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a fost trasată în axul bisericii în partea de est a altarului. Secţiunea Sil/200 l, a fost trasată, 
perpendicular pe SI, cu profilul estic la 7 m de zidul bisericii şi profilul vestic la 6 m de 
acelaşi reper. Această secţiune face legătura stratigrafică între situaţia observată în Sl/2001 
cu fundaţiile casei parohiale aflate la circa 12,5 m de fereastra din axul bisericii. 

În secţiunile deschise şi în şanţurile de fundaţie ale noii construcţii au fost surprinse 
mai multe morminte, din cimitirul aflat în jurul bisericii. Mormintele au fost săpate la 
adâncimi diferite în raport cu nivelul de călcare. Toate mormintele observate aveau o 
orientare normală vest-est, cu uşoare diferenţe, datorate, probabil, sezonului în care s
au practicat înhumările. Este clar că ne aflăm într-un cimitir obişnuit aparţinând 
comunităţii săteşti. Sunt morminte în poziţie normală cu scheletele depuse în sicrie de 
lemn, ale căror urme se disting cu claritate. Nu lipsesc nici cuiele cu care au fost prinse 
scândurile. La Domneşti, cimitirul a funcţionat atât în partea de sud a bisericii, dar şi 
spre est şi nord. Densitatea mormintelor este diferită şi la primele observaţii densitatea 
în Sl/200 I, este mai redusă decât cea remarcată în secţiunea de pe partea sudică a 
bisericii. 

Stratigrafia generală, în secţiunile deschise se prezintă după cum urmează: 
- Nivelul actual de călcare, cu multă vegetaţie, la zidul bisericii corespunde unui 

trotuar din piatra de râu14
• 

- Un strat de O, 18 m - 0,20 m cu un pământ cenuşiu, cu slabi pigmentaţi de 
mortar şi cloţuri mărunte de cărămidă. Este specific perioadei de funcţionare a lăcaşului, 
până în zilele noastre. Stratul este subţiat şi datorită pantei naturale a terenului. 

- Strat gros de mortar, măsurând, O, I 0-0, 12 m. Acesta aparţine unui nivel de 
lucrări majore la lăcaş, incluzând şi tencuieli. Partea de jos a acestui strat suprapune 
restul situaţiilor. Stratul se lentilează pe măsură ce ne îndepărtăm de zidul bisericii. 

- Dunga de mortar, aparţinând primului moment al unei construcţii cu cărămidă 
şi mortar. Sub aceasta, sporadic se mai disting fragmente ceramice de mici dimensiuni. 
Considerăm acest strat ca nivel de călcare al constructorilor. Arheologic a conţinut doar 
puţine fragmente ceramice ale unor oale cu smalţ verzui, databile în secolele XVII
XVIII. 

- În porţiunile mai puţin afectate de mormintele din jurul bisericii, sub nivelul 
de construcţie se află un pământ cenuşiu măzărat, conţinând uneori pigmenţi de cărbune 
şi slabe fragmente ceramice cărămizii, dar şi cenuşii, databile în sec. III-IV. Acest nivel 
este destul de gros, atestând o locuire îndelungată, al cărui nucleu se află, la oarecare 
distanţă, mai aproape de malul râului. 

- Sub adâncimea de - I ,30 m se află pământul castaniu - virgin. 
O situaţie interesantă se distinge în apropierea zidului actualei biserici. Pornind 

de la nivelul ferestrei din estul altarului, zidul bisericii este tencuit. 
- Decroş, deasupra soclului de O, 18 m. 

l4 După infonnaţii primite de la pr. Dan Comiţescu, trotuarul a fost amenajat în 1977. În jurul 
bisericii, trotuarul măsoară O, 77 m - 0,80 m. La margi11: are o bordură din beton. Parţial el a fost betonat. 
La altar şi pe latura sudică s-a păstrat cu piatra de rău. Aceluiaşi moment, 1977, îi este atribuită şi 

amenajarea soclului betonat pe o înălţime de 0,58 m. 
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- Soclul betonat, cu priza de aer, 0,68 m. 
- Un nivel, la zid, de 0,30 m, afectat, credem de lucrările de reparaţii, în care 

zidăria a fost spartă, pentru scoaterea umezelii şi amenajarea soclului. 
- Nivelul de călcare al constructorilor, la - 0,96-0,98 m faţă de partea superioară 

a soclului. Este marcat şi de un decroş, puţin proieminent căruia îi corespunde în 
profilul nordic al secţiunii SI/2001, dunga de mortar, cursa cu ocazia construcţiei. 

- Sub această cotă zidul are aspect de fundaţie, turnată în şanţ, pe o înălţime de 
circa I m. 

- Puţin mai jos, la 1,14 m faţă de nivelul superior al soclului betonat, se observă 
o urmă de arsură. Dunga de arsură ar putea fi atribuită de la defrişarea zăvoiului de pe 
malul Sabarului. Dar urma sa se lentilează şi dispare, la o distanţă de circa I m de zidul 
bisericii. Apoi, urma este arsura unor materiale fără o grosime prea mare, peste care 
fusese aşezat un start de lut, asemănător celui folosit pentru construcţii. 

Ne atrage atenţia şi lipsa altor urme ale vreunei construcţii şi amenajări aparţinând 
locuirii medievale, anterioare bisericii. În acest caz, cum ştim că satul este mai vechi 
decât lăcaşul de zid, trebuie să admitem, sau funcţionarea altuia, anterior, pe acelaşi loc, 
sau rezervarea locului de construcţie pentru un asemenea lăcaş. Cum a doua variantă 
este mai puţin plauzibilă, trebuie să admitem funcţionarea unui lăcaş anterior, pe acelaşi 
loc, ştiind că locul unei foste biserici rămâne loc sacru în conştiinţa comunităţii. 

În aceste condiţii viitoarele intervenţii şi lucrări, atât în exterior cât mai ales în 
interior, vor trebui executate numai sub supraveghere de specialitate, a unui arheolog 
medievist şi cu sondajele ce se impun. 

- Sub fundaţia pietrificată, se disting urmele-găurile ţăruşilor de lemn, bătuţi în 
pământ înainte de fondare. Fundaţia adâncită 0,96-1,10 ma fost aşezată pe ţăruşi de 
lemn, rotunzi, cu diametrul de 0,07 m. 

Poziţia mormintelor, într-o relativă înşiruire nu ne permite stabilirea unor relaţii 
de contemporaneitate a practicării înhumărilor. Dar este cert că în momentul în care 
s-au săpat gropile mormintelor fazei târzii, locul era cunoscut ca fiind ocupat de 
înmormântări anterioare. Este de crezut că se mai păstrau şi însemne ale mormintelor, 
sau că mai trăiau descendenţi care întreţineau mormintele înaintaşilor. Însemnele vechi 
puteau fi din lemn. S-ar părea că în obiceiul locuitorilor, crucile din piatră s-au răspândit, 
mai târziu, în veacul al XIX-iea. Câteva exemplare, se păstrează într-un grupaj de pe 
latura sudică a bisericii. O cruce din piatră, din cimitirul ce înconjura biserica a fost 
folosită ca pavaj, la făntâna de pe latura nordică. O altă cruce din piatră, cu scobitură 
pentru candelă se află Ia începutul săpăturii noastre, chiar în axul bisericii, lângă zidul 
altarului. Este o cruce de mormânt, aparţinând, foarte probabil unuia din foştii preoţi 

sau binefăcători ai lăcaşului, din secolele XVIII-XIX. Pe faţa opusă scobiturii pentru 
candelă, la o primă citire, dintr-un şir de litere afectate de întreruperi se pare a se 
distinge numele de „Oprea". Crucea se afla destul de aproape de un mormânt, notat de 
noi M.1.-M.7. în relaţie, directă, sub crucea de piatră, nu au fost găsite alte oseminte. 
În pământul de umplutură, au fost observate şi câteva fragmente ceramice, databile în 
sec. XVIII-XIX. Relaţia între crucea de piatră şi M.1.-M.7. are următoarea raţiune: 
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Crucea din piatră, a fost ridicată, după un timp de la înmormântare. În aceste condiţii 
ea putea fi aşezată, uşor dezaxată mormântului. În mormânt s-au observat osemintele 
unei persoane adulte, depuse într-un sicriu de scândură, acoperit cu un material textil cu 
galon din fire metalice-textile cu firet. Deasupra sicriului, s-au descoperit şi trei monede 
din cupru. Sunt emisiuni aflate în circulaţie, din seria „România 1 O bani 1867 şi „Carol 
I rege al României - 5 bani 1881. 

M.2. Adult. Înhumat normal. Surprins parţial în secţiune. Starea de conservare 
este precară. Humerus stânga este relativ paralel cu coloana. Mormântul s-a aflat la 0,96 
m faţă de nivelul actual. Nu a avut obiecte de inventar. 

M.3. Adult. Înhumat normal. În secţiune a fost surprinsă partea stângă a scheletului. 
Starea de conservare este precară. Cutia craniană este tasată. Scheletul a fost observat 
la 0,61 m faţă de nivelul actual. În pământul de umplutură, probabil antrenat la săparea 
gropii s-a găsit un cui din fier. Nu s-au semnalat alte obiecte de inventar. 

M.6. Mormânt practicat la o adâncime ceva mai mare 1,05 m faţă de nivelul 
actual. În secţiune s-au observat doar braţele şi oase ale bazinului. Se afla în imediata 
apropiere a M.4. Poate fi socotită o suprapunere. Nu s-au semnalat obiecte de inventar. 

M.6. Mormânt deranjat din vechime. S-au mai putut observa o rotulă, aşezată 
deasupra unor coaste. Nu s-au semnalat obiecte de inventar. 

Mormintele au afectat stratigrafia generală. Doar pe mici suprafeţe se poate observa 
ceea ce s-a petrecut pe aceste locuri. Se poate spune cu certitudine că actuala biserică 
este prima construcţie din cărămidă şi mortar de pe acest loc. Se mai poate spune cel 
care suprapune, după mult timp, urmele locuirii din secolele III-IV. Se poate spune că 
între secolele III-IV şi epoca feudală - sec. XVII - terenul n-a mai fost ocupat de vreo 
locuire stabilă. În ceea ce priveşte locuirea din secolele III-IV. Cantitatea de ceramică 
este redusă, dovadă că aşezarea aferentă se află la oarecare distanţă, fiind probabil 
structurată pe terasa din preajma râului. 

În sprijinul ipotezei existenţei unui lăcaş anterior bisericii de zid menţionăm şi 
următoarele: 

Poziţia diverselor morminte în raport cu nivelul de călcare al constructorilor, ne 
indică atât morminte care perforează acest nivel, dar şi câteva morminte aflate sub 
dunga de mortar, deci anterioare construirii lăcaşului de zid. Prezenţa acestora (M.2.; 
M.3.) ridică problema funcţionării anterioare, pe acelaşi loc a unei biserici, de lemn. Ea 
a putut ieşi din funcţiune, în urma unui incendiu a cărei urmă s-a remarcat în profil, 
lângă zidul actualei biserici. 

În ceea ce privesc izvoarele scrise privind istoria lăcaşului de la Domneştii de 
Sus, potirul de argintJ5 pe care se afla gravate numele: „Radu, Constantin, Marica, 
Bălaşa cu tot neamu lor: Răducan Filipescu, Aleco, Ele(n)co, Grigori, Costache, 1792)6

". 

Acesta reflecta momentul trecerii moşiei din proprietatea femeilor Brâncoveanu devenite 
Băleanu, în cea a Filipeştilor, prilej cu care se vor fi acordat şi bisericii, odoare şi 

binefaceri. 

Js În 1991, el se păstra în patrimoniul bisericii şi suntem informaţi că situaţia nu s-a schimbat. 
J6 Alexandru Elian şi colectiv, Inscripţiile medievale ale României. Oraşul Bucureşti, voi. I., Ed. 

Acad., Buc., 1965, p. 254. 
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Cercetarea arheologică şi observaţiile efectuate la fundaţiile casei parohiale, nu 
confirmă .tradiţia orală a funcţionării unor case egumeneşti în partea de nord-est a curţii 
bisericii. locul a fost şi a continuat să fie afectat până spre sfârşitul secolului al XIX
iea cimitirului comunităţii. 

Relativ la funcţionarea lăcaşului drept paraclis al reşedinţei domneşti a lui Ion 
Vodă Caragea, nu putem să nu asociem acestui moment şi unele transformări aduse 
bisericii, mai ales în actuala parte de vest a acesteia. Au fost apoi unele lucrări legate 
şi de drumul ce duce la Ţegheş, când curtea bisericii a fost încinsă cu zidul, din care 
se mai păstrează porţiuni originale. Zidul păstrat în porţiuni originale şi adaosuri făcute 
pe vechea fundaţie, este o piesă valoroasă a ansamblului ce necesită conservarea. Sigur, 
actuala curte a bisericii trebuie socotită ca un spaţiu de siguranţă al monumentului şi 
este de dorit ca ea să nu fie modificată cu vreun prilej. 

Evident, pe măsură ce distanţa faţă de lăcaş creşte, densitatea vestigiilor posibile 
şi chiar a înmormântărilor este în scădere. 

În ansamblu, biserica Cuvioasa Paraschiva din Domneştii de Sus este o frumoasă 
construcţie rurală, de inspiraţie cantacuzină, cu atât mai valoroasă cu cât reprezintă 
reacţia boierimii locale faţă de noile direcţii ale arhitecturii tradiţionale, reflectată de o 
biserică sătească. 

Dimensiunile sale modeste, spaţiul interior intim, în contextul unor rezolvări 
arhitectonice pretenţioase, pictura cu imagini culese din viaţă, şi cadrul natural oferit de 
malul Sabarului concură spre calificativul de frumoasa şi eleganta construcţie de acest 
fel. 

Pătruns în interior, românul pios are prilejul unei profunde reculegeri a unui 
contact între realitatea profană de afară cu pildele înaintaşilor şi cuvântul călăuzitor al 
învăţăturii pravoslavnice. 

El aşteaptă ca în interiorul bătrânelor ziduri să obţină alinarea marilor probleme 
şi liniştea atât de necesară sufletului în momente de cumpănă. Este locul în care se 
petrec evenimente cruciale din viaţa locuitorilor comunităţii Ilfovene, mergând de la 
intrarea în viaţa creştinească a strămoşilor şi până în ultimele clipe ale existenţei pe 
acest pământ. lăcaşul ctitorit acum mai bine de trei veacuri şi jumătate, a fost, este şi 

va continua să fie unul din bunurile de patrimoniu cultural al comunităţii săteşti, al 
zonei şi al ţării, care punctează unul din acele locuri de profundă semnificaţie pentru 
noi. El trebuie păstrat şi transmis posterităţii ca un bun moştenit care ajută la identificarea 
şi cunoaşterea unui neam. 

Socotim că locuinţa preotului şi prezenţa acestuia în preajma valorosului 
monument, în permanenţă constituie premize ale unei protecţii sporite şi a unei gospodării 
judicioase a lăcaşului. 

SUMMARY 

Research Concerning the „Cuvioasa Paraschiva" Church, at Domneşti-Ilfov. 

As a whole, the Cuvioasa Paraschiva Church at Domneşti-Ilfov is a beautiful rural architectural 
sample illustrating the typical features of the religious edifices founded by the Cantacuzino family. It was 
built by 1662. The author investigates the geographical setting of the church and its historical circumstances. 
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Donuzşti 2001 
Cruce din piatrl în axul altarului, la est 

( M.1; M.7); Se. 1 : SO 

Sodu 

Domneşti S.I I 2001 
Profil la zidul altarului 

Se. 1: so 
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II. STUDII ŞI ARTICOLE 

UN PROIECT INEDIT PENTRU 
CONSTRUCTII DE SOSELE , , 

ÎN TARA ROMÂNEASCĂ , 
A W 

IN PRIMA JUMATATE 
A SECOLULUI AL XIX-LEA 

Maria Duţu 

Dezvoltarea economică a Ţărilor Române la începutul sec. Al XIX-iea a impus 
îmbunătăţirea mijloacelor şi a căilor de comunicaţie, precum şi a formării specialiştilor 
în domeniul topografiei 1• 

Astfel, în anul 1813, ia fiinţă la Iaşi, şcoala lui Gheorghe Asachi care funcţionează 
până în anul 1819. Aici se predau desenul, matematicile şi cunoştinţe de topografie. La 
Bucureşti, în cadrul Şcolii de la Sf. Sava, începând din anul 1818, pe lângă cursurile 
de literatură, matematică şi limba română, Gheorghe Lazăr predă şi cunoştinţe de 
topografie însoţite de lucrări practice pe teren2

• 

Regulamentul Organic a fost prima legiuire care a prevăzut măsuri şi mijloace 
pentru construcţia unor şosele în Ţara Românească şi în Moldova. 

La Academia Mihăileană, în anul 1834, se înfiinţează un curs de ingineri3
, viitori 

specialişti în elaborarea unor hărţi şi planuri de amenajare şi construcţie de drumuri. 
Printre acestea se află şi proiectul4 datat 9 iunie 1843 şi întocmit de maiorul R. Borroczyn, 
proiect ce constituie obiectul studiului nostru. 

Rudolf Arthur baron von Borroczyn5, ofiţer rus de origine germană, s-a stabilit în 
Ţara Românească, după ce a participat la războiul ruso-turc din anii 1828-1829. Din 
Rezoluţia dată reînnoirii cererii de „împământenire" din anul 1835, reiese că el „este în 

1 V. Nicolau, Tr. Mătăsaru, Scurt istoric al dezvoltării invălământului în construcţie, în Buletinul 
Ştiin\ific al Institutului de Constructii, 9/1962, p. 9. 

2 Idem. 
3 Idem. 
4 Arhivele Nationale, mss. 1425, p. I. 
5 FI. Georgescu, Marele plan al oraşului Bucureşti ridicat de maiorul Borroczyn între 1844-1846, 

în Materiale de istorie şi muzeografie, I, Bucureşti, 1964, p. 43. 
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slujbă din anul 1832" 6
, R. Borroczyn având funcţia de inginer topograf în cadrul miliţiei 

pământene7 • 

În anul 1836, în timpul domniei lui Alexandru Dimitrie Ghica, el este înaintat la 
gradul de maior, devenind aghiotant al domnitorului8

• În această calitate, Borroczyn 
figurează în „tabla pentru cheltuielile statului", cu o leafă9 de lei 11.715 în anii 1839 
şi 1849, iar în anul 1842 primea l l.475 lei 10

• 

La începutul lunii iulie 1843, R. Borroczyn este „slobozit din slujba ostăşească" 
după cum se spune în documente 11

, împreună cu Emanoil Filipescu, Iosif Bureli şi alţii. 
De la această dată îl vom găsi făcând parte din secţia inginerească creată pe lângă 
Departamentul Treburilor din Înăuntru12 • 

Ca inginer topograf, el a întocmit mai multe planuri, printre care: Planul moşiei 
Băneasa, în anul 1832; Planul oraşului Brăila, în anul 1834, în urma dispoziţiei primite 
de la generalul Kiseleff' 3

; Planul hanului Constantin Vodă 14 ; cel mai cunoscut fiind 
Planul oraşului Bucureşti, întocmit între anii 1844-1846, la cererea domnitorului 
Gheorghe Bibescu. Acesta este unul dintre cele mai complete planuri ale Bucureştiului 15 • 

Ca urmare a cunoştinţelor tehnice topografice dovedite cu prilejul întocmirii 
acestui plan, la 30 iunie 1846 el este numit şef al secţiei inginereşti - partea tehnică, 
înlocuindu-l pe polcovnicul Vladimir de Blaremberg, decedat 16

• 

Lucrarea întocmită de Borroczyn, datată 9 iunie 1843, se intitulează: „Proiect 
pentru construcţia de şosele în Valahia, cu o hartă a aşezării Valahiei sub lit. A., un plan 
cu 5 profile pentru construcţia de şosele sub lit. B şi un deviz al cheltuielilor de 
construcţie sub lit. C."17

• În urma cercetărilor efectuate la Arhivele Naţionale, la Cabinetul 
de hărţi şi planuri al Bibliotecii Academiei Române şi la Institutul de Construcţii, nu am 
găsit anexele menţionate (harta, planul cu cele 5 profile şi devizul cheltuielilor), astfel 
încât, harta are o semnificaţie deosebită, completând imaginea noastră asupra activităţii 
maiorului Borroczyn. 

Unul din motivele pentru care acest plan a rămas doar un simplu proiect (text 
redactat în limba franceză), poate fi şi faptul că a fost întocmit cu o lună înainte de 
eliberarea sa din armată şi numirea în cadrul secţiei inginereşti, pentru a conduce lucrările 
de ridicare a planului oraşului Bucureşti. 

6 Arhivele Naţionale M.A.I. - Adrn. 1/1835, p. 483, 484, 492. Maiorul Borroczyn a cerut din nou 
„împământenirea" în anul 1856, cf. Arhivele Naţionale M.A.I. - Adm. 32/1856, p. 255. 

7 FI. Georgescu, op. cit., p. 44. 
8 Idem. 
9 Analele parlamentare ale României, anul 1839, tom XI, partea I şi anul 1840, p. 722. 
10 Idem, anul 1844, tom XIII, partea I, p. 159. 
11 Buletin Gazeta Oficială, 61/1843, p. 842. 
12 FI. Georgescu, op. cit., p. 44. 
13 Idem. 
14 N. Stoicescu, Vechi monumente bucureştene, în Materialele de istorie şi muzeografie, I, Bucureşti, 

1964, p. 347. 
15 FI. Georgescu, op. cit„ p. 44. 
16 Idern. 
17 Arhivele Naţionale, mss. 1425, p. I (lb. franceză). 
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În prima parte a proiectului, Borroczyn prezintă, traseul şoselei propuse pentru 
construcţie. Ea traversează Ţara Românească începând de la Focşani prin Slam-Râmnic, 
Buzău, Ploieşti, Târgovişte, Piteşti, Stăneţi (probabil Stăneşti), Craiova, până la Cerneţi 18, 

care reprezintă în fapt linia pe care se aflau oraşele principale, având deci importanţa 
economică, comercială şi militară. 

Borroczyn arată că din acest traseu pornesc cinci ramificaţii principale: 
Ploieşti-Bucureşti-Giurgiu, Ploieşti-Braşov până la frontiera Slam-Râmnic-Brăila, 
Piteşti-Câineni prin Râmnic pe Olt, Precum şi Piteşti-Bucureşti 19 • 

Astfel, şoseaua proiectată pentru construcţie, împreună cu ramificaţiile respective 
lega centrele populate ale Ţării Româneşti, constituind principalele căi ale comerţului 
intern şi extern. Ea se suprapune drumurilor de poştă20 existente în jurul anului 1843, 
care erau într-o stare deplorabilă, după cum reiese şi din scrisoarea lui Ioan Ghica către 
Vasile Alecsandri, referitoare la călătoria ce o face acesta de la Bucureşti la Iaşi cu 
poşta, în jurul anului 1841. Acesta spunea: „la barieră (fiind vorba de aceea a Bucureştilor) 
se isprăvise caldarâmul şi o luam pe şleau21 , cu roatele în noroi până la buccea, caii la 
pas şi surugii croindu-le cu bicele la dungi băşicate pe spinare ... picioarele cailor 
pocneau de câte ori ieşeau din noroiul gros, cleios şi adânc"22 . 

Imaginea şoselei proiectate de Borroczyn era de 416.200 stânjeni, aproximativ 
937 km, la care se adaugă 30.000 stânjeni, aproximativ 60 km de şosea, construiţi între 
Râmnic şi Câineni23

• 

Din cauza transportului efectuat în ţara noastră în acea vreme, în cea mai mare 
parte cu carul cu boi, Borroczyn arată că e necesar să se construiască şosele cu o 
fundaţie cât mai rezistentă. De aceea el propune în proiectul său două dintre metodele 
cele mai folosite în statele Europei occidentale, pentru construirea de drumuri şi şosele, 
şi anume, Mac Adam şi Pfeil, arătând că la noi acestea nu se pot folosi decât combinate, 
în funcţie şi de distanţa carierelor de piatră24 • Borroczyn indică obţinerea pietrei de 
construcţie din munţii care erau apropiaţi de şoseaua proiectată pentru construcţie. 

În continuare sunt dezvoltate în proiect, o serie de detalii privitoare la etapele 
construcţiei25 • 

În partea a doua a proiectului, R. Borroczyn prezintă forţa de muncă şi uneltele 
ce vor fi folosite, de asemenea el face calculul materialelor şi a cheltuielilor pe o 
distanţă de 4.000 de stânjeni26

• 

18 Idem, p. 2. 
19 Idem, p. 3. 
2° Cf. Harta Ţării Româneşti cu traseele poştelor pe anul 1837, care se află Cabinetul de hărţi şi 

planuri al Bibliotecii Academiei Române. 
21 Şleau = drum mare. 
22 Al. Cebuc, Din istoria transporturilor de călătorii in Bucureşti, Bucureşti, 1963, p. 50. 
23 Arhivele Naţionale, mss. 1425, p. 5, un stânjen = 2.02 m. 
24 Idem. 
25 Idem, p. 6-7. 
26 Idem, p. 8. 
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Regulamentul Organic prevedea împărţirea drumurilor din Ţara Românească în 
două categorii: cele „mari", care legau şoselele între ele, şi cele „mici" care legau satele 
între ele sau răspundeau la drumurile mari27

• 

Refacerea şi întreţinerea drumurilor „mari" reveneau statului, iar a celor „mici", 
satelor din vecinătate. Birnicii erau obligaţi să presteze şase zile de lucru la drumuri, 
patru cu palmele şi două cu carul, cifra care, în realitate, era depăşită, ajungându-se la 
10-12 zile de muncă. 

În proiectul său, Borroczyn demonstrează că munca ţăranilor sub formă de 
corvoadă, cu ziua, nu este rentabilă mai ales când aceştia locuiesc la o distanţă mare 
de şoseaua în construcţie. De aceea spune el, că aceştia sunt mai mulţumiţi să plătească 
bani pentru cele şase zile de corvoadă, bani folosiţi pentru angajarea unor muncitori. El 
spune că în Ţara Românească, sunt 291.029 familii de cultivatori, obligate să presteze 
cele şase zile de corvoadă, ceea ce înseamnă 3.879,887 praştii28 • 

Pentru buna desfăşurare a lucrărilor de construcţie, Borroczyn arată că terasamentul 
şi preţuirea şoselei trebuie împărţită pe echipe de 20-30 oameni, iar metri cubi de piatră 
cioplită pe cap de om. Numai în acest fel muncitorii vor lucra mai bine, terminând mai 
repede porţiunea de şosea încredinţată spre lucru. Dacă statul foloseşte corvoada, atunci 
el trebuie să achiziţioneze utilajele necesare29

, deoarece nu toţi făranii au lopeţi, târnăcoape 
sau roabe pentru căratul pământului şi a pietrişului pe distanţe mici. 

Statul poate organiza munca aşa cum se arată mai sus, cu condiţia ca atunci când 
ţăranul a efectuat metri cubi de piatră cioplită sau de construcţie a şoselei, care corespund 
celor şase zile de corvoadă în zile mai puţine, să fie lăsat liber. Astfel ţăranii nu-şi vor 
da silinţa să termine mai repede şi va fi necesară o fortă de muncă de trei-patru ori mai 
mare. 

Folosirea corvezii implică totuşi cheltuieli pentru personalul tehnic şi de conducere 
care se ridică după cum se arată în proiect la 434.000 piaştri ajungând până la 620.000 
piaştri3°. 

În încheiere, Borroczyn susţine că, dacă „stăpânirea" nu acceptă acest proiect, 
atunci se vor putea face drumuri bătătorite de vară care sunt mai ieftine. 

Din cercetările efectuate în diferite fonduri ale Arhivelor Statului nu am putut 
afla dacă acest proiect a fost acceptat sau nu, după cum nu avem nici date în legătură 
cu dispoziţia întocmirii lui. Se poate deduce însă, că proiectul a fost cerut de către 
domnitor, Borroczyn fiind cunoscut ca inginer topograf, fapt pentru care este numit în 
comisia pentru ridicarea Planului cel mare al oraşului Bucureşti. 

Acest proiect poate fi considerat un model de organizare modernă şi eficientă a 
muncăă, la standardele europene de la mijlocul secolului al XIX-iea, prin folosirea 
materialelor de construcţie din ţară şi a forţei de muncă locale, specializată şi plătită (în 

27 Rolland Eminet, Din istoria drumurilor. II, Bucureşti, 1957, p. 36. 
28 Arhivele Nationale, mss. 1425, p. 10. 
29 Idem. 
30 Idem. 
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locul corvezilor obişnuite), astfel încât întreaga lucrare să fie realizată temeinic şi cu 
cele mai mici cheltuieli pentru stat. 

El nu a fost aplicat, probabil nici nu a fost înaintat domnitorului spre aprobare, 
iar baronul Borroczyn s-a ocupat de elaborarea Planului oraşului Bucureşti. 

În anul 1845 este aprobat Planul construcţiilor liniilor mari din Ţara Românească 
a arhitectului Balzona din Triest, care avea să lege Bucureştiul cu Orşova prin Piteşti, 
Slatina, Craiova, cu Focşani, cu Brăila, cu Sibiul prin Câineni şi cu Braşovul prin valea 
Prahovei. Construcţia lor a fost făcută în mai multe etape, în decursul anilor: 1846, 
1847, 1848 cu forţa de muncă gratuită a clăcaşilor•. Iar între anii 1849-1850, între 
Predeal spre Izvor şi de la Comarnic spre Izvor cu zile de prestaţie şi apoi cu plată32, 

care erau mai rentabile, după cum, de altfel, propusese şi Borroczyn în proiectul său. 
În anul 1852, guvernul Ţării Româneşti se adresează guvernul francez, cerându-i 

un inginer care să organizeze Serviciul de poduri şi şosele33 • Astfel, vine în ţară inginerul 
Leon Lalonne, care a înfiinţat la noi prima Şcoală de Poduri şi Şosele34, făcând posibilă 

pregătirea specialiştilor români. Aceştia au avut o contribuţie importantă la executarea 
drumului naţional Bucureşti-Braşov35 şi a altor drumuri din ţară noastră în special după 
186036

• 

Considerăm că proiectul maiorului Borroczyn, analizat în acest studiu, este 
important pentru istoria topografiei româneşti, mai ales că şi în vremurile noastre, 
drumurile şi construirea lor sunt încă o problemă. 

SUMMARY 

An Original Project Concerning the Building of Roads in Wallachia, 
During the First Half of the 19th Century 

The authoress presents the rnap of severa! roads-to-be planned to be built in Wallachia by mid 19th 
century. The map is dated June 9th, 1843, and is accompanied by modem solutions in road-building 
technologies and by the efficient planning of the works. The rnap was drawn by a Russian officer of Gennan 
origin, Major Rudolf Arthur baron von Borroczyn, who settled in Wallachia after the Russian-Turkish war 
(1828-1829). As a topographist engin:er, he drew many plans, among which we cite those of the Băn:asa 
estate (1832), of the Brăila town the plan of the Constantin Vodă inn (1834) (the most important one, till 
the presen! day), the rnap of the city of Bucharest. 

31 Idem, p. 11. 
32 Istoria României, III, Bucureşti, 1964, p. 979. 
33 Ing. Rolland Eminet, op. cit., p. 87. 
34 Idem, p. 39. 
35 Idem. 
36 După anul 1862, lucrările de şoseluire s-au dezvoltat rapid ajungând la 775 km, în 1887 la 12.931 

km, iar în anul 1905 la 26.426 km, cf. Rolland Emim:t, op. cit., p. 40. 
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MODIFICAREA DISCURSULUI 
TEOLOGIC ÎN PERIOADA .., 

FANARIOTA 

Cerbu-Dragoş Felix 
teolog 

Anul I Master, Antropologia spaţiului 
sacru, din cadrul Academiei de 
Arhitectură „ION MINCU" - Bucureşti 

Perioada regimurilor fanariote reprezintă, fără îndoială, un moment de stagnare 
în evoluţia politică şi economică a Principatelor Române. Cu toate acestea, este 
incontestabil rolul cultural jucat de epoca fanariotă. Procesul de „reabilitare culturală" 
a dominaţiei grecilor din Fanar a fost iniţiat de Nicolae Iorga, care observa, cu 
obiectivitate, deschiderea extraordinară a Ţărilor Române către cultura şi civilizaţia 

europeană, deschidere de care domnii fanarioţi nu erau, câtuşi de puţin, străini. S-a 
emis, de asemenea, părerea că veacul fanariot a fost chiar mai benefic, din punct de 
vedere cultural, decât lunga perioadă slavonă din cultura romană. În acest sens, N. 
Cartojan afirma: „Pătrunderea culturii greceşti în ţările noastre a deschis pentru sufletul 
românesc orizonturi mai largi decât putuse deschide influenţa slavonă". (Cf. Cornelia 
Papacostea-Danielopolu - Literatura în limba greacă din Principatele Române (1774-
1830), ed. Minerva, Bucureşti, 1982, pag. 11 ). 

În principal, epoca fanariotă marchează laicizarea societăţii româneşti. Prin 
înmulţirea tipăriturilor se pun în circulaţie ideile iluminismului apusean în pături din ce 
în ce mai largi. Oe asemenea, circulaţia manuscriselor demonstrează evoluţia gustului 
lilerar. Iluminismul este introdus în Ţările Române, în primul rând, prin traduceri în 
neogreacă din operele scriitorilor occidentali şi prin trimiterea tinerilor la studii în Apus. 
Asistam la dezvoltarea ştiinţelor şi diversificarea preocupărilor cărturarilor. Academiile 
domneşti, în care se predau ştiinţele „profane" şi limbile franceză şi latină, stimulează, 
la rândul lor, îndepărtarea de modul de gândire a lumii din perspectiva teologiei ortodoxe. 
Textele greceşti contribuie, prin temele tratate şi interpretările raţionaliste date de autori, 
la o incontestabilă laicizare a cullurii noastre. 

Chiar dacă, aparent, numărul tipăriturilor şi al manuscriselor cu caracter religios 
cunoaşte, sub influenţa curentului isihast iniţiat de Paisie Velicicovschi, o creştere 
deosebită, perioada „luminilor" din cultura românească ne apare ca o continuare a 
procesului de laicizare început în perioada precedentă. „De altfel, înmulţirea manuscriselor 
religioase nu corespundea atât unei creşteri a sentimentului religios, ci, mai ales, 
convingerii superstiţioase că, dacă vei copia asemenea cărţi sfinte, îţi va ajuta Dumnezeu". 
(Papacostea-Danielopolu, op. cit., pag. 17). 

În perioada 1774-1821 gândirea câştigă o independenţă accentuată şi apare „un 
anumit profesionalism în filosofie". Acest proces de permanent proces ideologic se 
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lovea, în chip inevitabil, de opoziţia Bisericii. Exprimarea curajoasă a unor puncte de 
vedere noi, care ieşeau din tiparele tradiţionale, reflecta influenţa ideilor iluministe în 
gândirea social-politică. Etica legată de atmosfera teologică evoluează spre formele 
moderne ale unei morale laice. Chiar dacă se ţine seama de autoritatea Bisericii, 
desprinderea filosofiei de teologie apare ca o preocupare declarată, ştiinţa cucerindu-şi 
autonomia. Noţiunea cea mai des invocată este raţiunea şi pe ea se clădesc toate teoriile. 

Posibilitatea apariţiei curentelor laicizante în interiorul Bisericii 

Ierarhia bisericească a contribuit, poate incontestabil şi involuntar, la depărtarea 
gândirii de formele sale tradiţionale. Referindu-se la fenomenele petrecute în Biserica 
rusă a secolului al XIX-iea, Alain Besan<;on arată cum poate porni un proces de 
laicizare chiar din interiorul Bisericii, dând naştere unor idelogii contrare spiritului 
creştin. Astfel, „între 1830 şi 1848 s-a constitui o gândire religioasă rusă. Ea a 
preluat de la romantismul german şi francez desconsiderarea raţiunii analitice şi 

cultul sentimentului. De la pietism, dispreţul faţă de drept şi aspiraţia către o lume 
în care obligaţia ar fi făcută inutilă de transparenţa socială şi iubirea universală. De 
la Schlegel, Baader - exaltarea poporului, păstrător al vechilor obiceiuri şi al adevăratei 
credinţe. De la aceiaşi şi de la Schelling - teozofia şi gnoza, un dualism istoriozofic 
care opune regiunile blestemate (Occidentul) şi regiunile mântuite. De la 
conservatorismul internaţional - condamnarea banului, comerţului, luxului, 
individualismului politic şi economic''. (Confuzia /imbi/01: Criza ideologică a Bisericii, 
trad. de Mona Antohi şi Sorin Antohi, Humanitas, 1992). 

O astfel de gândire a servit, după Besancon, drept matrice a unei gândiri 
revoluţionare opuse, care a eliminat elementele religioase, dar a păstrat idealul social 
şi politic. „Începând din acest moment, conştiinţa rusă s-a împărţit în două jumătăti 
simetrice, ca într-o oglindă. Prima sciziune, care îi produsese pe Gogol şi Belinski, a 
fost urmată de o a doua, care i-a produs pc Dostoievschi şi Cemisevski, şi, chiar la 
sfârşitul secolului, de o a treia, ai cărei reprezentanţi cei mai cunoscuţi sunt Berdiaev 
şi Lenin. În aceste cupluri duşmane, primii îi denunţau pe următorii cu perspicacitate. 
Dar trebuie văzut terenul opoziţiei lor. E ateismul şi numai ateismul. Trebuie văzut, de 
asemenea, terenul pe care se înţelegeau: este ura faţă de lumea aşa cum e, cu regulile, 
plăcerile, bogăţiile şi imperfecţiunile sale. Tenta gnostică a creştinismului romantic este 
cea care a condus dostoievskismul la condamnarea oricărei forme posibile de civilizaţie, 
la un anticomunism care ar fi îngrozit tradiţia greacă, la un anomism care ar fi 
înspăimântat tradiţia ebraică. De aici marcionismul său, care se distinge nu doar prin 
antisemitism, ci şi prin morala sa, pe care o crede mai creştină pentru că a fost purificată 
de moştenirea iudaică. Astfel, se recomandă să-l ajuţi pe criminal, dar este interzis să-l 
aperi pe „burghez". Acolo se găseşte complicitatea cu spiritul revoluţionar, altminteri 
combătut: e vorba tot de a permite, de a contribui chiar la distrugerea acestei lumi, 
pentru a grăbi venirea împărătici lui Dumnezeu sau a simbolului, poate chiar a 
echivalentului său: rcgnum hominis''. 

Cele două tabere ale „fraţilor duşmani" s-au confruntat, dar, concomitent, au 
păstrat strâns contactul. Unii treceau dintr-o tabără în alta. Alţii încercau o conciliere. 
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Aşa s-a născut, la spiritualişti, mişcarea „căutătorilor lui Dumnezeu", al cărei scop era 
să fondeze o nouă religie, în care valorile revoluţionare s-ar fi găsit în largul lor, şi, de 
cealaltă parte, cea a „constructorilor lui Dumnezeu", în care comunismul marxist putea 
să-şi asocieze o nouă versiune a religiei omenirii. 

„Această gândire religioasă rusă a fost multă vreme animată de laici. Clerul nu 
avea mijloacele intelectuale de a participa la ea. Autorităţile bisericeşti cenzurau din plin 
imprudenţele teologice ale acestor amatori care cugetau independent de autoritatea 
religioasă. Totuşi, pe măsură ce se instruia, clerul era câştigat de aceste idei. Ele îi ajutau 
să revendice puţină autonomie faţă de statul care îl aservise atâtea secole, ceea ce plasa o 
parte a acestui cler în tabăra celor care cereau sfârşitul Vechiului Regim. Biserica rusă şi-a 
obţinut libertatea, sau mai curând separaţia faţă de stat, în momentul în care acesta s-a 
prăbuşit. Dar se înţelege că statul succesor a putut unelti, pe baza unui „progresism creştin", 
o schismă durabilă, zisă a „Bisericii vii", a cărei lichidare nu a fost obţinută de Biserica 
canonică decât făcând în mod repetat dovada servilei sale docilităţi''. 

Tendinţele laicizante în discursul ierarhilor din teritoriul românesc 

În discursul unor ierarhi români ai perioadei fanariote îşi face loc ideea naţională, 
opusă oarecum concepţiei tradiţionale (cu origini în discursul paulin) a „naţiunii creştine". 
Fenomenul nu este nici nou, nici original, dacă ţinem seama că Bisericile Vechi-Orientale 
(coptă, etiopiană, siro-iacobită, armeană etc.) s-au desprins din trupul Bisericii nedespărţite 
încă din secolul al V-lea tot pe principii etnice, pornind, ce-i drept de la un pretext 
religios: erezia monofizită, pe care au adoptat-o cel puţin formal. În Europa centrală şi 
răsăriteană fenomenul Luminilor a fost strâns legat de problema naţională. Caracterul 
politic al scrisului în această etapă explică desprinderea progresivă a gândirii şi a scrisului 
de concepţia teologică despre lume. Principalele centre culturale, de la Râmnic şi Roman, 
se aflau sub oblăduirea Bisericii. Deşi sunt legate de tradiţiile unei culturi teologice, 
fiind conduse de doi mari prelaţi - Chesarie din Râmnic şi Leon Gheuca - atât centrul 
de la Râmnic, cât şi cel de la Roman patronează un curent laicizant, dând un sens nou 
cuvintelor patrie şi patriot. Prin elementele cu totul noi pe care le aducea Chesarie al 
Râmnicului faţă de tradiţia cărturarilor bisericeşti, se desprinde în opera prelatului român 
o netă evoluţie de la „conştiinţa ortodoxă" la „conştiinţa naţională". Discutarea 
evenimentelor contemporane şi documentarea vastă, mergând de la surse „clasice" până 
la Enciclopedie şi la lucrările ştiinţifice contemporane, dovedesc concepţia nouă a lui 
Chesarie şi capacitatea lui de a se orienta critic în bibliografia vremii. (Papacostea
Danielopolu, pag. 18). 

Apropierea de „stilul colocvial" modem al cărturarilor romancieri denotă, de 
asemenea, evoluţia ce se petrecea în cadrul însuşi al unei instituţii tradiţionaliste. Iosif, 
viitorul episcop de la Argeş, se remarca prin spiritul ştiinţific în care copiază sau 
editează texte care ating problematica socială a poporului român. 

„Desigur, producţia tradiţionalistă apare, la o primă vedere, mai puţin importantă 
pentru urmărirea evoluţiei mentalităţii. În realitate, influenţa luminilor se simte şi aici, 
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aşa cum o demonstrează avatarurile unor cărţi de înţelepciune care, deşi erau destinate 
iniţial educaţiei împăraţilor bizantini, vor contribui la fonnarea dinastului fanariot şi vor 
fi martori activi la naşterea cetăţeanului român". (Danieopolu, pag. 19). 

Clericii cărutrari greci manifestă o puternică atitudine anticlericală. Fără să se 
poată vorbi de ateism adevărat, găsim totuşi discutată şi, mai ales, găsim o violentă 
critică anticlericală la clerici precum Neofit Ducas şi Daniil Philippide. Un text care a 
făcut multă vâlvă este memoriul adresat patriarhului ecumenic Chirii de către Neofit 
Ducas, în care acesta atacă luxul şi moravurile clerului constantinopolitan. Răspunsul 
patriarhului ( 1815) constituie unul dintre cele mai interesante exemple ale modului 
inconştient în care se exercită inlluenţa spiritului nou asupra unuia dintre cei mai aprigi 
apărători ai acestei ideologii. Referirile la funcţia bisericească şi cea politică a marelui 
cler îi fumizează cele mai multe argumente în apărarea acestuia. Caută să demonstreze 
organizarea sa „democraţia", respectarea „egalităţii" şi chiar invocă ideea „contractului 
social". (Cf. Danielopolu, pag 58). 

Daniil Philippide, autor al lucrării „Geografia modernă (împreună cu Gr. 
Costandas, Viena, 1791 ), atacă una din componentele fundamentale ale Bisericii, 
monahismul. El atribuie căderea Constantinopolului înmulţirii exagerate a mânăstirilor 
şi modului de trai îmbelşugat şi parazitar al călugărilor. „Adevăratul călugăr trebuie să 
trăiască din truda sa, fie chiar fiu de rege". În realitate însă - continua autorul -
mânăstirile adăposteau oameni leneşi care, „în loc să-şi salveze sufletele, îşi salvau 
trupurile". Din nebunie şi superstiţie, regii au făcut să crească numărul mânăstirilor, 
făcând „în felul acesta să crească prostia, inconştientă şi ipocrizia în regatul lor". 
Superstiţia este explicată astfel: „deoarece opera lor părea plăcută lui Dumnezeu, era 
însă pentru cineva care o vedea cu un ochi creştin - neplăcută lui Dumnezeu". Declarând 
că nu e locul să argumenteze mai amplu aceasta, autorul explica celălalt termen, adică 
nebunia regilor, după cum unnează: „deoarece opera lor era dăunătoare societăţii, iar 
aceştia o considerau potrivită". Autorul foloseşte şi un exemplu plastic: „un roi care are 
multe albine se îndreaptă întotdeauna spre dispariţia sa; societatea ai cărei membri nu 
sunt toţi folositori merge şi aceasta la dispariţie şi azi, mâine, trebuie, fără altceva, să 
se distrugă. Într-o asemenea societate, leneşul şi cheltuitorul este duşmanul celui activ 
şi muncitor ... deoarece foloseşte violenţa, minciuna, ipocrizia, cum i-o dictează vremea". 
(Cf. Papacostea-danielopolu, pag. 113). 

Text publicat de ARIADNA ZECK 

SUMMARY 
Modifications of the Theologica/ Mentality during the Phanariote Epoch 

The author presents various aspects connected with the laicizat ion of the clerical theological perception 
throughout the Phanariote era. 
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O SCRISOARE ••• BANALĂ (?!?) 

drd. Ionel IONIŢĂ 
Angelo Barbu Popescu 

În anul 1898 puterile europene şiau stabilit baze militare în China: PortArthur 
(Dairen) pentru Rusia, Wei hai Wei pentru Anglia, Tsing Tao pentru Germania, Kouang 
Tcheon pentru Franţa. 

Tot în anul 1898, soldatul-marinar Kabisch, îmbarcat pe nava militară S.M.S. 
KAISER (aparţinând Germaniei), trimite o scrisoare unei domnişoare IULIANA 
SCHTEFANESCU învăţătoare cu domiciliul în Bucureşti - România, pe strada Acvilei 
nr. 17 (prin fostul cartier Uranus 1). Ceva cât se poate de banal, şi atunci şi acum, dar„. 
Privind plicul expediat istoria poştală ne dezvăluie ceva deosebit: 

- scrisoarea este francată cu o marcă de I O Pf „ vultur" (vezi foto nr. I) având 
supratiparul la 45°; această marcă, conform tarifelor în vigoare era suficientă pentru 
o scrisoare LOCO; pentru expeditie externă ar fi trebuit să se aplice o marcă cu 
nominalul de 20 Pf, diferenţa de 10 Pf (echivalentul a 12 V2 cenţi menţionat cu 
cerneală pe plic alături de ştampila Ta poştei germane) reprezintă taxa de plată care 
trebuia recuperată de la destinatar, în cazul de faţă domnişoara Schtefănescu care a 
plătit dublul insuficienţei, echivalat cu mărci taxa de plată româneşti în valoare de 
2 x 12 V2 cts = 25 bani româneşti (vezi foto nr. 2); 

- obliterarea mărcii de 10 Pf, cu supratiparul la 45°, sa făcut cu o ştampilă 
militară de campanie, în cerc simplu şi diametrul de 31 mm, având inscripţia „KAIS. 
DEUTSCHE I MARINE I SCHIEFSPOST I Nr. I. Cercetând, mai bine de 30 de ani 
diferite licitaţii filatelice, nu am găsit această ştampilă pe fragment sau pe plic. 
Cataloagele MICHEL menţionează existenţa unor astfel de ştampile, dar nu şi unde a 
fost folosită cea cu Nr. I; 

- emisiunea cu supratipar CHINA, la 45° pe mărci „vultur», are indicaţia martie 
- iunie 1898 ca putere de circulaţie; din data ştampilei rezultă aplicarea ei la 21.02.1898 
ceea ce reprezintă o ştampilare timpurie (early day) pentru mărcile cu supratipar CHINA 
la 45°. Această ştampilă ar trebui să corecteze în Catalogul MICHEL punerea în circulaţie 
cu menţiunea februarie - iunie 1898 pentru cea dea doua emisiune supratipărită CHINA; 

- această scrisoare, până în prezent, este singura cunoscută trimisă din China în 
România, în anul 1898; 

- scrisoarea este francată cu 2 emisiuni diferite (GERMANIA poştă colonială 

şi ROMANIA Taxa de plată), fiind singura cunoscută pe o astfel de rută. 
Piesa filatelică de mai sus a fost prezentată întrun exponat TAXA DE PLATA 

- România care a obţinut, şi pentru această piesă, cinci medalii de aur la diferite 
expoziţii internaţionale. 

1 Str. Acvilei se afla între str. Sabinelor şi str. Izvor în apropierea străzii Uranus. Transformările din 
zonă şi în special construirea Casei Poporului - Palatul Parlamentului - au dus la dispariţia a jumătate din 
traseul străzii. Astăzi nu mai există decât tronsonul dinspre str. Sabinelor. 
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Această piesă filatelică document poştal, ar putea face obiectul unei prezentări 
la o licitaţie filatelică. 

Prin unicitatea ei, ar putea interesa colecţionarii de poşte militare, colecţionarii de 

documente poştale, atât pentru Europa cât şi pentru Asia, colecţionarii de Taxe de plată etc. 

SUMMARY 

A ... Banal Letter (?!?) 

A single letter was sent in 1898, from China to Romania. lt was addressed from a German sailorsoldier 
Kabisch, Io Ms. Iuliana Schtefanescu - schoolmistress, inhabitant of Bucharest ( 17, Acvilei Street). 

The above-mentioned philatelic item was awarded five gold medals in various inlernational 
exhibitions. 

By its uniqueness, it could be of interes! to collectors in Europe or Asia. 

Foto I. Cu adresa destinatarului . 

Foto 2. Cu adresa expeditorului. 
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CEA.SUL DE BUZUNAR, 
OBIECT DE MĂSURA.RE 

A. TIMPULUI SI DE PODOABĂ 
' 

Florentina Limban 

Instrument de măsurare a timpului, ceasul a cunoscut o evoluţie lentă, în etape, 
fiecare descoperire ştiinţifică şi tehnică facilitând-o pe unnătoarea. Înafară de calcularea 
timpului, ceasurile sunt adevărate bijuterii, la realizarea cărora participă mulţi artişti ai 
vrem11. 

Interesanta istorie a ceasurilor de buzunar începe cu anul 1502, când Peter Henlein, 
a inventat un ceas de buzunar numit „oul de Niirnberg" care funcţiona datorită unor 
arcuri încordate. 

La construcţia primelor ceasuri de buzunar de la începutul sec. al XVI-iea s-a 
aplicat concepţia sistemului de funcţionare prin balansul cu ax şi palete denumit 
„Schpindel-uhr". Primele mecanisme bazate pc acest principiu aveau cel puţin 26 de 
piese. 

Un real progres a însemnat inventarea arcului spiralat pentru ceasuri, de către 
Robert Hooke, în anul 1658 şi a regulatorului cu arc spiralat, de către Christiaan Huygens, 
în 1674. 

În perioada domniei lui Ludovic al XIV-iea (1643-1715) apar primele ceasuri cu 
repetiţie, inventate la 1676 de englezul Edward Barlow şi perfecţionate în secolul al 
XVIII-iea de orologistul francez Julien Leroy, prin inventarea clopoţelului cu arcuri. 
Ceasurile cu repetiţie se limitau la existenţa unei chei care era introdusă într-o carcasă 
găurită. Abraham Louis Breguiet (1747-1823, n. Neuchâtel) a găsit modalitatea ca 
mecanismul ceasului să nu fie întors cu ajutorul unei chei. Acest ceas s-a numit ceas 
Brcguet şi avea un buton în loc de cheie, iar în interior un pinion fixat pe un ax şi o 
mulţime de roţi cu clichet, fiind strămoşul ceasului de mână. 

Introducerea balansului cu arc fir-de-păr, în anul 1675, a revoluţionat mecanismul 
ceasului. 

Inventarea balansului cu arc a adus mai multă precizie, odată cu apariţia 
minutarelor (în 1680). 

Mecanismele de mers ale ceasurilor de buzunar sunt în majoritatea cazurilor cu 
arc liber şi cheie, fus cu lanţ şi eşapament cu vergea. Se mai cunosc mecanisme cu arc 
în casetă, cheie, remontoar, balansier cu compensare bimetalică, şuruburi şi eşapament 

cu ancoră. 
În 1704 Nicolas Fatio de Duiller confecţionează lagărele ceasurilor din pietre 

preţioase. 

Apariţia braţului de blocare al rotii dinţate, inventat de Thomas Mudge în 1760, 
dar folosit mult mai târziu, a dus la înlocuirea celorlalte mecanisme şi a fost folosit şi 

la ceasurile de mână până la apariţia ceasurilor cu cuarţ în jurul anului 1970. 
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Mecanismele de funcţionare cele mai importante s-au bazat pe arcul de ceasornic 
reglabil inventat de Huygens, pe echipamentul cu ancoră al lui Mudge, pe echipamentul 
cu cilindru creat la 1725 de George Graham şi pe cel cu detentă creat de Pierre le Roy 
(1717-1785, n. Paris) la 1748, iniţiatorul cronometriei moderne. 

Sunt ceasuri de buzunar cu mecanism muzical sau cu sonerie, ceasuri cu mecanism 
de sonorizare prin clopoţel sau cu sonorizare pe două gonguri, la ore şi sferturi de oră. 

Ceasul de buzunar cu calendar are cadranul cu trei zone pentru marcarea orelor, 
minutelor, zilelor lunii şi lunetă în zona orară. Unele ceasuri din Germania indică ziua, 
data, luna şi faza lunară. 

Mecanismul ceasului stă în aşa numita cutie sau carcasă, creatorul ei fiind George 
Graham. Forma acesteia nu s-a îndepărtat prea mult de forma „oului" iniţial. Aceasta 
s-a transformat din forma ovoidală în forma bulbară, apoi în cea de bulb turtit, aplatizat, 
în cea de semisferă, sferă, sferă turtită aplatizată sau sferă cu marginea <lenticulară. 

Deseori aveau forma unui alt obiect, de exemplu clopoţel, pană, butelie, craniu, 
aceste forme excentrice dând naştere aşa-numitelor ceasuri fantezie. 

Cutia ceasului poate fi reprezentată de două capace (avers şi revers) uşor convexe 
sau plate, dar aceasta poate avea şi trei sau chiar patru capace simple sau cu motive 
diverse. 

Cutia ceasului poate fi reprezentată de două capace (avers şi revers) uşor convexe 
sau plate, dar aceasta poate avea şi trei sau chiar patru capace simple cu motive diverse. 

Ea era confecţionată din aur, argint, metal aurit, pomponiu (aliaj, de aur, argint, 
aramă), baga şi realizată în tehnicile repousse, guilloche, prin gravare, cizelare sau 
emailare. Carcasele de porţelan au fost răspândite mai puţin. 

Apariţia balansului de precizie a impus construcţia ceasurilor cu carcasă dublă. 
Carcasa interioară conţinea ceasul şi cea exterioară avea rolul de etanşare, de protejare 
împotriva prafului. Decorarea a fost făcută pe carcasa exterioară. 

Carcasa vânătorească, o carcasă metalică solidă, a fost creată pentru a proteja 
împotriva şocurilor şi spargerilor. Numele îi provine de la faptul că ceasurile cu astfel 
de carcase se purtau la vânătoare. 

Aceste ceasuri au atins apogeul în ceea ce priveşte decorarea carcasei, la sfârşitul 
sec. al XVII-iea. 

Carcasa semivânătorească, un rafinament al carcasei de vânătoare, era prevăzută 
cu un orificiu central în capacul exterior care permitea citirea orei fără deschiderea 
capacului. 

În anul 1630 Michael Graz a creat un ceas cu cheie montat într-o carcasă din 
cristal faţetat. 

Carcasele mai timpurii erau acoperite cu piele argăsită fixată în cuie. În jurul 
anului 1700 a devenit uzuală „pielea de rechin'', o piele neargăsită, acoperită cu granulaţie 
verde. 

Carcasele erau decorate în foarte multe stiluri cu scene religioase, rurale sau cu 
animale. 

Din 1630 emailarea policromă a atins apogeul în Blois şi la Geneva. 
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Tehnica emailării policrome a fost perfecţionată de Jean Toutin din Blois în jurul 
anului 1630. Familia sa era renumită prin celebrele picturi de peisaje, flori şi scene 
religioase şi a creat o şcoală de lucrători în email vestită în Europa. 

La Geneva, faimoasă şi ea prin emailurile pictate până la sfârşitul sec. al XIX-iea, 
în perioada 1670-1724 a lucrat familia Huaud. 

Unele carcase de aur ale ceasurilor din sec. al XVIII-iea erau bătute în pietre 
preţioase, iar la începutul sec. al XIX-lea erau la modă carcasele emailate ornate pe 
margini cu jumătăţi din piele. 

Cadranele ceasurilor de buzunar sunt din email alb sau galben, aur, aur alb, argint 
sau porţelan alb. 

Cifrele romane sunt folosite pentru ore, iar cifrele arabe pentru minute. 
Există şi cadrane pe care sunt montate numai orele, fie cu cifre romane, fie cu 

cifre arabe sau cu cifre romane pentru ore şi arabe pentru sferturi de oră. 
La noi în ţară existau şi ceasuri cu cadrane cu litere turceşti pentru ore şi minute, 

în perioada în care ora oficială era aşa-numita oră turcească, când ora şapte seara sau 
dimineaţa era ora turcească unu, în timp ce ora unu noaptea sau ora prânzului reprezenta 
ora turcească şapte, în funcţie de momentul în care musulmanii îşi făceau rugăciunea 

de seară sau dimineaţă. 
Unele cadrane au un marcaj linear sau punctiform pentru minute. La altele cifrele 

pot fi înlocuite cu litere ce alcătuiesc numele proprietarului. 
Cadranele pot fi animate de diferite personaje cu membre mobile care marchează 

orele bătând cu ciocănele în clopote sau pot fi decorate cu fregate sau chiar scene 
erotice. 

Ceasurile sunt prevăzute cu lanuri din argint sau aur, brelocuri şi medalioane. 
Sunt frecvente şi ceasurile de buzunar cu monograme. 
Unele ceasuri se păstrau în cutiuţe din lemn, de obicei din esenţă rară, frumos 

ornamentate. 
Ceasurile englezeşti devin faimoase în toată Europa în secolul al XVIII-iea şi 

începutul secolului al XIX-iea. Unii ceasornicari olandezi au falsificat chiar semnăturile 
londonezilor, aceste ceasuri numindu-se „falsuri olandeze". 

În perioada Art Deco ceasul de buzunar a atins apogeul. Au fost făcute piese care 
erau purtate seara la recepţii. 

Dintre fabricanţii de ceasuri de buzunar menţionez numele lui Michael Graz, 
Peter Garon, Abraham Louis Breguet, Patek Philippe, iar dintre mărcile cele mai căutate 
Chatelaine şi Jacquemarts. 

Majoritatea ceasurilor de buzunar vechi care se găsesc la noi în ţară, aparţin 

atelierelor din Anglia, Franţa, Elveţia, Austria sau Germania şi datează din secolele 
XVIII-XX, puţine fiind cele de secol XVII. 

În Evul Mediu ceasurile, valori materiale ale timpului, erau dăruite de domnitori 
sau diferiţi diplomaţi unor parteneri de tratative pentru a consfinţi relaţiile dintre ţările 
pe care le reprezentau. 

În secolul al XVIII-iea, deşi nu se produceau în ţară, ceasurile de buzunar figurează 
printre cadourile obişnuite trimise de domnii Ţării Româneşti diverşilor dregători din 
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Imperiul Otoman. Atelierele occidentale de orologie produceau comenzi speciale pentru 
Imperiul Otoman, împodobite cu motive orientale, arabescuri, semilune, geamii cu 
minarete înalte şi cadrane având litere turceşti. 

Ceasurile erau de asemenea date de zestre fetelor când se măritau, dacă părinţii 
îşi penniteau acest lucru. 

Muzeul Municipiului Bucureşti are în colecţia sa o serie de ceasuri de buzunar, 
piese cu valoare muzeistică, cum ar fi ceasurile Breguet, Graham, Le Roy & Fils, Doxa, 
Longines. 

1. Ceas de buzunar Breguet 

Sec. XIX 
Metal galben, email alb 
Atelier: Breguet-Franţa 
D: 66 mm 
Ceas de buzunar prevăzut cu arc spiralat Breguet, care foloseşte piese elveţiene. 

Este de fonnă circulară, din metal galben. Cadranul, inscripţionat cu cifre arabe este 
confecţionat din email alb şi prezintă două limbi gravate cu motive vegetale. 

Are în partea superioară un anou de prindere. 

2. Ceas de buzunar Graham - London 

Sec. XIX 
Metal gri, email alb 
Atelier: Graham-London-Anglia 
D: 82 mm 
Ceas de buzunar al cărui mecanism de funcţionare se bazează pe echipamentul 

cu cilindru. Este de fonnă circulară, din metal gri. 
Cadranul, inscripţionat cu cifre romane, este din email alb. 
Pe cadran este inscripţionat „London" şi se poate spune că este fabricat în atelierul 

englez menţionat, fiind o comandă pentru România. Ceasul are o singură limbă, iar în 
partea superioară are un anou de prindere. 

3. Ceas de buzunar Le Roy & Fils 

Sec. XIX 
Metal gri, email alb 
Atelier: Le Roy & Fils - Franţa 

D: 50 mm 
Ceas de buzunar al cărui mecanism se bazează pe echipamentul cu detentă. 

Ceasul este de fonnă circulară, din metal gri. 
Cadran este din email alb, inscripţionat cu cifre romane, are două limbi cu vârfurile 

în fonnă de săgeată. 
Ceasul a aparţinut locotenent-colonelului Labei Ion, comandantul Divizionului I 

din Regimentul IV Roşiori. 
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Sec. XXâ 
Metal argintiu, email alb 
Atelier: Doxa-Belgia 
O: 51 mm 

STUDII ŞI ARTICOLE 153 

Ceas de buzunar de fonnă circulară, cu carcasa din metal argintiu, cadran din 
email alb, cu cifre romane şi două limbi cu vârfurile în fonnă de săgeată. Ceasul este 
bărbătesc. 

5. Ceas de buzunar Longiness 

Sec. XIX 
Metal gri, email alb 
Atelier: Longines-Elveţia 
O: 57 mm 
Ceas de buzunar de fonnă circulară, din metal gri. Cadranul este din email alb 

cu litere turceşti. pe partea posterioară este ştanţată o locomotivă. Prezintă la partea 
superioară un anou de prindere. 

6. Ceas de buzunar 

Sec. XIX 
Metal gri, email alb 
O: 50 mm 
Inv: 9.828 
Ceas de buzunar de fonnă circulară, din metal gri având încrustate două ghirlande. 

Cadranul este din email alb, cu cifre arabe. Pe spatele mecanismului scrie „Cuza-vodă". 
Ceasul prezintă două capace. 

7. Ceas de buzunar Lanco 

Sec. XIX 
Metal gri, email alb şi galben 
O: d. ceas: 45 mm 
d. monedă Kossuth: 30 mm 
d. monedă Kaise: 30 mm 
Ceas de buzunar de fonnă circulară, din metal gri. Cadranul din email alb este 

străbătut de linii galbene, prezintă două limbi, iar cifrele sunt arabe. 
Ceasul are un lanţ cu un anou de prindere în partea superioară şi două monede, 

o monedă Kossuth şi o monedă Kaiser. 
Muzeul Naţional de Artă posedă numeroase portrete cu personaje masculine sau 

feminine care poartă ceas bijuterie. 
Muzeul ceasului din Ploieşti cuprinde o colecţie de circa 800 de ceasuri, printre 

care şi o valoroasă colecţie de ceasuri de buzunar care au aparţinut unor personalităţi 
din viaţa politică şi culturală de odinioară. 
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SUMMARY 

A Time-Measuring Jewel - tlie Pocket Watcli 

The invention of the pocket wach was a stage in the history of the attempts of measuring time. The 
mechanism invented by Christian Huygens and the technical discoveries which followed, have contributed 
in perfecting the mechanism of pocket watches - in use up to the presen! day. 

Pocket watches are valued according to their precision but their decorative elements (frames, cases, 

chains a.s.o.) are alsa taken into consideration, mainly when macle by noted European workshops. 
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O PARADIGMĂ ISTORICĂ 
MOLDO-VALADĂ: 

MAJORITARUL-MINORITAR 

Adrian Majuru 

Motto: „Mai bine singuratec şi uitat 

Pierdut să te retragi nepăsător, 

În tara asta plină de humor 
Mai bine singuratec şi uitat. 
O, genii întristate care mor 

În cerc barbar şi fără sentiment -

Prin asta eşti celcbră-n Orient 

O, tară tristă, plină de humor 
CU NOI ... George Bacovia 

Undeva între 1931-1937, un intelectual de o înaltă crudifi, Petru Comarnescu, 
scria cu amărăciune în jurnalul său: „Oamenii aceştia nu ştiu să se poarte, să respecte 
pe celălalt egal sau superior lui ... Când revin din străinătate, mă impresionează cerşetorii 
de pe străzi, tiganii şi figănia, lipsa de urbanitate a locuitorilor"'. La mai bine de 70 de 
ani de la acest cumplit sentiment de izolare trăit de un profesor universitar, publicistul 
Cristian Tudor Popescu afirma într-unul dintre articolele sale de fond, că „sunt clipe în 
care îti vine să înlocuieşti pixul cu bâta"2. 

Cele două repere sunt de fapt o singură variabilă a cărei traiectorie pare a fi 
descendentă. Evoluţia mentalitătilor în societatea românească, a avut se pare, o constantă 
istorică, fără schimbări majore. Aceasta a oscilat într-o serie de paradigme pe care, nu 
a reuşit să le depăşească în ciuda eforturilor de modernizare şi europenizare din ultimele 
două secole. 

Demersul de faţă doreşte să treacă în revistă, o parte a acestor repere istorice, ale 
căror manifestări cotidiene şi expresii finale, compun mentalitatea românească în 
resorturile sale. Desigur, dincolo de teoretizările acestor rânduri, domeniul istoriei 
mentalităţilor româneşti se află abia la început de drum. 

Întreaga sumă de manifestări prezente ale mentalităţii româneşti, sunt continuarea 
manifestărilor similare, din veacurile anterioare. Sunt schimbate doar accesoriile cotidiene, 
importate şi adaptate gusturilor fiecăruia sau fiecărei colectivităfi. De cele mai multe ori, 

1 Petru Comarnescu, Jurnal JY31-JY37. Iaşi, 1994, p. 61. „( ... ) Mediocritatea şi făr:imitarea 
meschină a existenţei mele mă înnebunesc. Sunt nervos, nemulţumit, fără ţel. Totul mi-e indiferent, afară 
de moarte pe care o doresc. Sunt obosit de zgomotul în vim; seninătatea, nu-mi dă voie viaţa s-o 
cuceresc". (ibidem, p. 25) 

2 Adevărul, 15 februarie 2000, nr. 3013, p. I. 
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aceste accesorii (ambientul interior, vestimentaţie, maniere, comportament) sunt imitaţii 
grăbite, înţelese prost sau deloc, preluate pentru etalare în faţa altora, în spaţiul public3. Şi 
aceasta de la rochia pariziană de la I 830 la telefonul mobil de astăzi. 

Pentru că tema articolului se referă la un subiect aparent dificil de reprezentat 
istoriografic, ar trebui pentru început să-l definim prin sentimentul foarte accentuat 
de blocaj şi respingere pe care-l are o parte restrânsă a societăţii româneşti moderne 
şi contemporane în raporturile variate ale acesteia cu întregul eşafodaj social. Este 
vorba despre un corp social erudit, fragil şi puţin numeros, împins cu brutalitate spre 
periferii nebănuit de dureroase deşi destinaţia lui ar fi trebuit să fie crearea unui 
mecanism social-politic stabil pe care să-l conducă. Astfel, aceste grupuri socio-profe
sionale restrânse, se află într-o permanentă poziţie minoritară deşi etnic şi confesional 
se identifică ansamblului societăţii. Între cele mai celebre cazuri izolate putem enumera 
pe Ion Luca Caragiale care a ales exilul definitiv şi benevol în ultimii ani de viaţă, 
Urmuz care şi-a pus capăt zilelor într-o grădină publică bucureşteană sau poetul 
Ştefan Petică care a murit de foame şi frig în subsolurile hanului Manie, pe vremea 
sa Hotelul Dacia. 

Structurarea unei explicaţii de ansamblu coboară temporal pc variate paliere 
istorice pe care urmează să Ic aprofundăm. Astfel, societatea moldo-valahă a 
veacurilor XV-XX 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 până către I 878, când modelul 
statului modern a înlocuit haosul bunului plac al abuzurilor celor puternici prin 
fragila foqă a legii. De asemenea, tot atunci, 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 
uneori cu anii, şi asta de câteva ori într-o generaţie; când vedeai la tot pasul oameni 
spintecaţi, decapitaţi, adesea prin mofturi boiereşti sau opere ale invadatorilor, erau 
imagini care-ţi zdruncinau puternic minţile. Aparentele stări de siguranţă ale 
domniilor lungi (Ştefan cel Mare, Matei Basarab sau Brâncoveanu) nu schimbă cu 
nimic starea de insecuritate şi incertitudine a plugarului, negustorului, meşteşugarului, 
lipsiţi de putere în faţa autorităţii locale şi centrale. 

Sentimentul de teamă, frică patologică însoţită cu spaima, a pătruns în mentalul 
colectiv atât de puternic încât, după 1920, ţăranii care se judecau cu vreun vechil sau 
arendaş se minunau că nu erau luaţi Ia bătaie când ieşeau de la tribunal - chiar în cazul 
în care câştigaseră procesul. Pentru ei sentimentul de spaimă şi nedreptate asociat cu 
bătaia sau moartea din orice motiv era atât de puternic încât şi-au păstrat caracterul 
umil şi serv faţă de autoritătile locale ale statului - funcţionarul public - până astăzi. 

3 ,.(.„) scopul principal nu este plimbarea ci arătarea de sin:". (L. Kemeny, Swrdor Verres despre 
B11cureşli11/ de altă daici, Kriterion, Bucureşti, p. 399). 
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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; chestiunea oamenilor simpli, nici 
nu intra în discuţie. 

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 autoritatea centrală absolută - domnitorul. Însuşi Brâncoveanu „a guvernat 
Ţara Românească ca pe o întreprindere care trebuia să-i aducă venituri în schimbul unor 
cheltuieli minimc"4. Antecesorul său, Şerban Cantacuzino, „de om nu-i era milă, ca de 
pasăre, îndată îl omora" sau dacă avea o supărare pe vreun boier, sau chiar o simplă 
bănuială, „îndată, fără întrebare, fără judecată, îi omora tirăneşte". Cei săraci erau „legaţi 
de stâlpii ce erau înfipţi la puşcărie, înăuntru şi afară, de-i bătea cumplit"5. 

Exista o adevărată disperare a individului de a exista, în tumultul schimbărilor 
de domni. Acest fenomen a avut drept „cauză imediată un soi de nebunie înnăscută 
asociată cu apetitul pentru harţă şi ceartă", românii neezitând să-şi omoare guvernanţii 
„fie pe faţă, fie pe ascuns"6. 

Astfel de cataclisme care loveau ciclic ţările române aveau similarităţi 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 privind metodele de tortură folosite pentru strângerea dărilor, 
abuzuri care mergeau de la simple jafuri sau pedepse corporale la siluirea nevestelor 
sau fiicelor ţăranilor servi, epoca modernă a anulat tortura dar a rafinat metodele 
psihologice. Procesul a debutat cu 1830 iar biciul vătafului de plai a fost înlocuit cu 
aparatul birocratic. 

În 1854, ofiţerul austriac Johann Koradin afirma: „Mi s-a povestit despre 
funcţionarii români în general, că sunt indolenţi, mândri şi nu se ruşinează să spună că 
din salariile lor (care nu sunt 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 
ci şi-l procură nu tocmai onest, prin veniturile pe sub mână". În consecinţă, „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"7 . 

4 Firea ro111â11i/01; volum coordonat de Daniel Barbu, Nemira, Bucureşti, p. 46. 
5 Radu Popescu în Ibidem, p. 59. 
6 Anton Verancsis în Ibidem, p. 159. 
7 Raportul comisarului Jolra1111 Koradi11 din 5 ianuarie 1854 în Mihail Popescu, Documente 

i11edite din timpul ocupaţiunii principatelor române de c:âtre austrieci intre Jli54-lli56, Bucureşti, 1935, 
pp. 27-28. 
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Aceste realităţi ancorate încă în cotidianul românesc actual, le-a descris şi englezul 
Wilkinson la începutul de veac XIX: „nu există poate popor mai asuprit de un guvern 
despotic şi mai strivit de biruri şi de angarale. Starea de deprimare sufletească 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"8. 

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 iubitoare 
de abuzuri: violenţe, distrugeri prin incendierea locuinţelor, răpiri, asasinate şi robiri, 
uneori de familii întregi. Reacţia? Cea mai mare parte a locuitorilor se retrag în văgăuni 
săpate în pământ, realitate pe care o întâlnea la 1870 Ullyse de Marsillac prin câmpia 
Burnazului. Deplasarea cătunelor la mare distanţă de şosele şi drumuri s-a datorat situaţiei 
de insecuritate care s-a accentuat cu veacul al XVIII-iea. 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 dominat spaţiul moldo-valah. 

Peste o sută de ani, avem o lungă perioadă de sistem opresiv calculat şi pennanent 
îmbunătăţit: 1940-1989. Aceşti ani au transformat individualitatea fiecărei persoane 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. Perioada 1948-1989 a provocat cele mai multe traume colective 
pe arii sociale vaste cu unnări devastatoare în prezent: procente uriaşe de analfabeţi şi 
agramaţi în toate sectoarele funcţiilor de decizie, unnaşi ai celor care preluau puterea în 
1945-1948; o prăbuşire spectaculoasă a nivelului de cultură şi educaţie elementară în 
rândurile elitelor politice şi intelectuale; accentuarea până la extrem a obişnuinţelor istorice 
şi transfonnării lor în obiceiuri de neschimbat: trândăveala, înşelătoria, superficialitatea, 
vulgaritatea, mizeria, ignoranţa şi sărăcia cultivată în mod progresiv. 

Sistemul social a fost un pennanent cataclism în derulare. Ca o telenovelă foileton. 
Zeci de domnitori şi sute de slujbaşi au căzut victime unei „nebunii înnăscute", patologice, 
caracterizate prin „apetitul pentru harţă şi ceartă al guvernaţilor care nu ezită să-şi 

omoare - pe ascuns sau pe faţă-, domnitorii". Pentru veacurile XVI-XVIII, „guvernarea 
românilor este caracterizată de absenţa legii şi a binelui comun, de autoritarism, de 
instabilitate şi de agitaţie sterilă"9 . 

8 Wilkinson, în Andrei Otetea, Regimul fanariot, Balcania IV, Bucureşti, 1931, p. 66. 

La mai bine de 150 de ani de la evocările lui Wilkinson ne întrebăm: „Ce-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, infractionalitatea a creat psihoze printre oamenii cinstili, birocratia ii zădărniceşte 
orice vis de a realiza ceva trainic, populatia s-a abrutizat, mizeria s-a extins, corupţia e ca o tumoare 

malignă. E trist. Nesiguranţa şi lipsa de perspective au declanşat o lehamite. Perspectivele României sunt 
deprimante, în conditiile în care tinerii pleacă la capătul lumii, politicienii dorm şi bătrinii s-au resemnat 
de mult". (Ce-ar mai fi de sperat?. Naţional, an V, nr. 1141, 5 martie 2001, p. 1). 

9 Cristian Preda, Poporul meu. Călători străini şi nuficmulism românesc în Firea români/01; Nemira, 
2000, p. 159. 
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Apoi, în ultimii două sute de ani de când se spune că durează România modernă, 
„totul în viaţa publică şi privată este o babilonie fără sens, într-o dezordine şi într-o 
anarhie fără capăt". În 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 1-a tăcut să se nască sus. Cei născuţi sus n' au 
nevoie de expediente" căci oricum sistemul de valori este atât de impenetrabil faţă de 
adevăratele valori încât se simt cu adevărat protejaţii soartei 10• 

Adevăratele valori aflate într-o permanentă minoritate se confruntă cu un mediu 
ostil, „unde nimeni nu te ajută, nimeni nu vrea să te înţeleagă"; un mediu unde te 
confrunţi permanent „cu lipsa mijloacelor de lucru, cu creiere care şi-au încetat evoluţia 
la 11 ani'', cu nimicnicia celor mulţi, dezinteresul general, lipsa de civilizaţie şi igienă 11 • 
Reacţiile la un astfel de mediu au fost oscilante, de la disperare şi resemnare la delir 
şi nebunie frenetică, valori care nu sunt reperele unei societăţi echilibrate, stabile. S-a 
permanentizat un „sentiment penibil de nesiguranţă" 12 , alături de senzaţia că toate lucrurile 
merg pe dos, parafrazând proverbul: „Ca la noi la nimeni!"JJ 

SUMMARY 

A Historica/ Wa/lachian Paradignr: Majority/Minority 

The author bitterly presents a typical feature of the Moldo-Wallachian society: the faci that the 
intellectlllll elite has systematically been marginalized. 

10 D. Driighicescu, Di11 psihologia poporului român. Albatros, Bucureşti, 1996, p. 374. 
11 Mircea Eliade, !11toarcerea din rai, Bucureşti, 1992, p. 60. 
12 Octavian Goga, Tiranie liberală apud. Situa/ia politică azi. Cuvântul Dlui Gen. Al, Averescu, 4 

şi 5 noiembrie 1927, Institutul de Arte Grafice ,,lndreptarea", Bucureşti, 1927, p. I. 
13 Vezi Al. O. Teodoreanu, Bercu Leibovici, Editura Cultura Naţionalii, Bucureşti, f.a., p. 78. 
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ARDELEANUL ÎN IMAGINARUL 
BUCURESTEAN MODERN 

' 

Adrian Majuru 

Motto: „rugăm pe fraţii noşlri de peste 
Carpaţi să binevoiască a nu se ocupa de 
noi, decât după ce-şi fi dat onesta silinţă 
de a ne studia trecutul nostru, aplecările 
noaslre şi relaţiunile în care trăim". 

Ioan Slavici, Bucureşli, 1915 

Aflat la întretăierea principalelor drumuri comerciale care legau sud-estul european 
de centrul continentului, apoi apropierea de lumea otomană - uriaşă piaţă de desfacere, 
urmată de aceea reprezentată de Rusia - şi de vitalitatea economică şi culturală a 
spaţiului central-european prin care se afla în legătură organică cu Apusul, Bucureştii 
au absorbit elemente de civilizaţie din toate aceste spaţii de cultură. 

Între acestea au predominat începând cu secolul al XIX-iea, elementele de cultură 
apuseană şi central-europeană. Cu armatele austriece şi ruseşti au venit în Bucureşti cu 
finalul veacului al XVIII-iea, o mulţime de negustori, liber profesionişti, meşteşugari, 
etc., de diferite etnii şi confesiuni, care vor da treptat Bucureştilor o componentă 
multiculturală 1 • 

Pc măsură ce aceste comunităţi se stabilesc şi capătă o identitate culturală distinctă, 
chiar elitistă în înalta societate bucureşteană, ele se constituie şi într-un corp social de 
mijloc, numeros şi omogen ca mentalitate urbană în sens modem. 

Demersul istoriografic realizat pe scurt în materialul de faţă poate fi considerat 
un studiu de caz al vastului fenomen reprezentat în istoriografia românească recentă, de 
raportul mental dintre locuitorii vechiului regat şi locuitorii Transilvaniei. 

În ce constau deosebirile comportamentale dintre cele două corpusuri aflate în 
interiorul unui mecanism naţional fezabil? Desigur, acest uriaş eşafodaj, cu mecanismele 
pe care le alimentează (mental, vestimentar, comportamental, patologic, etc.) au la bază 
elemente de educaţie. Aceste elemente sunt tributare unor factori diverşi care la rândul 
lor, adesea sunt foarte diferiţi între Ardeal şi restul ţării: mediul familial, mediu social 
extrafamilial, mediul şcolar, tipologiile anturajelor, accesul la valorile culturii universale. 
Pentru românul ardelean, existau repere întâlnite destul de rar în Moldo-Valahia: toleranţă 
etnică şi confesională, accesul la mai multe limbi vorbite şi implicit la literaturile de 
rigoare. În Ardeal, ţăranul, deşi nu ştia să scrie, cunoaştea elemente de limbă maghiară 
şi germană, prin simplul contact cu purtătorii acestor culturi. Clasele de mijloc, alături 
de limba română, maghiară şi germană, cunoşteau şi alte limbi de circulaţie europeană, 

1 Adrian Majuru, Modernitate vs. Multic11/t11ralitate i11 Burnreşli epocii moderne (lli4/i-/940), 
Altera, an. V, 1999, pp. 145-146. 

Vezi şi studiile: Bucw·eşti. oraş multietnic şi Maghiarii di11 Bucureşti. de Ferencs Csortan, Citadela, 
an. IV, 1999, Ceraşu-Prahova, pp. 75-88. 
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prin simplele contacte cu centre culturale precum Budapesta, Viena, Veneţia, Zagreb, 
Cracovia sau Berlin2

• 

Aceste realităţi nu erau întâlnite în spaţiul moldo-valah, spaţiu unde nu exista un 
mediu urban modem ci doar câteva târguri ceva mai mari care înconjurau trei-patru 
reşedinţe domneşti fortificate şi distruse periodic de turci sau tătari. Limbile de circulaţie 
prin saloanele aristocratice moldo-valahe erau greaca, turca iar mult mai târziu, franceza 
şi rusa, urmate de limba germană. Erau însă valori care circulau în cerc foarte restrâns 
şi nu erau folosite prin viu grai de majoritatea locuitorilor ţării, analfabeţi prin excelenţă. 

Ardealul se afla într-un spaţiu care oferea ciclic - în largi pasaje temporale, 
siguranţa personală şi a averii precum şi certitudini legate de un viitor profesional sau 
academic, cu ramificaţii de liber acces în toată Europa centrală (de exemplu, ţăranii din 
Ţara Bârsei, îşi vindeau producţia de cartofi în Austria, la Graz, prin simplul acces 
printr-o piaţă liberă şi lipsită de oprelişti contextuale cum ar fi de pildă, graniţele 

politice)1
• 

Moldo-Valahia a cunoscut modernizarea precipitat, a trăit experienţe din care a 
preluat modele la modul superficial iar ceea ce a construit temeinic, a reuşit doar cu 
forcepsul, prin impuneri şi abuzuri. 

Când vorbim de ardelean în imaginarul bucureştean modem, ne gândim la toţi 

aceia care veneau din Transilvania, români, unguri, germani, secui, armeni, etc. Cel 
puţin pentru prima parte a veacului al XIX-iea, bucureşteanul îi numea pe toţi ardelenii 
„supuşi austro-ungari". Fără nici o deosebire etnică sau confesională. În societatea 
moldo-valahă, îndeosebi în lumea târgurilor şi a orăşelelor, ardelenii erau foarte căutaţi 
în variate meserii liberale, de la micii meseriaşi şi servitori la militarii cu soldă. Erau 
foarte apreciaţi pentru loialitatea faţă de stăpân şi faţă de client, în cazul meşteşugurilor. 
Ca să nu mai vorbim de importul ardelean de intelectualitate fără de care nu poate fi 
vorba de învăţământ mediu şi superior modem în Moldo-Valahia. Apoi mulţi medici, 
avocaţi, primii ingineri în topometrie, construcţii, etc. 

Către 1830, aflăm în societatea medie bucureşteană, multe slujnice aduse din 
secuime, de la care, copii lăsaţi pe seama lor deprindeau ungureşte. Erau preferate 
slujnicele ardelence deoarece acestea nu aveau apucături precum hoţia, înşelăciunea sau 
trândăvia, de care se bucurau servitorii valahi sau ţigani4 • 

De acum se conturează imaginea ardeleanului, onest, curat trupeşte şi sufleteşte, 
perseverent şi calculat. Chiar şi în Secuime, fetele nu aveau succes de măritiş fără de 
câţiva ani de menaj petrecuţi în casele bucureştenilor. Mai mult, pictorul Barabas Miklos, 
întâlneşte la Bucureşti şi un episcop ortodox care recita în ungureşte dintr-un poet 
contemporan, Csokonai5

• 

2 „( ... ) blajinul soţ nu era bulgar decât cu numele. Era unul dintre acei oameni săraci care prin 
regiunea noastră vorbesc două, trei sau mai multe limbi ... (Meliusz Jozsef, Oraşul pierdut i11 ceaţă, Minerva, 
Bucureşti, 1982, p. 12). 

1 Bunicul se descurcă cel puţin în cinci limbi ... mânase cirezi din Croaţia în Saxonia şi Italia". 
(Ibidem, p. 9) 

4 Adrian Majuru, Barabas Miklos şi episodul său bucureştean (ll/31-1833), Revista Muzeelor, nr. 
6, 2000, p. 181. 

5 Csokorai Vitez, poet liric maghiar care a trăit în prima parte a secolului XIX. 
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Aceste realităţi se vor păstra până în momentul când începe să se consolideze 
statul român modem, mai exact după 1867. Schimbarea paradigmei premoderne unde 
ardeleanul era un om ca oricare altul, indiferent de etnia şi confesiunea sa, se petrece 
undeva sus, în rândurile elitei politice şi intelectuale româneşti. După dobândirea 
indepenednţei în 1879, la Bucureşti începe să se construiască teoretizarea unei noi 
paradigme, aceea a Ardealului care trebuie recuperat şi asta pe fondul situaţiei românilor 
ardeleni care căpătase o serie de nuanţări după 1867. 

Cum pentru marea masă de români din vechiul regat, ardeleanul continua să fie 
acela pe care-l ştia de veacuri prin urma schimburilor comerciale, clasa politică şi 

intelectuală a considerat necesară schimbarea acestui clişeu în mentalitatea colectivă. 
Prin intermediul învăţământului primar şi secundar, precum şi al presei, zeci de generaţii 
de tineri au fost învăţaţi sistematic despre falsa situaţie fără ieşire a românilor ardeleni 
aflaţi sub administraţie maghiară după 18676

• Acum se formează clişeul prin care 
maghiarul ardelean este transfigurat într-un fel de monstru care-i hăcuieşte pe români. 
Astăzi, mulţi români, deşi nu au vizitat Transilvania în viaţa lor, continuă să creadă în 
acest clişeu propagandistic. 

Desigur, aceşti copii de ţărani, care vor trece munţii la 1916, nu ajungeau să 
citească ziarele româneşti din Ardeal pentru a vedea care era cu adevărat poziţia românilor 
ardeleni faţă de intenţiile clasei politice româneşti în faţa chestiunii Ardealului7. 

Aceşti tineri porneau cu clişeele noii paradigme şi nu puteau realiza contrariul, 
clinic vorbind8

• Până şi ofiţerii armatei române din anii primului război mondial, au 
rămas uimiţi în faţa contradicţiei dintre clişeul mental impus şi realitatea satelor de 
frontieră din Ardeal, cu străzile largi, mai mari decât bulevardele Bucureştiului! Dacă 
aşa arăta un sat oare cum arătau oraşele? Astfel de reacţii au fost descrise de scriitorul 
Camil Petrescu9

• Sensul invers al istoriei, a unui oraş ardelean care decade abrupt în 
numai cinci ani, 1915-1920, este descrisă de Meliusz Jozsef în romanul Oraşul pierdut 
în ceaţă 10 • 

6 ,,ln multe rânduri a trebuit să ne plângem de uşurinţa, cu care unele din ziarele de peste Carpaţi 
se pronunţă despre chestiunile ce privesc pe românii din Austro-Ungaria. Totdeauna au crezut însă că e de 
datoria noastră ca să trecem cu vederea nişte expectoraţiuni, care nu sunt decât păcate ale tinereţilor". (Ioan 
Slavici, Politica Naţională Română - articole scrise de la 1871 la 1881. Bucureşti, Editura Autorului, 
1915, p. 37) 

7 Ardelenii sunt „oameni deprinşi a calcula cu factori reali sunt interesaţi a şti, care va fi atitudinea 
Românilor înşişi au ţinut la toate ocasiunile să se declare cei mai credincioşi cetăţeni ai Monarhiei, şi 

această declaraţiune e în deplină concordanţă atât cu trecutul lor, cât şi cu interesele lor de conservare 
naţională". (Ioan Slavici, Ardealul - sludiu istoric, Bucureşti, 1893) 

8 „Ce ştie badea Ion de Ardea)? Acestea sînt discuţii de oraş, articole de gazetă. Discursuri şi 
întruniri ... După ce a aplaudat discursul, publicul merge la grădină şi aplaudă cupletele Dlui Tănase ... Iar 
badea Ion gândeşte că n-are porumb şi blestemă concentrarea care-i smulge flăcăii de la seceră". (Cezar 
Petrescu, lnt1mecare. Albatros, Bucureşti, 1980, p. 41) 

9 „( ... ) am cucerit satul. Coborâm acum pe uliţa principală largă cât două bulevarde din Bucureşti, 
cu plantaţii îngrădite prin mijloc". (Camil Petrescu, Ultima noapte de dragos/e, inlâia 1waple de răzhoi, 
Bucureşti, 1960, p. 272) 

10 „( ... ) Împietrit în lumea devenită brusc străină, prăbuşit în mine însumi ... devenisem o minoritate .. 
Cât despre români, noi nu le cunoaştem limba, nu le puteam ghici gândurile şi nici ce obiceiuri au. Va trebui 
să ne obişnuim cu ei". (Meliusz Jozsef, op. Cit., p. 219 şi 228) 
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Dincolo de beletristică, avem şi documentul istoric. Pentru a demonstra 
veridicitatea ultimei paradigme, am ales o suită de documente inedite. Evenimentele 
s-au petrecut între 1926-1938 iar protagonistul a fost un preot ardelean, Vasile Moga. 
Acesta a primit parohia Dămăroaia, pe atunci un cartier nou al Bucureştiului, format în 
covârşitoare parte din veterani de război. Mulţi dintre aceia care au trecut munţii în 
Ardeal, cu bagajele de clişee gata fabricate. Vasile Moga a fost victima acestor clişee. 
Fostul preot al cartierului, Gheorghe Bărbulescu a reacţionat imediat la numirea lui 
Moga: „Ce vrea Mitropolia? Nu înţeleg. El este ardelean, cel puţin să fie regăţean, n'aşi 
zice nimica" 11

• 

Plutonierul de poliţie (deci autorităţile statului român!) îl apostrofa pe preot: 
„Dumneata eşti un dictator, dar, las că am să iau cu mine zece oameni şi o să te aranjez 
eu'', şi aceasta „pe tema că sunt ardelean, şi că sunt ungur" 12• O serie de enoriaşi alături 
de epitrop şi consiliul bisericesc scriau patriarhului Miron Cristea - ardelean şi el, că 
vechiul paroh, Gheorghe Bărbulescu „încontinuu azvârle intrigi între locuitorii cartierului, 
când pe tema cimitirului, când pe tema de naţionalitate, că preotul este ardelean, etc." 13. 

Se poate citi printre rânduri că în mentalitatea oamenilor simpli şi poate a intelectualităţii 
de clasă medie, românii ardeleni erau de o naţionalitate diferită faţă de aceea a românilor 
din Regat. Şi erau trataţi ca atare. Dacă nu oficial, mecanismul gândirii lor aşa funcţiona 
şi realitatea faptelor o demonstrează. La fel erau consideraţi şi românii basarabeni, a 
căror elită intelectuală a început să cunoască variatele tipuri de blocaje sociale coordonate 
de la Bucureşti 14 . 

Drama parohului Vasile Moga poate fi desprinsă din rândurile sale către patriarh, 
pe care-l numeşte „confident sincer": „( ... ) veţi avea un tablou fidel al stării mele 
actuale sub forma unei mărturisiri sincere, căci n'aşi vrea ca posteritatea să afle, că am 
suferit de foame din cauza enoriaşilor mei. Îi dispreţuiesc neîncetând însă a-i iubi, - cu 
acest gest e prea mult pentru un suflet, care nu s-a coborât în mocirla vremurilor de 
azi. .. 

Ştiu prea bine că marea cauză a nemulţumirii, a tristeţelor mele este tocmai acest 
dezacord între natura mea prea fină şi cea a mediului înconjurător adeseori grosolane, 
egoistă şi rea.( ... ) Nenorocit temperament pentru om! Egoismul, materialismul, ipocrizia, 
mârşăvenia şi prostia oamenilor - oricât de obişnuit ai fi cu infamia omenească. ( ... ) 
Cc amară decepţiune a urmat munca mea titanică depusă în interesul bisericii şi a 
enoriaşilor mei de care mă văd astăzi complet părăsit nedându-mi nici măcar o atenţie. 
ln astfel de împrejurări, oricât de copleşit ar fi sufletul meu de scepticism şi pesimism 

11 Arhiva parohială Dămăroaia, Adresă către Patriarh, 7 septembrie 1933. 
12 Arhiva parohială, Adresă Domnului Comandant al poliţiei, 28 iunie 1933. 
13 Arhiva parohială Dămăroaia, Adresă către Patriarh, 29 iulie 1933. 
14 „( ... ) am avut întâlnire cu un om politic de vază. Dânsul mi-a spus: Nu veţi căpăta aci catedră, 

căutaţi aplicarea forţelor Dvs. oriunde, însă nu în România! Aceasta a fost prima supărare serioasă ... 
S11uaţia mea morală s-a arătat mult mai inferioară decât aveam dreptul: în ţara mea, după naţionalitate, eu 
11 'um putut să primesc o catedră de profesor universitar, cu toate că în Rusia eu aveam catedră fără nici un 
111crit naţional. Astfel am prăpădit toţi anii mei de serviciu de până acum". (Alexandru Boldur, Unirea. 
fo11/iza psihologică a eveni111e11telm; 1928, Chişinău, pp. 3--4) 
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amar, totuşi uneori trebuie să-mi vărs amarul sufletului meu unui confident sincer, unui 
om cu inimă şi suflet care înţelege că atmosfera tristă, în care sufletul meu este învăluit 
a fost creată de o întreagă înlănţuire de nenorociri şi mizerii, de care a fost şi este aşa 
de mult presărată viaţa mea ... " 15

• 

Astfel de lucruri, se întâmplau dincolo de o linie mediană care pornea de la 
structurile sociale de mijloc. În continuare, pentru oamenii simplii şi cei cu simţ practic, 
ardelenii erau căutaţi şi apreciaţi pentru seriozitatea meseriei lor. Ileana Zamfirescu îşi 
aminteşte la mai bine de 70 de ani, de „sosirea coşarului, Domnul Carol, un ungur cu 
mustaţa răsucită şi nişte ochi verzi, care străluceau pe faţa drăcească, înnegrită de 
funingine! ... Nu pot uita o duminică în care ne-a vizitat, venind de la biserică, alb, 
curat, cu cravată şi palton negru cu guler de blană de lup - un adevărat domn" 16

• 

Adesea, în anunţurile de mică publicitate a ziarelor interbelice, conta se pare 
dacă erai ardelean, originea ardeleană fiind asociată cu seriozitatea şi onestitatea 17

• 

Aceste repere ale ultimei paradigme sunt valabile şi astăzi, deşi transilvăneanul 
este considerat în bloc, un personaj demn de toată încrederea, respectabil, mereu atent, 
mereu altfel. 

Cu toate acestea, prin acelaşi mecanism creat în final de veac XIX, şi îmbunătăţit 
în ultimii 50 de ani, apar disocierile create de clişeele naţionaliste care tranşează 
chestiunea ardelenilor după repere abstrade: etnii.!, confesiune, limbă maternă. Deşi, toţi 
aceştia laolaltă, au avut nu demult convingerea unei identităţi naţionale proprii 18

• 

SUMMARY 

People /rom Ardeal in the Modern Bucharestan Imagery 

The presen! brief historiographic essay attempts al studying the vast phenomenon represented by 
the mental relationship between the inhabitants of the old Romanian united Principalities (Moldavia and 
Wallachia) on the one hand and their fellow men in Transylvania, on the other hand. The relationship was 
built upon elements coming from various factors such as - family, education, society a.s.o. The author 
makes a comparison between the two geographical areas, stressing upon the climate of ethnical and 

confessional tolerance presen! in the Ardeal arca. 

15 Arhiva parohială Dămăroaia, Adresă către Patriarh, 28 august 1933. 
16 Ileana Zamfirescu, apud Bucureşti - un oraş pierdut, Simetria, Bucureşti, 1999, pp. 37-38. 
17 Iată câteva pasaje relevante: „Transilvăneană tânără caută loc menajeră, gătesc foarte bine" 

(Universul, an. 55, nr. 239, 2.XIl.1938, p. 20) sau „Agronom administrator sas, cu şcoală inferioară şi 

superioară de agricultură din \ară şi străinătate, 20 de ani practică, caut post. Ioan Ferentz" (Universul, an. 
56, nr. 140, 25 mai 1939, p. 14). 

18 „(. „) Interesele noastre sunt identice cu ale Imperiului şi după convingerea care ne stăpâneşte, 
viitorul naţiunii române este legat de viitorul acestui imperiu. („.) Nu credem, nu ne temem că vom fi siliţi 

a Ie apăra (strâmtorile Carpaţilor) contra fra\ilor noştri de dincolo. Dacă însă aceşti fraţi ar nesocoti interesele 
na\iunii, atunci întreg Imperiul cu deosebire noi avem dreptul de a ne apăra pentru apărarea lor". (Ioan 
Slavici, op. cit., p. 41 ). 
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ASPECTE ALE PICTURII 
BISERICESTI ÎN SECOLUL 

' 
AL XIX-LEA 

- ERMINII DIN BIBLIOTECA 
ACADEMIEI ROMÂNE -

Walter Mărăcineanu 
teolog 

Anul III master, Antropologia spaţiului 
sacru, din cadrul Academiei de 
Arhitectură „Ion Mincu" - Bucureşti 

Păstrăm, fără a introduce ceva nou, toate predaniile bisericeşti scrise sau nescrise, 
care ne-au fost încredinţate. Una dintre ele priveşte reprezentarea imaginilor pictate 
întrucât corespunde istoriei propovăduirii evanghelice, spre credinţa în adevărata şi 
nemincinoasa Întrupare a lui Dumnezeu Cuvântul şi spre al nostru folos. Căci cele ce 
se arată una pe alta, se înseamnă neîndoielnic reciproc. 

Aşa fiind, umblând noi pe calea împărătească şi urmând dumnezeiasca învăţătură 
inspirată de Sfinţii noştri Părinţi şi de Tradiţia Bisericii Soborniceşti - despre care ştim 
că este lăcaş al Sfântului Duh - hotărâm cu toată ştiinţa şi cu întreaga cercetare ca, 
precum sfânta şi de viaţă făcătoarea cruce, la fel sfintele şi cuvioasele icoane pictate În 
culori, făcute din mozaic sau din oricare alt material potrivit acestui scop trebuie postate 
Îll sfintele lăcaşuri ale lui Dumnezeu, pe vasele şi pe veşmintele sacre, pe ziduri şi pe 
lemn, în case şi pe drumuri, fie că este vorba de icoanele Domnului şi Mântuitorului 
nostru Iisus Hristos, fie de cele ale sfinţilor îngeri sau ale oamenilor sfinţi şi venerabili. 
Căci, ori de câte ori îi vedem înfăţişaţi în imagini, suntem înclinaţi, prin contemplaţie, să 
ne aducem aminte de prototipuri, câştigăm mai multă iubire pentru ei şi suntem mai degrabă 
chemaţi să-i mărim sărutându-i şi arătându-le cinstire, dar nu pe măsura adoraţiei care, 
potrivit credinţei noastre, nu este cuvenită decât naturii dumnezeieşti, ci în acelaşi fel în 
care cinstim chipul sfintei şi de viaţă făcătoarei cruci, al Sfintei Evanghelii sau al altor 
obiecte sacre, cărora le arătăm cinstire prin tămâie şi lumânări, potrivit cucernicului 
obicei al celor vechi. Căci cinstea arătată imagiunii urcă spre prototipul acesteia, iar cel 
care venerează icoana venerează de fapt persoana înfăţişată în ea. Aceasta este, într-adevă1; 
învăţătura Sfinţilor noştri Părinţi, aceasta este Tradiţia Sfintei biserici Soborniceşti care 
a răspândit Evanghelia până la marginile lumii. Urmăm astfel lui Pavel, cel ce a vorbit În 
Hristos, dumnezeiescului sobor al Apostolilor şi Sfinţilor Părinţi, care au ţinut predaniile 
pe care le avem în vedere. Aşa putem cânta în chip profetic imnele Bisericii învingătoare: 
„Bucură-te, fiica Sionului. saltă de veselie, Israele; căci Domnul a înlăturat judecăţile 
rostite împotriva ta şi a întors pe vrăjmaşii tăi. Domnul, împăratul lui Israel este în mijlocul 
tău; tu nu vei mai vedea nici o nenorocire". 
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De aceea, hotărâm că aceia care, urmând pilda ereticilor netrbnici, Îndrăznesc 
să gândească sau să înveţe altfel, să dispreţuiască tradiţiile bisericeşti, să născocească 
noutăţi sau să respingă ceva din cele ce au fost sfinţite de Biserică - fie Evanghelia, 
fie Înfăţişarea crucii, fie pictarea icoanelor, fie sfintele moaşte ale martirilor; sau aceia 
care nutresc gânduri rele, duşmănoase şi pierzătoare faţă de tradifiile Bisericii 
Soborniceşti, aceia, în sfârşit, care îndrăznesc să folosească În chip profan sfintele vase 
sau cinstitele mănăstiri - hotărâm ca toţi aceştia, de vor fi Episcopi sau clerici, să fie 
caterisiţi, iar de vor fi călugări sau laici, să fie excomunicafi 1

• 

Această hotărâre a Bisericii la Sinodul al VII-iea ecumenic, completată de alte 
hotărâri canonice, au vizat de-a lungul timpului cadrul dogmatic necesar dezvoltării 
imaginilor creştine sub autoritatea directă a Bisericii2. 

Arta creştină face parte integrantă din ansamblul vieţii şi cultului bisericesc. Din 
această cauză, ea se supune unor reguli stricte fără de care valoarea şi semnificaţia 

acesteia s-ar pierde cu siguranţă de întregul context al vieţii creştine. Arta bisericească 
este expresia nobilă a spiritualităţii creştine ortodoxe şi, în acelaşi timp, ea este un 
mijloc de participare la cultul creştin. Din această cauză Biserica a ţinut să controleze 
mereu toate aspectele exprimării artei ce o reprezenta. Fie că era vorba de poezie sau 
de arhitectură, de pictură sau mobilier, cultul creştin se susţine pe aceste artefacte care 
îl arată atât celor din interioru\ Bisericii cât şi celor din afara Ei. Căci viaţa şi istoria 
creştină nu ar mai fi aceeaşi fără artele ce au susţinut-o. 

În consecinţă, arta bisericească a fost reglementată de hotărâri canonice de 
principiu, hotărâri menite să stabilească un cadru de desfăşurare a activităţii de creaţie. 
Dincolo de doctrina cu caracter de principiu, pentru practica vieţii bisericeşti au fost 
redactate Erminiile. Ele erau instrumente de lucru şi nu neapărat culegeri de legi, rigoarea 
lor fiind în spirit şi nu în literă3 . Conţinutul lor făcea referire atât la programul iconografic 
şi adaptarea acestuia în funcţie de caracteristicile ansamblului arhitectural şi ale destinaţiei 
acestuia, dar cuprindeau şi indicaţii tehnice, de atelier, pentru păstrarea şi transmiterea 
diferitelor reţete şi metode de abordare a substanţei fizice a operei de artă. Uneori erau 
completate chiar cu schiţe şi desene, modele ale unui anumit meşter. 

Cea mai veche elaborare de acest gen care a ajuns în prezent este fragmentul unui 
manuscris din secolele IX-X, al lui Elpius Romeul, în care se descrie înfăţişarea 
Mântuitorului, a unor persoane din Vechiul şi Noul Testament, precum şi a unora din 
istoria Bisericii. Apariţia acestei scrieri este pusă în legătură cu revizuirea sinaxarelor 
bizantine \a jumătatea secolului al X-lea de către o comisie condusă de Simeon Metafrastul4. 

1 Leonid USPENSKY, Teologia icoa11ei, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1994, p. 90. 
2 Alte preocupări ale Bisericii legate de arta bisericească au fost exprimate la Sinodul Trulan, din 

Constantinopol, care a avut loc intre anii 691-692, cf drd. Adrian Alecandrescu, Versiu11ile româ11eşti ale 
Ermi11iei - mărturii ale tradiţiei bizantine în pictura bisericească, în Studii teologice, seria a 11-a, anul 
XLII, nr. 2, martie-aprilie, 1990, p. 112. 

3 drd. Adrian Alexandrescu, Versiunile româneşti ale Erminiei - mărturii ale tradiţiei bizallline în 
pictura bisericească, în Studii teologice, seria a II-a, anul XLII, nr. 2, martie-aprilie, 1990, p. 112. 

4 H.W. Haussig, Histoire de fa Civfisation Byzantyne, trad. Fr. Jean Decarreaux, Tallandier, Paris, 
1971, p. 238-238, în Drd. Adrian Alexandrescu, Versiu11ile româneşti ale Erminiei - mărturii ale tradiţiei 
biza11ti11e în pictura bisericească, în Studii teologice, seria a 11-a, anul XLII, nr. 2, martie-aprilie, 1990, p. 113. 
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Istoria Enniniilor continuă în ambianţa Muntelui Athos şi în tot spaţiul creştin 
răsăritean, ca o pecete a păstrării şi continuării artei unui imperiu ce avea să se stingă. 
Importanţa acestor cărţi derivă din faptul că ele nu sunt numai culegeri de date tehnice, 
manuale meşteşugăreşti, ci conţin şi date concrete despre ceea ce trebuie pictat şi nu 
numai cum şi cu ce mijloace5. 

Aşa cum o anunţă enniniile păstrate până în prezent, au existat şi autori de 
manuale care au fost apoi preluate şi completate mereu. Printre cei mai celebri sunt 
citaţi Manuil Penselin, Teofan Cretanul şi Frangos Catelanos6. Dar la originea enniniilor 
actuale stau două redactări: una a lui Dionisie din Fuma, alcătuită între anii 1729 şi 

1733, iar o alta, anonimă, anterioară acesteia cu un veac sau chiar două7 . Dincolo de 
aceste versiuni, infonnaţii despre alte redactări se păstrează doar din relatări mai vechi. 

Redactarea lui Dionisie, cea mai celebră dintre toate, debutează cu o 
preacuvântare, o dedicaţie către Maica Domnului, către zugravii cititori şi către ucenici. 
Din această începere iese la iveală că Dionisie a compilat textul a cel puţin trei 
variante anterioare8. Prima parte mare a erminiei cuprinde date tehnice, multe preluate 
cu grijă din manuscrise mai vechi, altele adăugate chiar de Dionisie. În partea a doua 
sunt prezentate teme din Vechiul şi Noul Testament, Sinaxar care cuprinde şi teme pe 
care cu siguranţă Dionisie le-a adunat din repertoriul reprezentărilor atonite. Există şi 
o parte finală, în care sunt amintite anumite teme iconografice, indicaţii asupra 
programului iconografic, în funcţie de tipul şi destinaţia construcţiei, precum şi o 
pledoarie pentru cultul icoanelor9. 

O categorie aparte de manuscrise o fonnează grupul Podlinniki-urilor slavone şi 
ruseşti. Acestea sunt culegeri de imagini, desene, chiar schiţe colorate, izvoade ordonate 
de cele mai multe ori în ordine alfabetică şi nu în cea specifică amplasării în lăcaşul de 
cult. Aceste manuscrise conţin foarte puţin text, în schimb au referiri chiar şi la cromatica 
specifică fiecărui sfânt, fapt neîntâlnit în variantele greceşti. Manuscrisele româneşti nu 
preiau infonnaţii din nici un astfel de document rus, atât pentru că prestigiul meşterilor 
greci era poate mai mare, cât şi pentru faptul că nu prea era text în aceste documente 
ci mai mult desen. Iar caiete de schiţe aveau şi zugravii români. 

5 Valoarea informaţiilor meşteşugăreşti cuprinse în Erminii avea să fie redescoperită în secolul al 
XX-iea odată cu bazele restaurării moderne. În acest caz au fost studiate atât variantele de factură bizantină, 
cât şi cele de inspiraţie occidentală. Studiul tehnicilor artistice este util şi pentru identificarea relaţiilor 

complexe dintre diferitele curente şi stiluri, dincolo de aspectul operei de artă, alcătuirea fizică a ei fiind 
foarte importantă pentru multe ramuri ale istoriei. 

6 Aceştia au activat în mănăstirile de la Muntele Athos, primul la începutul secolului al XIV-iea, 
iar ceilalli doi la mijlocul secolului al XVI-iea. 

7 drd. Adrian Alexandrescu, Versiunile româneşti ale Erminiei - 111ărt11rii ale tradiţiei bizantine în 
pictura bisericească, în Studii teologice. seria a 11-a, anul XLII, nr. 2, martie-aprilie, 1990, p. 113. 

8 drd. Adrian Alexandrescu, Versiunile româneşti ale Erminiei - mărturii ale tradiţiei bizantine în 
pictura bisericească, în Studii teologice, seria a II-a, anul XLII, nr. 2, martie-aprilie, 1990, p. 115. 

9 drd. Adrian Alexandrescu, Versiunile româneşti ale Erminiei - mărturii ale tradiţiei bizantine in 
pictura bisericească, în Studii teologice. seria a II-a, anul XLII, nr. 2, martie-aprilie, 1990, p. 116, şi 

Dionisie din Fuma, Erminia picturii bizantine, Ed. Sophia, Bucureşti, 2000. 
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În acest punct este de semnalat o cumpănă la sfârşitul veacului al XVIII-iea, 
cumpănă ce va influenţa arta bisericească din secolul următor. Există caiete de schiţe 
ale zugravilor români (Stan Zugravul, Mihai Zugravul şi Radu Zugravul ş.a.) 10, există 
de asemenea multe traduceri ale erminiilor greceşti în limba română, traduceri ce vor 
fi folosite, chiar şi completate de diferiţi meşteri locali. Peste acestea apar însă caietele 
de schiţe şi învăţătura mşterilor ce se formează după şcoala apuseană. 

În cele ce urmează vom prezenta aspecte despre circulaţia textelor Erminiei 
bizantine, precum şi referiri la unul dintre primii pictori de inspiraţie occidentală. 

Traducerile româneşti s-au făcut după trei arhetipuri. Din redactarea anonimă, 
grecească a erminiei, reprezentată de manuscrisul de la Atena cu numărul 35, derivă 
două manuscrise româneşti. Acestea sunt: manuscrisul cu numărul 1238 din Biblioteca 
Academiei Române, intitulat Erminiile datat de la începutul secolului al XIX-iea ce 
are Sinaxarul la început şi prezintă şi urme de ilustraţie şi un manuscris datat din anul 
1805, fără Preacuvântare şi fără Pisanie, cu Sinaxarul între partea iconografică şi cea 
tehnică 11 • 

Redactarea lui Dionisie din Fuma a generat cele mai multe versiuni româneşti. 
Traducerea foarte fidelă şi împănată de grecisme făcută de arhimandritul Macarie de la 
Căldăruşani în 1805, împreună cu manuscrisul 446 din 1775 din biblioteca Academiei 
Române, manuscris grecesc, sunt poate cele mai bune versiuni ale Erminiei lui Dionisie, 
superioare ca dimensiuni şi organizare celor descoperite în Grecia 12• 

Copii fragmentare după traducerea lui Macarie de la Căldăruşani sunt manuscrisele 
1801 şi 1808 din 1835 şi respectiv de la începutul secolului al XIX-iea din Biblioteca 
Academiei Române. Alte versiuni mai complete sunt manuscrisul datat 2 aprilie 1843 
aflat la Arhivele Statului din Bucureşti cu numărul 1555, iar altul din 3 aprilie 1843, 
semnalat de C. Săndulescu-Verna. 

O altă categorie de versiuni româneşti este constituită de variantele ce conţin 
compilaţii dintre ediţia lui Dionisie şi alte versiuni mai puţin cunoscute, dar care circulau 
atunci. Acestea sunt manuscrisele 4206 din 1815, 1795 din 1835 sau cel cu numărul 
2151 din 1841, toate din colecţia Bibliotecii Academiei Române. Unele sunt scrise chiar 
de zugravi sau de gene1aţii de zugravi 13 . 

10 De o deosebită valoare e Caietul de modele formal din două manuscrise, nr. 5307 şi 4602 din 
colecţia Cabinetului de manuscrise - Carte rară - al Bibliotecii Academiei, caiet elaborat parţial la începutul 
secolului al XIX-iea de Mihai Zugravul şi apoi de Radu Zugravul şi continuat în cursul secolului al XIX-iea 
de grupul zugravilor din Târgovişte, în frunte cu zugravul Avram. Acest caiet reflectă aproape două sute 
de ani de tradiţie de pictură în România. Cf Drd. Adrian Alexandrescu, Versiunile româneşti ale Erminiei 
- mărturii ale tradiţiei hizantine în pictura hisericească. în Studii teologice. seria a II-a, anul XLII, nr. 2, 
martie-aprilie, 1990, p. 119. 

11 drd. Adrian Alexandrescu, Versiunile româneşti ale Erminiei - mărturii ale tradiţiei hiza11ti11e în 
pictura hisericească. în Studii teologice, seria a II-a, anul XLII, nr. 2, martie-aprilie, 1990, p. 117. 

12 drd. Adrian Alexandrescu, Vel"siunile româneşti ale Erminiei - mărturii ale tradiţiei bizantine în 
pictura bisericească, în Studii teologice. seria a li-a, anul XLII, nr. 2, martie-aprilie, 1990, p. 117. 

13 drd. Adrian Alexandrescu, Versiunile româneşti ale Erminiei - mărturii ale tradiţiei hizantine în 
pictura hisericească. în Studii teologice. seria a 11-a, anul XLII, nr. 2, martie-aprilie, 1990, p. 118. 
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Este foarte interesant că aceste cărţi apar exact în momentul în care în biserică 
au loc transformări importante la nivelul discursului iconografic. Pictori străini practică 
în prima parte a secolului XIX un stil de trecere de la fresca tradiţională spre pictura 
de tip occidental. De exemplu biserica mare a Mănăstirii Brâncoveni, pictată de un 
italian în 1843. Tehnica folosită este cea a frescei, are multe deficienţe de execuţie şi, 
de asemenea, stilul de lucru e puternic influenţat de arta apuseană. Stilul şcolii româneşti 
tradiţionale este asociat cu influenţa greacă, fanariotă şi conservatoare. Curentul celor 
ce au vizitat Europa occidentală, curent ce aduce transformări ideologice şi de structură, 
va afecta şi artele bisericeşti. Arhitecţi străini ce se ocupă de gustul oamenilor cu bani 
din ţările române, impun formele arhitecturale apusene şi în biserici. Monumentele 
vechi sunt demolate şi refăcute, conform ideilor de restaurare de atunci. Pictura lor nu 
va mai avea legătură cu şcolile vechilor zugravi. Meşteri străini vor acoperi zidurile cu 
o nouă imagine, executată într-o nouă tehnică. Atât discursul iconografic, cât şi maniera 
de reprezentare a lui se modifică. Elemente naţionale îşi fac explicit apariţia în scene 
inspirate de neoclasicismul francez. Pentru admiratorii revoluţiei burgheze din Europa 
era necesară o artă bisericească de inspiraţie europeană. 

Unul dintre primii meşteri români de inspiraţie occidentală ce a activat la sfârşitul 
secolului al XVIII-iea a fost zugravul Grigorie. Săndulescu-Vema va descoperi caietul 
de schiţe al acestuia la descendenţii unei familii de pictori de pe valea Buzăului. Caietul 
cuprindea 118 foi cu 240 de schiţe şi desene, toate având notate prescurtat numele 
culorilor specifice. Deşi caietul mai cuprindea şi schiţe aparţinând şi zugravilor ce l-au 
moştenit, calitatea şi valoarea schiţelor meşterului Grigorie nu s-au pierdut14. 

Zugravul Grigorie, cum o arată însemnările lui, era feciorul preotului Tudor 
zugravul din satul Frunzăneşti de lângă Bucureşti. Tatăl său era zugrav după şcoala 
veche şi colaborator împreună cu diaconul Manole la realizarea picturii, în 1777, din 
biserica veche din Breaza-Prahova. Dar Grigorie nu va învăţa de la acesta meşteşugul 
picturii ci de la un anume dascăl Ioan. La acest meşter avea să stea şase ani ucenic, 
între 1766 şi 1772. El îşi va nota în caiet atât durata uceniciei, cât şi sumele pe care 
le-a primit de la an la an. Ca dovadă a măiestriei sale, domnul Ioan zugravul îi va creşte 
permanent plata. În luna august a anului 1775, Grigorie lucra ca asociat cu meşterul său 
în Croaţia. Conform însemnărilor sale, ar fi lucrat la zugrăvirea mănăstirii Lepavina. 
Aici el ajunsese să fie plătit cu a treia parte din valoarea lucrării. 

În timpul cât a lucrat la Lepavina, Grigorie şi-a alcătuit cea mai mare parte a schiţelor 
şi desenelor. De la maestrul său nu are decât un singur desen, datat în anul 1747. Celelalte 
desene sunt executate de el în peniţă, folosind cerneală neagră sau sepia. Preocupările lui 
artistice au vizat introducerea a numeroase elemente străine stilului bizantin. Astfel în 
fundalul portretelor de sfinţi apar peisaje cu arbori, cetăţi sau corăbii. Aceste peisaje sunt 
atent reprezentate cu ajutorul perspectivei, cu care Grigorie era obişnuit. 

14 Diac. C. Săndulescu-Vema, Zugravul Grigorie - i11cepătorul cure11tului realist i11 pictura 
româ11ească - în B.O.R., nr. 7-1 O, 1937, p. 487. 
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Sunt prezente de asemenea studii asupra corpului omenesc. Săndulescu-Vema 
presupune că studiile sale pentru proporţiile corpului uman la diferite vârste ar putea fi 
inspirate de caietele unor maeştri occidentali 15• Nu lipsesc copii după statui, studii de 

raccourci, după natură. Drept dovadă a preocupărilor lui legate de forma cât mai corectă 
a corpului uman stă o foaie acoperită numai cu studii de mâini şi picioare. Sunt prezente 
studii academice de mare valoare legate de forma musculaturii şi de mişcarea corpului 
uman. O altă deosebire faţă de arta de inspiraţie bizantină este dată de studiul asupra 
umbrei, atât a celei purtate, cât mai ales a celei aruncate. Acest din urmă tip de umbră 
nu este specific picturii de până atunci din spaţiul românesc. 

Zugravul Grigorie, ce se semna cu caractere latine, greceşti sau slavone drept 
Grigorie Popovici sau Grigorie Papathodor, se întoarce în 1776 în Ţara Românească. 
Lucrează în special icoane ce se păstrau, în timpul articolului citat, în număr mare, peste 
150 de piese. Meşteşugul său era opus artei ce se practica atunci de către marea majoritate 
a pictorilor bisericeşti. Reputaţia dobândită prin ucenicia şi activitatea lui de peste 
graniţe şi stilul său naturalist vor fi atras gustul oamenilor bogaţi de la sfârşitul secolului 
al XVIII-iea. Ultima lucrare cunoscută a lui se găseşte la Cemica şi este semnată cu 
numele de Grigorie Frujinescu. 

Caietul lui mai cuprinde şi însemnări în limba greacă, sârbă şi germană. Ca un 
amănunt picant, Săndulescu-Vema pomeneşte şi de o poezie de dragoste scrisă în greceşte. 
Autorul menţionat îşi încheie articolul cu o notă de mândrie pentru faptul că, deja de 
la sfârşitul veacului XVlll un român şcolit peste graniţă picta în stilul realist, chiar era 
un pictor talentat cu preocupări deosebite legate de studiul desenului. Tot Yema însă îşi 
exprimă regretul că pictura acestuia ar fi fost mai folositoare artei laice decât celei 
bisericeşti la a cărei prefacere cu siguranţă a colaborat. Caietul său a fost folosit apoi 
de nenumăraţi meşteri de pe valea Buzăului. 

Trecerea la pictura de tip apusean a început lent în Biserică. Grigorie fiind fiul unui 
meşter tradiţional, saltul său spre un nou mod de expresie, eveniment petrecut în cadrul 
obişnuit al formării sub ocrotirea unui maestru, nu va fi fost receptat decât cu greutate ca 
o schimbare majoră. Pentru mulţi dintre meşteri, dar şi dintre clerici, mesajul artei bizantine, 
-valoarea ei însemnată în structura cultului ortodox -era deja pierdută. Pictura tradiţională 
se practica cu siguranţă ca meşteşug şi orice înnoire a acestuia era bine primită. Larga 
circulaţie a erminiilor atestă deschiderea pictorilor spre cercetare. Dacă această înnoire se 
lega şi de moda apuseană, atunci cu atât mai bine. Artiştii descopereau cu încântare 
perspectiva sau studiul după natură şi simţeau nevoia să le facă cunoscute. Caietul lui 
Grigorie va fi circulat alături de Erminia lui Dionisie fără să se elimine reciproc. Fiecare 
pictor îşi va fi păstrat din fiecare ceea ce îl interesa mai mult şi ceea ce dorea comanditarul 
să primească. Tehnica de mare rafinament a frescei va fi înlocuită cu uleiul, mult mai 

15 Diac. C. Sănduiescu-Verna, Zugravul Grigorie - Începătorul curentului realist Îl! pictura 
românească - în B.O.R., nr. 7--10, I937, P- 489. 
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adecvat efectelor de clar-obscur şi studiului detaliat al formelor. Programul iconografic se 
va simplifica, raţiuni de ordin estetic luând locul celor de ordin liturgic. Noile idealuri 
naţionale trebuiau slujite de o artă nouă, o artă a raţiunii şi a unui nou tip de discurs. 

Revenind Ia necesitatea controlului Bisericii asupra artei ce o reprezintă, trebuie 
observat că Aceasta ar fi avut mijloace să împiedice denaturarea mesajului artei Sale, 
dar structura internă a Bisericii deja nu mai corespundea artei bizantine ce o reprezentase 
atât timp. Biserica nu s-a opus noului pentru că deja fusese înfrântă şi adaptată de acest 
nou din interior din secolul al XVIII-iea. 

Text publicat de Ariadna Zeck 

SUMMARY 

Aspects of the Ecclesiastica/ Painting during the J'J'h Century 

The papaer stresses upon the important chenges of perception and mentalities which have allowed 

mutations in the style and techniques of the Romanien Ortodox ecclesiastical painting. 
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O IMAGINE A RESEDINTELOR , , 

LUI CAROL I DE DODENZOLLERN 
A V 

IN ISTORIOGRAFIA FRANCEZA 

Mădălina Niţelea 
Muzeograf 

Muzeul Naţional Cotroceni 

Istoriografia franceză - una dintre cele mai prestigioase - a reuşit nu de puţine 
on să se ocupe şi de istoria românilor. 

Imaginea domniei lui Carol I de Hohenzollcrn-Sigmaringen în istoriografia 
franceză este interesant de unnărit ştiind că primul nostru rege era prusac dar cu mult 
sânge francez, iar relaţiile cu Franţa aveau să determine numeroase evenimente ale 
României. 

A ne întreba de obiectivitatea istoriografiei franceze în ceea ce ne priveşte este 
ca şi cum am spune că deţinem adevărul absolut 1• În istorie nu există un singur adevăr, 
fiecare istoric încearcă să şi-l justifice, uneori să îl impună pe al său. 

Adesea „spaţiul străin" este prins într-un proces de mitificare. Este foarte interesant 
să vedem, în ce măsură această reprezentare a „străinului" sau a „străinătăţii" este 
tributară unei anumite opţiuni ideologice, amestec de idei şi sentimente istoric reperabile. 

Studiul imaginii altuia - alteritatea - poate apărea ca o mitificare a timpului 
istoric. 

Imaginea celuilalt este una din fonnele cele mai înalte şi mai fidele ale cunoaşterii 
istorice în general. 

Prin relaţii directe politice, economice, culturale, religioase şi de altă natură, prin 
relaţii şi legături indirecte, mijlocite de alte ţări, popoare şi culturi, popoarele îşi formează 
imaginea unele despre celelalte. Nu putem vorbi despre o imagine fixă, imobilă, formată 
o dată pentru totdeauna. Ea se află într-o permanentă evoluţie. 

Dacă pe plan indiviual, a scrie despre Altul, înseamnă a te defini, pe plan colectiv, 
a zice Altul, sugerează defulări sau compensaţii, justifică mirajele şi fantasmele unei 
societăţi. 

Se poate spune că originea lui CaroF ar fi legitimat România pe plan internaţional? 
Şi da şi nu. România era creată la venirea regelui Carol pe pământ românesc, ceea ce 
s-a întâmplat ulterior a fost emanciparea şi consolidarea ei. 

1 .,Na\iune de origine latină, România are dreptul la toată simpatia franceză" (Vezi Henri Le Pointe, 
lu Roumwrie moderne. Paris, joune et Cie, 191 O, p. li). 

2 Carol de Hohenzollem are o dublă ascendentă. Să începem cu linia prusacă. Familia Hohenzollem
Sigmaringen era de altfel una dintre cele mai vechi case domnitoare europene. Carol de Hohenzollem se 
născuse la Sigmaringen la 8/20 aprilie 1839 şi era cel de-al doilea fiu al Printului Carol Anton de 
Hohenzollern-Sigmaringen. Cealaltă ascenden\ă era franceză, prin mama sa, principesa Josephine, fiica 
marelui duce de Bade, Charles-Louis Frederic şi a marii ducese Stephanie de Beauharnais, iar mama tatălui 
său Antonette, născută Murat era fiica fratelui celebrului mareşal napoleonean .Ioachim Murat, regele 
Neapolelui. 
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Solutia aducerii unui Prinţ străin pe tronul Principatelor nu a fost o idee nouă 
pentru români. Au existat mereu jocuri de împărtire şi reîmpărtire teritorială. Franta are 
o atitudine pozitivă fată de dorinţa românilor de emancipare la 1859 şi de asemenea se 
implică având un rol major în aducerea pe tronul ţării a principelui Carol. 

Cine este Carol? Descrierile celor doi regi (Carol şi Elisabeta) sunt interesante şi 
de asemenea un izvor pentru istoriografia românească. Se surprinde latura severă a lui 
Carol dar şi puterea sa de dominaţie pentru cei din jur. Am putea spune că istoriografia 
franceză subliniază în bloc că a fost omul providenţial pentru România sfârşitului de 
secol al XIX-iea şi începutul secolului al XX-iea. 

Un aspect mult dezbătut a fost momentul deplasării la Constantinopol a lui Carol 
din octombrie 1866 - scena investiturii. Istoricii francezi au apreciat demnitatea prinţului, 
deducând de aici evoluţia ulterioară a Principatelor. 

O situaţie delicată a reprezentat-o „chestiunea evreiască". Francezii ei înşişi în 
spatele măştii democraţiei ascund un antisemitism evident poate mai puternic decât al 
românilor. 

Unii susţin că poporul român este paşnic, că aici întâlnim foarte multe rase. 
Poporul român nu este fanatic, este religios dar este tolerant. 

A.lte voci incriminează situaţia evreilor din Principate, considerând că modificarea 
articolului 7 din Constituţie nu a fost o soluţie prea bună pentru emanciparea evreilor. 

În ceea ce priveşte condiţia sa de suveran, lucrările franceze subliniază că 
proncipala reşedinţă domnească (regală), cea din Calea Victoriei nu a corespuns idealurilor 
lui Carol. Tocmai de aceea şi-a construit Peleşul. 

Aşadar perioada domniei lui Carol I (1866-1914) aşa cum rezultă ea din scrierile 
franceze cu toate detaliile sale legate de reşedinţe, mod de acţiune sau simplă descriere 
mi se pare interesant de studiat. 

Istorici mai vechi şi mai noi, călători în Ţările Române deschid uneori noi orizonturi 
în tălmăcirea istoriei. 

La intrarea în Bucureşti în 1866, Carol I de Hohenzollern a fost primit cu mare 
onor în faţa unei „case sumbre". Mirat, se pare că ar fi întrebat „Ce este cu această 
casă?". Vizibil jenat generalul Golescu i-ar fi răspuns: „Acesta este palatul domnesc"3

• 

Pentru Carol, imaginea era dezolantă: sub ferestrele palatului se adăpostiseră ţiganii, iar 
porcii se tăvăleau prin noroi. Nemulţumirea şi tristeţea se pare că puseseră stăpânire 
imediat pe viitorul rege al României4

• 

Cu toate acestea Carol I va locui cea mai mare parte a vieţii sale în acest Palat 
(zis cel „din Calea Victoriei"), succesorul său Ferdinand va alege Cotrocenii, iar Carol 
al II-iea se va reîntoarce în vechiul Palat5

• 

„Palatul din Calea Victoriei", principalul Palat regal din Bucureşti la origini a 
fost o casă particulară a familiei Golescu, ridicată la 1815. Se povesteşte cum tatăl lui 

3 Andre Bellessort, La Roumanie cm1temporai11e. Edit. Perrin, Paris, 1905, p. 77. 
4 Ibidem, p. 77. 
s Paul Morand, Bucarest. Paris, ed. reeditată, 1990, p. I 02. 
Paul Morand (1888-1976) - scriitor francez s-a interesat foarte mult de istoria românilor. 
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Constantin Golescu6 venit în vizită la fiul său s-a mirat de grandoarea clădirii şi nu 
înţelegea cum va putea fi iluminată. Fiul i-ar fi răspuns: „Tată eu am construit pentru 
viitor"7

• 

Casa particulară a familiei Golescu, fusese folosită rând pe rând, ca şcoală militară, 
cazarmă, spital-comadament şi în cele din urmă ca reşedinţă princiară8 • 

În 1832, aceste case clădite pentru viitorime cum spusese Dinicu Golescu, trec 
în proprietatea statului care instalează în ele „Sfatul Administrativ". 

În 1837 Alexandru Ghica Vodă face din această casă locuin\a sa personală, 
denumind-o „Curte Domnească". 

În timpul lui Gheorghe Bibescu şi a fratelui său Barbu Ştirbei care locuiau în 
palatele lor proprii, unul în casa Brâncoveanului, celălalt în palatul său din Calea Victoriei, 
foloseau „fosta casă Golescu" drept palat pentru primirile oficiale. 

Aici a fost primit şi domnitorul Al. I. Cuza la sosirea sa în Bucureşti în 1859 şi 
tot aici a şi abdicat la 11 februarie 1866. Locotenenţa domnească compusă din generalul 
Nicolae Golescu, colonelul Nicolae Haralambie şi Lascăr Catargiu s-a aflat tot în acest 
palat până la alegerea lui Carol I. 

Viitorul rege al României a fost primit aici, la I O mai 1866. Aşa cum aminteam 
la începutul articolului, la prima vizită în casa Golescu, Carol I a fost surprins de 
dimensiunile reduse ale acesteia, Palatul Domnesc din Bucureşti fiind departe de a 
corespunde unei reşedinţe pentru suveranul unei naţiuni de cinci milioane de sutlete9• 

Palatul din Calea Victoriei va deveni reşedinţa de iarnă a familiei regale din luna 
noiembrie până în luna iunie 10

• 

Acest palat se compunea din trei mari corpuri. Primul corp, din stânga era vechea 
casă boierească care deja servise ca reşedinţă domnitorilor Alexandru Ghica şi Al. I. 

6 Const:mtin Golescu (1774-1830) - cunoscut şi sub numele de Dinu Golescu, mare boier muntean, 
cărturar desfăşoară o bogată activitate culturală. Opera: Î11sem11are călătoriei mele. Co11sta11ti11 Radovici di11 
Goleşti, făc11tă i11 an11l 11!24. 11'125. l/'126, Buda, 1826; Ad1111are de tracta/11rile ce s-011 urmul irrtre prea 
puternica Împără{ie a R11siei şi Îrrultu Poartă care suni pe seama Pri11fipat11ril"r (1777-IX26), etc:. 

7 Vezi Ulysse de Marsiliat, Bucureşti11l irr veurnl al XIX-iea, Bucureşti, Edit. Meridiane, 1999, p. 162. 
Ulysse de Marsiliat (1821-1877), publicist francez, profesor de limba franceză la liceul Sf. Sava 

şi apoi la facultatea de litere din Bucureşti. A fondat următoarele jurnale: .,La voix de la Roumanie", „Le 
moniteur roumain", „Le Journal de Bucarest". Opera: le<;"11s de lit1era111re, Bucureşti, 1859; De Pesth a 
811caresl. Note.V ele voyage, 1869; Histoire de l'Armee ro11111ai11e. 1871; E111des s11r la R"11111a11ie. 1871; 
Guicle J11 vovuge11r tl Bucaresl. 1872, etc. 

8 in casa familiei Golescu se desfăşoară mai multe activită\i. Ion Heliade Rădulescu întocmeşte 
gramatica tipărită la Sibiu. Se deschide o bibliotecă şi un cazinou. În catul de jos al casei a func\ionat 
librăria germanului Walbaum, care a trecut mai târziu in stăpânirea lui CA. Rosetti, stabilindu-se acolo şi 

un cabinet de lectură destul de frecventat. (Vezi Emanoil Hagi-Mosco, Bucureşti. Amintirile 1111ui oraş. 

Zid11ri vechi. Fiirl{e dispărute. Bucureşti, Edit. Funda\iei Culturale Române, 1995, p. 24). 
9 Andri: Bellessort, op. cit., p. 77; Ulysse de Marsillac, op. cit., p. 165. 
10 Vezi Frederic Dami:, 811carest en 1906. Bucureşti, Socec şi CR Editeurs, 1907, p. 420. 
Frederic Dami: (1849-1907) - Profesor şi jurnalist francez a venit in România in mai 1972, 

desfăşurând aici o bogată activitate gazetărească. Concomitent se interesează de trecutul istoric al poporului 
român. Printre alte lucrări elaborate pe parcursul anilor, realizează şi sinteza Bucarest e11 1906. lucrare 
amintită mai sus. În 1873 fondează .,La Roumanic" primul jurnal francez de mare format care apărea la 
Bucureşti. in acelaşi timp fondează la Paris, revista „La Roumanie contemporaine". 
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Cuza şi adăpostea acum la etaj apartamentele Regelui şi ale Reginei, bibliotecile, saloanele 
şi cabinetele de lucru; la parter se găseau cancelaria şi camerele de recepţie ale casei 
civile şi militare. Al doilea corp al Palatului, din centru, era o construcţie nouă care 
adăpostea acum marile saloane de festivităţi; la parter întâlneam sufrageria, la etaj 
găseam o superbă scară de marmură, salonul de festivităţi şi sala tronului. 

Cel de-al treilea corp, situat în dreapta, de o dată mai recentă servea corpurilor 
de gardă iar la etaj întâlneam dormitoarele destinate familiilor princiare. (În aceste 
dormitoare au fost „cazaţi" împăratu\ Frantz Joseph şi regele Alexandru al Serbiei) 11 • 

Strada care mărginea cândva partea sudică a palatului a dispărut şi în Jocul ei se 
află o mică grădină. Faţada cu coloane şi basoreliefuri - coloane de cărămidă şi 

basoreliefuri din ipsos - este acoperită de un strat gros vopsit în ulei de culoare gri. 
Curtea este luminată noaptea de numeroase lampadare cu gaz 12

• 

Uşa mare, uşa principală de intrare în Palat este din lemn de stejar sculptat şi 

prevăzută cu geamuri. Toate sculpturile din lemn vechi de stejar, care constituie 
principalele ornamente ale Palatului sunt opera lui Martin Stohr 13

• 

În afara gărzii de onoare, un elveţian în livrea domnească, un negru îmbrăcat 
într-un elegant costum oriental şi câţiva valeţi de curte stau mereu la intrarea palatului. 

În capătul holului de la intrare se află o scară mare fiind marcată de o draperie 
de catifea roşie cu franjuri aurii, luminată de un felinar înalt de sticlă care se aprinde 
pe acoperiş. La primul etaj se află Sala Tronului „o cameră foarte mare îmbrăcată în 
catifea stacojie şi strălucind de ornamente aurii. Bolta are desenată o frescă total 
nepotrivită. Tronul este foarte frumos. 

Baldachinul este din catifea stacojie, cu draperii bogate din acelaşi material, 
împodobite cu ciucuri grei de aur şi dublate cu satin alb. 

Interiorul baldachinului este din satin alb brodat cu steluţe de aur. Un mare 
număr de lustre aurite, oglinzi uriaşe, două sobe monumentale din faianţă ornate cu o 
reţea de aur, sunt principalele decoraţiuni ale acestei săli, care nu se deschide decât 
pentru balurile de la Curte şi pentru marile ceremonii" 14

• 

La etajul I mai întâlnim salonul albastru decorat cu acoarelele lui Preziosi şi unde 
putem admira două bufete Boule foarte frumoase; salonul alb şi auriu în stilul Ludovic 
al XV-iea; salonul chinezesc al cărui tavan este pictat în manieră chinezească; pereţii 
acoperiţi de goblenuri iar vase mari şi cupe din porţelan de China, trepiede, cutii din 
sidef şi lemn de abanos întăresc atmosfera orientală. 

Printre încăperile remarcate în mod deosebit de istoriografia franceză se disting 
biblioteca şi cabinetul de lucru al prinţului Carol 115

• Biblioteca este bogată conţinând 
lucrări de artă, de istorie militară, de istorie, de literatură. Cabinetul de lucru al prinţului 

11 Ibidem, p. 420-421. 
12 Ulysse de Marsillac, op. cit., p. 165. 
1l Martin Stohr ( 1819-1896), ebenistu\ Curţii Domneşti, apoi Regale a României, realizator al 

decorului sculptat şi al mobilierului Palatului din Bucureşti şi al unor piese de la Castelul Peleş din Sinaia. 
14 Ulysse de Marsillac, op. cit., p. 166. 
is Ibidem, p. 167-168; F. Dame, op. cit., p. 422. 
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Carol I, decorat sobru adăposteşte frumoase lambrirui din stejar - lucrare a lui Martin 
Stohr, numeroase tablouri reprezentând portrete de familie (Ex. Alteţa sa Regală Mama 
Principelui României) sau privelişti, scene din România, unele fiind opere ale artiştilor 
români, bronzuri artistice, panoplii, ornamente orientale. 

Alte încăperi remarcate sunt salonul de muzică al Reginei prin superbele picturi 
reprezentând personaje princiare şi vestibulul salonului de recepţii - un adevărat muzeu 
de artă 16 • În acest ultim spaţiu remarcabile sunt porţile din bronz şi mannură şi 
numeroasele opere de artă: un grup al sculptorului Stark reprezentând pe Regina Elisabeta 
îngrijind un rănit, două busturi ale lui Hegel înfăţişând Regele şi Regina şi două portrete 
oficiale ale Regelui şi Reginei opere ale lui Jean Lecomte du Nouy 17

• 

Alături de descrierea principalelor reşedinţe princiare, istoriografia franceză 
consemnează şi aspecte ale ceremonialului de la Curtea Regală. 

Aparţinând unei familii europene cu vechi traditii, Carol I cunoaştea dispoziţiile 
privind prezenţa autorităţilor, onorurile şi eticheta ceremoniilor. De altfel domnitorii 
români stabiliseră şi ei anumite reguli pentru solemnităţile publice, laice şi bisericeşti. 

În anul 1872 şi 1882 aveau să se publice câte un ceremonial al curţii României 
şi respectiv al Curţii Regale a României cu detalii asupra solemnităţilor şi primirilor 
oficiale, solemnităţi religioase şi serbări de la Curte 18

• 

Serviciul Curţii se împărţea în Casa Civilă şi Casa Militară a Regelui precum şi 
Casa Reginei 19

• Mareşalul Curţii şi al Casei Regale era primul demnitar, supraveghea 
Serviciul Curţii, primea şi comunica ordinele Regelui pentru ceremonii, serbări sau 
primiri. 

Casa Civilă a regelui se compunea dintr-un administrator al domeniilor Coroanei 
care după 1884 este M. Kalindero, dublat în acelaşi timp de mareşalul Curţii, de un 
secretar, un director al reşedinţelor regale, un casier, un bibliotecar, doi contabili. 

Casa militară este fonnată dintr-un general de brigadă, şef al casei militare şi 6 
ajutoare. 

Casa Reginei era constituită de marea doamnă a Curţii, două doamne de onoare 
şi un secretar. 

Casa prinţului şi a Prinţesei era fonnată dintr-un general al Curţii, o doamnă de 
onoare, o guvernantă a copiilor şi un guvernator al prinţului (viitorul rege Carol al 
II-lea)10

• 

Privind solemnităţile de primire, corpul diplomaţilor străini era primit de Rege 
înaintea autorităţilor statului care şi acestea din unnă la rândul lor aveau o ordine 
ierarhică - mai întâi Clerul, apoi Guvernul, unnau Senatul şi Adunarea Deputaţilor şi 
Curtea de Casaţie. 

16 F. Dame, op. cit., p. 422. 
17 Emil Andre Lecomte de Nouy (1844-1914) - arhiect, restaurator, elev al lui Viollet le Duc, venit 

în România în 1875 a restaurat numeroase monumente. 
18 Ulysse de Marsillac, op. cit., p. 168-171; Vezi Dorina Tomescu, Aspecte ale ceremonialului de 

la Curtea Regală in timpul lui Carol I în „România liberă" din 26 mai 2001. 
19 Vezi F. Dame, op. cil., p. 424. 
20 Ibidem, p. 424. 
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O primire de ambasador Ia Curtea României se realiza cu cel mai mare fast21
• 

Toate primirile erau publicate conform unor formulare în Monitorul Oficial. Aici, în 
acest formular se specifica ziua, ora, ceremonialul de primire Ia Palat şi dacă era un 
reprezentant al unei ţări străine se specificau condiţiile prin care persoana prezenta 
scrisorile de acreditare pe lângă Alteţa Sa în calitate de Reprezentant. 

Reprezentantul diplomatic trebuie să informeze Ministerul Afacerilor Externe fie 
printr-un secretar al Reprezentanţei, fie printr-o scrisoare despre sosirea sa. Trebuie să 
solicite ziua şi ora pentru a-1 vizita şi a-i încredinţa copia scrisorilor de acreditare, 
urmând ca Alteţa sa să fixeze ziua audienţei, Mareşalul Curţii să-l prevină pe Ministrul 
Afacerilor Străine care la rândul său îl va informa de diplomat. 

Aducerea diplomatului la Palat implica un întreg ceremonial. În ziua fixată pentru 
audienţă, un aghiotant al Alteţei sale se duce cu două trăsuri de la Curte şi cu doi valeţi 
în costum de gală la locuinţa diplomatului, conducându-l la Palat, unde garda va prezenta 
onorul. 

Diplomatul condus de aghiotant este introdus în salonul de primire unde se află 
Mareşalul Curţii şi corpul militar al Alteţei Sale. Diplomatul şi personalul său sunt 
invitaţi să intre în apartamentul Alteţei Sale, Ministrul Afacerilor Străine stând în stânga 
Regelui, iar Corpul Civil şi cel militar rămânând în spate. După încheierea întrevederii, 
reprezentantul diplomatic este condus cu acelaşi ceremonial. 

Reprezentanţii diplomatici care sosesc în România cu scrisori de acreditare le 
înmânează Mareşalului Curţii, iar cei care nu deţin aceste scrisori de acreditare şi vor 
să fie prezentaţi Prinţului şi Prinţesei, se vor adresa consulilor ţărilor de unde provin. 
Aceştia din urmă vor cere o audienţă pentru reprezentanţii diplomatici mareşalului 
Curţii sau Doamnei de onoare a Prinţesei urmând ca audienţa să fie solicitată Prinţului 
sau Prinţesei. 

Diplomatul sau Consulul General care doreşte ca aniversarea onomasticii 
Suveranului să fie oficial sărbătorită comunică Ministrului Afacerilor Străine ziua şi ora 
Te Deum-ul cântat cu această ocazie22

. 

De asemenea nimeni nu are dreptul să dedice o carte, să ofere vreun obiect 
Prinţului sau Prinţesei fără o autorizaţie prealabilă. Petiţiile care sunt adresate Prinţului 
sau Prinţesei trebuie despuse la Biroul de reclamaţii aflat în curtea Palatului. În fiecare 
duminică, de la ora unu la ora trei Prinţul primeşte fără scrisori de audienţă, funcţionarii 
şi persoanele importante care au fost prezentate23

• Negustorii care doresc să obţină titlul 
de furnizori ai Curţii sunt obligaţi să facă o cerere către mareşal, urmând să primească 
un brevet care-i autorizează să afişeze emblema princiară pe acte, facturi. 

21 Ulysse de Marsillac, op. cit., p. 168-171. 
22 O importanlă deosebită o aveau solemnităţile religioase. Acestea aveau loc cu prilejul zilelor de 

1 ianuarie (Sf. Vasile), de Bobotează, de Paşti, Sf. Constantin şi Elena care era şi hramul Bisericii Mitropolit~n:: 
a Capitalei, de Crăciun şi de aniversările Familiei Regale sau de I O mai. 

Exista şi un anume protocol pentru prezentări şi prânzuri de gală, baluri şi serate, doliul curţii, 

înscrieri în audienţe, petiţii adresate Regelui şi Regin::i, călătorii şi vânători regale. 
23 Existau două registre depuse în salonul aghiotanţilor unde se înscriau semnăturile acelora care 

n::putând fi primiţi de Alte1ele Sale, doreau să facă cunoscut suveranilor faptul că au venit să le exprime 
omagiile lor. ln fiecare săptămână suveranii priveau aceste registre. 
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Ţinuta impusă la înfăţişare la Curte, la audienţe era pentru bărbaţi frac şi cravată 
albă, iar doamnele sunt primite în rochie lungă şi cu pălărie. 

Dacă Palatul Domnesc (ulterior devenind Regal) - ca arhitectură nu a corespuns 
cerinietor lui Carol 1, interesant că aceste câteva detalii asupra ceremonialului marchează 
o anume situaţie şi anume că eticheta de la Curte se integrează civilizatiei apusene, 
istoriografia franceză subliniind acest aspect. 

O altă reşedintă regală era Palatul Cotroceni. Şi aici părerile sunt împărţite. F. 
Dame este de acord cu faptul că Palatul Cotroceni era reşedinţa de primăvară şi de 
toamnă a Regelui şi a Reginei24

; în schimb Ulysse de Marsillac o considera reşedinţă 
de vară pentru „domnitorii României"25

• 

Se subliniază că Palatul Regal Cotroceni s-a ridicat la sfârşitul secolului al XIX-iea 
pe ansamblul mănăstiresc fondat de domnitorul Şerban Cantacuzino la sfârşitul secolului 
al XVII-iea: „Mănăstirea Cotroceni a fost fondată spre mijlocul secolului al XVII-iea 
de către prinţul Şerban Cantacuzino. Într-o vreme, când familia acestuia era persecutată, 
el a căutat un refugiu în pădurea deasă care acoperea atunci dealul Cotrocenilor. A stat 
aici trei zile, expus celor mai mari pericole şi plin de credintă a promis Fecioarei Maria 
că dacă îl va salva, el va construi un edificiu magnific în locul capelei umile care se 
adăpostea sub arbori. Dorinţa i-a fost îndeplinită şi Providenţa l-a urcat pe tronul Valahiei. 
Credincios promisiunii sale, el a construit mănăstirea pe care o vedem astăzi şi a 
închinat-o Muntelui Athos. A înzestrat-o cu mari bogăiii, astfel încât ea a devenit una 
dintre cele mai bogate din Ţara Românească. În luna august, de Sfânta Maria, mănăstirea 
era deschisă tuturor pelerinilor, se puneau mesele pentru ospăţ grandios la care erau 
poftiţi toţi cei care veneau aici. Era una din obligaţiile impuse călugărilor şi care amintea 
de obiceiurile patriarhale ale vechii Românii. Pe pajiştile înflorite, tinerii din împrejurimi 
veneau să danseze în acordurile muzicii lăutăreşti, dansurile lor atât de pitoreşti şi 

naive. În fiecare sâmbătă, călugării erau obligaţi să pregătească colivă, pe care o împărţeau 
în mod egal sărmanilor, în amintirea agapelor pe care le făceau primii creştini printre 
mormintele tovarăşilor lor"26

• 

Pentru a doua jumătate a secolului al XIX-iea, Ulysse de Marsillac surprinde 
ansamblul mănăstiresc Cotroceni într-o legendă: „ ... se înalţă zidurile de cărămidă ale 
unei vechi mănăstiri, mai curând o citadelă decât un lăcaş de rugăciune. Sunt nişte 
ziduri fără ferestre a căror albeaţă se detaşează pe albastrul unui frumos cer de vară. O 
poartă mare, arcuită, permite intrarea într-o curte tristă şi goală înconjurată de chilii, 
mănăstire tăcută unde păsările cerului şi-au făcut casă. Printr-o altă boltă se pătrunde 
într-o curte mai mare, în mijlocul căreia se află o biserică construită, ca toate bisericile 
din Răsărit, în acel stil bizantin greoi şi sumbru, un fel de tranziţie între sobrietatea 
arhitecturii romane şi măreţia arhitecturii ogivale. 

În stânga se zăreşte o scară monumentală care duce în apartamentele alese pentru 
reşedinţa de vară a domnilor români. La dreapta, o rampă lină care se ridică de-a lungul 
zidului de apărare, duce sub o vastă cupolă, care servea, în timpul domniei, prinţului 

24 Vezi F. Dame, op. cit„ p. 422. 
25 Vezi Ulysse de Marsillac, op. cit., p. 153. 
26 Ibidem, p. 154. 
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Ştirbei, de sufragerie de vară. De la înălţimea acestui chioşc, deschis din toate părţile, 
te bucuri de o privelişte încântătoare. În jur câmpia se întinde spre orizonturi nemărginite; 
la picioarele sale vezi şerpuind aleile umbroase şi înmiresmate ale parcului pe care 
prinţul Ştirbei a pus să-l planteze şi care este deja plin de arbori stufoşi. Mai încolo 
Dâmboviţa apare şi dispare, ca nişte discuri argintii printre pomii înalţi; şi mai departe, 
în mijlocul uriaşilor de verdeaţă se înalţă cupolele metalice ale oraşului Bucureşti. 

Nimic mai proaspăt, mai calm şi mai plăcut decât acest tablou care lasă să se odihnească 
privirea şi cugetul"27

• 

La sfărşitul secolului al XIX-iea îl găsim pe arhitectul francez Gottereau însărcinat 
de către regele Carol, cu edificarea noii reşedinţe regale de la Cotroceni. Paul Morand 
desprinde o imagine negativă, văzând în lucrarea arhitectului Gottereau distrugerea 
vechiului Palat (înţelegând aici zidurile din cărămidă) lăsând să subziste în această 
„cetate semiregală" decât bisericuţa28 • În continuare acelaşi autor descrie Cotrocenii în 
culori plastice: „alb ca o îmbrăcăminte ţărănească, înconjurat de o broderie de irişi", 

Cotrocenii domină Bucureştii29 • 

Paul Morand iubeşte la Cotroceni fastul scării de marmură cu covorul albastru, 
iubeşte „severitatea hexagonală" a bibliotecii „du fcu" a regelui şi revistele englezeşti 
care alternează cu fotografii de la 1900. De asemenea recunoaşte tablourile lui El Greco, 
dar se întreabă cum au părăsit galeria spaniolă a lui Louis - Philippe în 1848 trecând 
în colecţia regelui Carol. Tot la Palatul Cotroceni remarcă cum la fiecare colţ al culoarului, 
personalul îmbrăcat în albastru şi argintiu stă la pândă şi te respinge către barajul format 
din doamnele de onoare şi din ofiţeri în faţa sălii cu ziduri albe - sufrageria unde se 
aştepta regina30

• 

Lucrările franceze subliniază deseori că Palatul Cotroceni situat la extremitatea 
vestică a oraşului, în capătul marilor bulevarde, această veche mănăstire transformată 
„a devenit reşedinţa prinţului şi prinţesei României distingându-se prin pitorescul faţadelor 
exterioare dar şi prin aranjamentul artistic al apartamentelor interioare, mai ales graţie 
gustului desăvârşit şi al talentului decorativ al Prinţesei Maria"31

• 

Dacă imaginea reşedinţelor bucureştene ocupă un loc redus în istoriografia 
franceză, descrierea Castelului Peleş, reşedinţa de la Sinaia a cuplului Regal este întâlnită 
pretutindeni. 

Chiar pentru un francez obişnuit cu contrastele naturale din Franţa, opoziţia 

dintre Bucureşti şi Sinaia este surprinzătoare. Astfel îşi începea capitolul său despre 
Sinaia - Paul Morand32 • În continuare acelaşi autor plăcut impresionat de regiunea 

27 Ibidem, p. 153-154. 
28 Paul Morand, op. cit., p. 103. 
29 Ibidem, p. 103. „Blanc comme un costume paysan, ceinture d'une broderie d'iris, Cotroceni 

domine de ses terrasses Ies fumees et Ies brouillards de Bucarest. li a heureusement garde son an:ien 
caractere de manoir fortitie, ses colonnes, de cloître engagees dans le mur mais encore, visibles, son grand 
porche que dHend avec la cana: de magicien, en ebene a pommeau d'argent, le suisse a la longue bnrbe 
blanche". 

30 Ibidem, p. 103-104. 
31 Vezi F. Dame, op. cit., p. 422. 
32 Paul Morand, op. cit., p. 272. 
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Sinaia, în anul 1935, o descrie în culori plastice. Situată aproape de Predeal şi de 
vechea frontieră ungurească, într-un cadru sălbatic, Sinaia este o sursă de linişte, 

prsopeţime pe când Bucureştiul nu este decât zgomot şi prafH. Îşi aminteşte cu plăcere 
cum la Sinaia „şi-a umplut plămânii de un aer minunat de munte, o lumină albastră şi 
roşie scălda căderea abruptă a brazilor; cum plecase pe jos, lăsând bagajele la hotel, 
uitând de tren; din cincizeci în cincizeci de metri printre ramurile lucind ca oţelul unei 
căşti se observa o santinelă îmbrăcată în maron care se confunda cu frunzele toamnei, 
iar agenţii de poliţie erau din ce în ce mai numeroşi, cum se apropia de palat"14• 

Andre Bellessort considera Sinaia „o mică Elveţie" cu locuinţe cochete dar 
păstrând o anume tentă orientală. 

Găsim aici concerte ale ţiganilor, fabrici şi ferme, ţărani, o şcoală model, legende 
cu Regele Regina, atelaje admirabile, poştalioane princiare, grădini şi parcuri, turme de 
animale. Întâlnim o veche mănăstire refăcută: acoperiş ieşit în relief, ferestre cu vitralii 
pictate prin care se întrevede o lumină slabă, doar călugării par a fi cei de odinioară din 
vremea spătarului Cantacuzino35

• 

Şi leagănul dinastiei româneşti - castelul Peleş tot la Sinaia îl aflăm. 
Pe de altă parte societatea de la Sinaia ne apărea ca cea mai amabilă din lume 

şi cea mai franceză: doctori sau licenţiaţi ai Universităţii din Paris, ingineri cu studii la 
l'Ecole Centrale sau la l'Ecole de mines, ofiţeri formaţi la Saint-Cyr, medici ieşiţi din 
spitalele franceze. În gări, în hoteluri, în saloane, pe străzi şi pe poteci în franceză se 
râde, în franceză se vorbeşte, se cântă, se flirtează tot în franceză 36 • La acelaşi autor 
întâlnim şi descrierea împrejurimilor regiunea Sinaia: Fabricile in Azuga, Şcoala pentru 
copii din Buşteni, hotelul din Buşteni, crescătoriile de păstrăvi, dar nimic nu se compară 
cu Peleşul considerat Versailles-ul sau Saint Claud-ul regalităţii româneşti"37 • 

Aşadar familia regală îşi petrecea vara la Castelul Peleş, la Sinaia nu departe de 
frontiera de la Predeal. 

Iniţial, Regele, a întreprins „o excursie" la mănăstirea Sinaia (ridicată de Mihai 
Cantacuzino la mijlocul secolului al XVII-iea, botezată Sinaia în amintirea unei călătorii 
în Ţara Sfăntă) în august 1866, însoţit fiind de D.A. Sturdza, dr. Davila şi alţi apropaţi. 
Impresionat de măreţia şi farmecul regiunii, Regele Carol a hotărât amenajarea aici a 
unui Palat Regal. 

Această rezidenţă princiară construită în stilul Renaşterii germane, dominată de 
munţi şi înconjurată de o natură încântătoare este opera unui arhitect vienez. Începută 
în 1871, construcţia va fi întreruptă în timpul Războiului de Independenţă, dar va fi 
terminată în 1883 38

• 

Arhitectura impresionabilă şi un interior mobilat cu o bogăţie şi un gust excesiv, 
fac din castel o minune a arhitecturii moderne. Vizitând castelul, Andre Bellessort reţine 

31 Ibidem, p. 272. 
34 Ibidem, p. 272-273. 
35 Vezi Andre Bellessort, op. cit., p. 8-9. 
36 Ibidem, p. 6-9. 
37 Ibidem, p. 8-9. 
38 F. Dame, op. cit., p. 423; A. Muzet, op. cit„ p. 78-87. 
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cum majordomul saxon îi tot repeta: „C'est du veieil allemand Monsieur, c'est tout a 
fait comme cela chez nous!"39

• Întâlneşti aici mobile care au aparţinut vechilor castele 
feudale germane, şeminee, lambriuri de stejar, vitralii, turnuleţe, ziduri care transformă 
palatul într-un adevărat muzeu; un salon turcesc, un boudoir Ludovic al XV-iea, o sală 
de festivităţi maură, la etaj camerele pentru doamnele de onoare - Que de styles, mon 
Dieu! Şi totuşi predomină stilul Renaşterii germane. 

Autorul nostru caută îndelung stilul românesc. În afară de subiectele culese de V. 
i\lecsandri, împrumutate din baladele naţionale şi ilustrate de Regină în salonul de 
muzică, Andre Bellessort arc sentimentul că nu se află pe pământ românesc. Îl 
impresionează de asemenea imensul parc care înconjoară castelul, asemănător parcurilor 
englezeşti cu nota sa misterioasă40 • 

Plecarea la Sinaia a familiei regale, de obicei în jurul datei de IO mai constituia 
un adevărat eveniment. 

Se desfăşura după un anumit ceremonial, înştiinţate fiind toate autorităţile judeţene 
~i comunale, primirea înalţilor oaspeţi urmărind un protocol fastuos. 

La Peleş întâlnim o societate aleasă, de obicei Regele şi Regina având foarte 
mulţi invitaţi la prânz şi la cină. 

De altfel întreaga regiune Sinaia „mult dezvoltată şi organizată" devenise o 
adevărată staţiune de vară pentru întreaga elită bucureşteană. Magistraţi, miniştrii şi 

foşti miniştrii, diplomaţi, generali, deputaţi veneau să-şi petreacă zilele de vară la Sinaia. 
Istoricii francezi descriu de asemenea excursiile preferate de protipendadă în 

împrejurimi: muntele Cumpătul şi Stâna Mare, vârful Piscul Câinelui, pescăria 
Cantacuzină, cascada Urlătoarea şi vârfurile Caraiman şi Omul 41

• 

Analizând toate cele mai de sus ce observăm?! 
Imaginea Castelului Peleş şi a regiunii Sinaia se bucură de o lumină favorabilă 

în istoriografia franceză. 
Un alt aspect important surprins de lucrările franceze este şi faptul că palatele 

hucureştene nu au corespuns idealurilor lui Carol, în consecinţă acestea suferind 
importante modificări. Într-o societate dominată de anumite cutume, cu timpul Carol I 
a reuşit să imprime românilor eticheta curţilor princiare europene. 

S-a vorbit în epocă de România ca de o „Bclgie a Orientului" şi de Bucureşti ca 
un „mic Paris", cu toate acestea gustul regelui Carol, stilul german a reuşit să pătrundă 
într-o societate românească francofilă, aspect exemplificat de altfel prin multitudinea 
caselor din Sinaia construite în stilul german. Există omisiuni, clişee, inarvertenţe, 

insinuări şi exagerări şi cu toate acestea istoriografia franceză poate fi considerată un 
adevărat izvor. 

39 „Totul este germanic Domnule. Totul este ca şi la noi" (AndreBellessort, op. cit„ p. IO). 
40 Ibidem, p. IO-I I. 
41 Vezi Al. Muzet, La Rouma11ie 11ouvelle, Paris, Pierre Roger et ei•, I 920, p. 78-87. Alphonse 

Muzet, inginer francez a fost însărcinat cu anumite misiuni în Orient. Contactul cu România i-a prilejuit 
apariţia studiului mai sus citat. 
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Se vorbeşte curent azi de integrarea României în Europa, în structurile 
euroatlantice. Un fapt este cert şi anume că în istoriografia franceză mai veche, dar şi 
cea nouă nu se desprinde ideea că România lui Carol I ar fi altundeva decât în Europa. 
Este adevărat o „Europă aproape de porţile Orientului" dar o Europă. 

SUMMARY 

An Image of the Residences of King Carol I of Hohenzol/ern, 
in the French Historiography 

The French historiography - one of the most famous - has sometimes managed to make reference 
to the Romanian history. The image of the Romanian king Carol I is even mare interesting, as he was of 
Prussian origin and he also hore French blood in his veins. The authoress is interested in the way the French 
historians have recorded images, facts, aspects of the royal ceremonies al the Romanian Court and connected 
to the royal residences. 
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UNITATE SI DIVERSITATE 
BIOANTftOPOLOGICĂ.1 

(URBAN/RURAL) 

dr. Maria Vlădescu & dr. Corneliu Vulpe 

Centrul de Cercetări Antropologice „Francis 
I. Rainer" 

Într-o epocă în care febra industrializării forţate a antrenat mase mari de oameni, 
emigraţia sat/oraş a fost auxiliarul sine qua non al acestui proces. Consecinţele au fost, 
fie creşterea dimensiunilor oraşelor deja existente (ajungându-se la categoria de 
comunitate închisă), fie apariţia de novo a unor oraşe care înglobau dominant populaţia 
rurală imigrată. 

Studii deja existente au subliniat că mişcările demografice, care însoţesc procesul 
de urbanizare, nu se desfăşoară în mod întâmplător. Ele au caracter selectiv şi consecinţe 
variate. Or, din punct de vedere genetic, seleqie înseamnă tlux de gene, restructurarea 
patirmoniilor ereditare, influenţarea indicilor de endogamie/exogamie, cât şi modificarea 
vârstei demografice a comunităţilor cu îmbătrânirea consecutivă a celor pe seama cărora 
are loc exportul de populaţie. 

Dacă pe cercetătorii din domeniul antropologiei ergonomice 1 şi ocupaţionale2 i-a 
interesat relaţia om/maşină sau procesele de adaptare morfologică la profesiunile 
caracteristice, pe noi ne-a preocupat în ce măsură se poate vorbi de o unitate sau/şi 
variabilitatea rural/urban şi care sunt determinantele socio-culturale care acţionează în 
sensul modelării tipologiilor şi a gradului lor de diveristate. În acest scop au fost cercetate, 
cu valoare de experiment, două oraşe diferite ca dimeniune şi grad de urbanizare: Bucureşti, 
capitala României şi Curtea de Argeş, prima capitală a Ţării Româneşti. 

Oraşul Bucureşti 

În anii 1984-1985 au fost investigaţi 697 de bărbaţi, în vârstă de 20-50 de ani, 
din următoarele puncte de vedere: a. caracterizare antropologică generală; b. aspecte 
culturale ale variabilităţii antropometrice; c. migraţie şi selecţie antropologică. Subiecţii 

1 Notă: lucrare apărută în Atlasul A11tmpologic al Munteniei - Centrul de Cercetări Antropologice 
„Fr. I. Reiner" - Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1999, p. 89-100. Lucrare premiată de Academia 
Română în 2001. 

1 Grin1escu-Pop Suzana, Enăchescu Th., Bermoniade Simona, Drăghicescu Tatiana, Radu Elena, 
Schmidt H„ Vlădescu Maria, Vulpe C„ Cmrtrihu(ie la prospectarea de ergonomic a11tmpometrică a României, 
St. cerc. antropol„ 1973, 1 O, I, 23-24 

2 Radu Elena, Lungu Camelia, Ciotaru, D„ Upon some aspects of'selec:tive adaption to differenliated 
work cmrditimrs, Ann. Roum. Anthropol., 1978, 57-62 
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provin, în proporţii aproximativ egale, din părinţi tradiţional bucureşteni şi din imigranţi 
originari din toate provinciile ţării. Întrucât domină muntenii, ne-am permis şi o 
comparaţie cu populaţia rurală a ţinutului. 

Datele care le deţinem despre 530 de femei în aceleaşi limite de vârstă, au fost 
utilizate numai în scopul sublinierii fenomenelor de dimorfism sexual secundar, ca şi la 
populaţia rurală. 

a. Caracterizare antropologică generală 

a. I. Aspecte taxonomice 

În tabelul nr. 56 sunt concentrate, comparativ, variabilităţile antropometrice sat/ 
oraş, cu testele „t" corespunzătoare. Dacă amintim că cifra 2 este pragul minim al 
semnificaţiei, atunci numai o singură valoare se plasează sub acest plafon (indicele 
zigo/mandibular). Cele mai multe caractere metrice ale segmentului cefalo-facial, precum 
şi indicii în care se implică, înscriu valori ale lui „t" mari şi foarte mari, indiferent dacă 
semnul algebric este „+" sau „-". Însă, dacă ţinem cont de forma morfogramelor (fig. 
16a) calota apare din nou cu cea mai mare capacitate de diferenţiere. Privite comparativ, 
raporturile structurale dintre dimensiuni se ordonează după următoarele modele: Bucureşti, 
g-op ;;:: eu - eu $ t - v < ft -ft; go - go ;;:: zy - zy < n - gn; al - al < n - sn; Muntenia, 
g - op = eu - eu $ t - v < ft - ft; go - go ;;:: zy -zy < n - gn; al - al < n - sn. La 
eşantionul urban figura care descrie calota craniană are forma unui U larg deschis, la 
cel rural decalajele sunt estompate. Din acest motiv bucureştenii au distanţa g - op cel 
mai frecvent de categorie mare. Acest marker influenţează, la rândul lui, concomitent, 
valorile a doi indici: cefalic, mai mic cu aproape două unităţi, şi vertico-longitudinal, 
care semnifică o calotă mai puţin dezvoltată în înălţime. Puţin în dezacord cu indicele 
de formă al calotei, stă indicele facial mai frecvent leptoprosop în meidul rural. 
Pigmentaţia este armonioasă şi, în ordinea frecvenţelor, după indivizii cu iris şi păr 

închis se situează cei cu culori intermediare. Incidenţa blonzilor, însă, şi la Bucureşti, 
este mai mică şi ea se manifestă mult mai frecvent prin ochii albaştri (12%) decât prin 
părul blond (2%). 

a.2. Aspecte cos11tituţionale 

a.2.1. Spre deosebire de regiunea cefalofacială, dimensiunile corporale medii ale 
bărbatului bucureştean (în cadrul comparaţiei urban/rural), fără excepţie, au vlaori mai 
mari. Din punct de vedere al testului Student, surplusurile ating chiar valori foaie 
semnificative. Aşa se întâmplă cu statura, lungimea membrului inferior, înălţimea în 
poziţie şezând, ponderea şi perimetrul toracic. De asemenea, nu sunt de neglijat nici 
valorile lăţimii biacomiale sau ale perimetrului abdominal. În definirea cosntituţională 
cea mai generală, populaţia masculină urbană are statură înaltă (I 72 cm) şi o pondere 
echilibrată (72 kg). Raporturile dintre aceste două mărimi, deşi realizează indici Roehrer 
cu valori întrucâtva diferite, ele rămân în limitele eutrofiei în ambele situaţii. În schimb, 
prin indicele cormic, tendintele breviline sunt mai frecvente la bărbaţii de la sate (tabelul 
nr. 56 a). 
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a.2.2. În sistemul constituţional preconizat de L. Brian, valorile urbane se integrează 
în antropometrograma regională după unnătorul model: 

A + l 1A + 4 Y2 Bra 
B + I Y2 + % + l Y2 Lo Lo 
C + l \/.i + Y2 + Vi Br. 
D + l 1A + l Y2 Br 

Tipologia corporală medie a bărbatului din Bucureşti este megamorfă (pentru că 
toate caracterele corporale sunt > BB); annonică (pentru că numai o singură deviaţie 
este> 2 Y2 G.d); paramediolină cu tendinţe Br. (pentru că în cadrul grupelor de dimensiuni 
A, B, C, O, relaţiile de tip Lo şi Br sunt cvasi egale) (tabelul nr. 57 a). 

b. Aspecte culturale ale variabilităţii antropometrice 

În studiul populaţiilor rurale, selecţia genealogică a fost criteriul fundamental 
pentru surprinderea acelor nuclee autohtone care conferă specificitate aşezărilor. 

La populaţiile exogame (care includ în primul rând oraşele) o asemenea abordare 
sau nu-şi mai găseşte justificarea, sau nu poate fi efectuată decât parţial. 

Când căutăm aspectele de variabilitate antorpologică urbană, criteriul stratificării 
socio-culturale este mai necesar, dat fiind specificul complex al tipului de aşezare din 
acest punct de vedere. Faptul este deja demonstrat în literatura internaţională3 . La noi, 
dacă ne limităm la Muntenia, printre antropologii care au făcut asemenea cercetări (pe 
studenţi de Ia Facultatea de Medicină din Bucureşti), îi putem cita pe Fr. Rainer în 
19284 şi pe Th. Enăchescu şi colab. în 19725. 

În prima jumătate a secolului nostru, după datele lui E. Pittard6 populaţia rurală 
masculină românească avea o statură medie de 166 cm. Studenţii medicinişti, cam tot 
în aceeaşi perioadă, măsurau 172 cm. Astăzi, pentru acelaşi caracter şi acelaşi sex, după 
datele noastre, media pe ţară de la sate este de 168 cm, iar Ia studenţii medicinişti, 
cercetaţi în a doua perioadă, de 174 cm. Cum se observă, aceste două categorii sociale 
au microevoluat, dar şi-au menţinut decalajul iniţial cu detenninante culturale. 

În această variantă tratăm, comparativ, două eşantioane selecţionate din populaţia 
Bucureştiului, în funcţie de gradul lor de instruire: unul cu subiecţi absolvenţi ai unei 

3 Chamla Marie-Claude, Marquer Paulette, Yacher J ., Les vuriulions de la s/u/ure e11 .fimclions des 
mil/ieux sociopro/'essionels. L 'Anthropologie, 1959, 63, 1-2, 37-61, 3-4, 269-294; Olivier G., l 'ernlogie 
h11111ai11e. Paris, 1975; Olivier G., Dechelotte J., Evolulio11 biomelrique el sociale des polytec/111icie11s, Buii. 
Mem. Soc. Anthropol. Paris, 1979, 6, 171-179 

4 Rainer I. Fr., E11q11etes a/l/hropvlogiques duns lrois villages ro11mui11s des Carpul/ies, Imprimeria 
centrală M.O., Buicureşti, 1937, 78-XJV pi. M.t. 

s Enăchescu Th., Grin\escu-Pop Suzana, Acceleraţie şi microevoluţie. S111di11 comparativ a douii 
generaţii de st11de11ţi. 1929-1972, St. cerc., antropol., 1973, 10, I, 35-44 

6 Pittand E., Donici Al., Repanition geographique dans le Royaume de Roumanie de quelques 
caracleres a111hropvlogiques, Mem. du Globe, Geneve, 1926, LXV 
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instituţii de învăţământ superior (matematicieni, informaticieni, jurişti, psihologi, 
economişti) şi un altul care se situează sub nivelul acestora (tehnicieni, muncitori calificaţi). 

Tabelul nr. 58 concentrează variabilitatea antropometrică generală a bărbaţilor 
cercetaţi, iar figura 18 reprezentarea grafică a segmentului cefalo-facial. 

Tendinţa la supradimensionare, constatată la populaţia masculină a Bucureştiului, 
comparativ cu bărbaţii din Muntenia, se reeditează în această a doua fonnulă, absolvenţii 
facultăţilor fiind aceia care apar cu valori dimensionale mai mari. Fenomenul este 
general pentru că se comportă aşa 17 caractere din cele 19 luate în studiu, indiferent 
dacă ne referim la segmentul cefalic sau corporal. Sigur, surplusurile nu sunt toate de 
acelaşi ordin de mărime. O demonstrează proporţia cu care testele Student sunt sau nu 
semnificative şi dacă da, mărimea lor valorică. În raport cu pragul limită (2), diferenţele 
corporale sunt mai multe şi mai mari, decât cele cefalo-faciale. Cea mai omogenă din 
punct de vedere tipologic se dovedeşte a fi faţa, întrucât, din 5 caractere comparate 
numai zy - zy apare cu un „t" = 2. Spre deosebire de dimensiuni, indicii, în general, 
apar mai rar cu teste semnificative (21 %). Fenomenul trebuie căutat în pronorţionalitatea 
şi sensul în care se modifică cuplurile specifice de caractere. la cote dimensionale 
aproximativ egale indicii nu-şi modifică valoarea. 

Relaţia statură mai înaltă, g - op mai lung, tendinţe la debrahicefalizare, Q.1 cu 
valori mai mari, pe care o găsim subliniată în literatura de specialitate, în cercetări de 
populaţii urbane, sau diferite prin instruire, apare şi în analiza noastră. Primele două 
caractere au la licenţiaţi chiar valori exagerate, întrucât sunt mai mari cu circa I O 
unităţi, decât la populaţiile rurale din Muntenia (g - op = 184 ~ 193 mm); (statură = 
168 ~ 177 cm) (tabelele nr. 2 şi 58). De coeficientul de inteligenţă (Q.I) nu ne-am 
ocupat. În shcimb, I.C. scade în valoare, chiar dacă discret (< 0,53 u.i) şi aceasta 
datorită faptului că dimensiunea eu - eu nu-şi modifică valorile în acelaşi ritm cu ale 
g - op. Or, se ştie că tendinţele contemporane de debrahicefalizare au fost explicate în 
special prin modificarea antagonică a dimensiunilor de lungime/lăţime ale calotei. 

c. Migraţie şi selecţie antropologică 

Separând din eşantionul general al oraşului Bucureşti bărbaţii imigraţi în ultimul 
sfert de secol, i-am supus unei duble comparaţii: a. cu populaţia rurală din Muntenia, 
din care s-au detaşat cei mai mulţi; b. cu un eşantion care reprezintă generaţja filială a 
unor părţinţi autohtoni cu cel puţin una-două generaţii. ( 

c. I. Populaţia rurală, atrasă de modelul civilizaţiei urbane, prezintă valori 
dimensionale mai mari. Fenomenul este general pentru caracterele constituţionale. La 
nivel cefalo-facial numai două variabile antropometrice nu se comportă aşa: ft - ft ş.i 

al - al. 
Sintetizând, bărbaţii emigranţi, comparativ cu nucleul lor de origine, prezintă 

următoarele caracteristici: brahicefalie mia redusă (- 1,2 u.i), statură înaltă ( + 6,8 cm), 
pondere mai mare (+ 7 kg), proporţii constituţionale medioline prin indicii cormic şi 

Roehrer, dar cu tendinţe spre conformaţiile musculare dacă ţinem cont atât de valorile 
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celor două circumferinţe, cât şi de lăţimea relativă a bazinului (tabelul nr. 59, fig. 19). 
O asemenea condiţie fizică nu poate fi interpretată decât ca o premiză favorabilă pentru 
o bună şi mai rapidă adaptare socio-culturală (în primul rând ocupaţia) la condiţiile 
ecologice, de multe ori stresante ale mediului urban. Este fenomenul de preadaptare 
observat şi de alti specialişti7 interesaţi de antropologia oraşului. 

c.2. În cazul comparaţiei imigranti/populaţie stabilă, se observă că aceste două 
categorii populaţionale au foarte multe afinităţi tipologice şi demonstraţia se poate face 
recurgând din nou la testul Student. Cum se observă în tabelul nr. 59 din 27 de caractere 
coincidente, fie ele dimensiuni sau indici, numai la 9 (33%) apar valori ale lui „t" 
semnificative. Pragul în jurul căruia oscilează aceste valori este însă minim, aşa încât 
ne putem permite să subliniem că mai curând este vorba de tendinţe, decât de deosebiri 
propriu-zise. 

SUMMARY 

Bioanthropologica/ Unity end Diversity 

The authors study such items as unity and diversity within the population of Bucharest. 

7 Radu Elena, Lungu Camelia, Ciotaru D„ op. cit.; Schneider E., La Biometrie, P.U.F., Paris, 1967 
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Tab1/11/ nr. J6 a 

V1ri1bilit1lca antropometrici a populalici m11culinc din oraşul Bucurc,ti comparativ cu Muntenia 

BucurCfli Muntenia 
CARACTERUL 

N N Dif. X ±o X ±o -·· G-OP 697 188,67 7,04 3499 183,99 6,6S 4,68 16,71 
EU-EU 697 156,43 S,86 3513 IS4,22 7,07 2,21 8,84 
FT-FT 687 110,SO 4,64 3510 111,66 S,67 1,16 S,80 
ZY-ZY 697 144,S3 S,76 3513 142,29 5,76 2,24 8,96 
GO-GO 687 111,87 S,80 3510 110,20 6,17 1,67 6,96 
N-GN 697 127,13 6,01 3Sl4 127,67 6,6S O,S4 2,16 
N-SN 697 SS,80 3,S6 3512 S6,4 I 6,55 2,09 12,29 
AL-Al 696 34,14 J,09 3512 35,08 2,91 0,94 7,23 
T-V 697 126 90 486 3343 12S 40 S,21 I SO 1 so 
V-SOL 697 1720,41 67, 12 JSOS 1677,18 63,S9 43,23 IS,66 
V-ŞEZ 697 908,29 36,20 3483 891,49 33,80 16,80 IS,20 
L.M.I. 697 810,02 4S,J9 3480 783,91 46,40 26,11 13,82 
GREUT. 697 72,0J 11.21 28S2 66,36 9,78 S,67 12,06 
A-A 697 386,9S 19,76 1676 382,4~ 19,61 4,S2 S,08 
IC-IC 697 28S,74 22,60 ISl4 281,96 20,30 3,78 3,74 
PM.TOR. 697 9S6,19 72,29 1669 921,72 63,47 34,47 10,94 
PM.ABD. 697 849,09 104,6S 1673 823,3S 96,78 2S,74 S,S7 
l.C. 697 83,01 J,67 3521 R4,84 3,9S 1,83 11,44 
l.V.L. 697 67,33 2,83 3357 6',16 J,21 0,83 6,39 
1.V.T. 697 81,19 3,23 33S7 80,4S J,4S 0,74 S,69 
l.P.Z. 697 92,44 J.32 3521 91,24 J,50 1,20 8,57 
l.F.Z. 687 76,SS J,IS 3521 78,48 4,12 1,93 13,79 
l.GZ. 687 77,4S 3,74 3521 77.S5 4,06 0,10 0,63 
l.F. 697 88,13 5,13 3523 R9.90 5,23 1,77 8,43 
1.N. 697 61,38 6,75 3521 60,35 7,69 1,03 3,SS 

l.CR. 697 52,82 1.33 3521 53,16 l,4R 0,34 6,80 
I. ROEHRER 697 1,43 0,22 2931 1,40 0,19 0,03 3,00 

Tr1l1r/11/ 111'. .M h 

Variabililalca 1111ropmnclrică a „opula1ici feminine din nraşul Uucurcşli comparali\' cu Munlcnia 

Uucurcşti Mu11tcni~ 
CARACTERUL 

N X :to N x ±o Oif. 
„.„ 

G··OP 534 1811.32 5,94 30)9 176.39 6,07 J,93 13,5S 
F.U-EU 534 ISO,S3 4,99 JOJ9 IS0,06 5,29 0,47 1,88 
H·FT 527 106,95 4,54 )034 108,24 ~.25 1,29 S,86 
ZY-ZY 534 137,12 5,05 3038 133,R9 5,10 J,23 ll.45 
GO-GO 527 104,99 4,Rl JOJS 102,26 5,27 2,73 11,87 
N-GN SJJ 117,39 S,12 3037 117,84 6,17 0,4S 1,80 
N-SN 533 Sl,8S 3,30 JOJR 53,97 4,71 2,12 12,47 
Al-AL SJJ J0,91 2,39 JOJR Jl,61 2.SI' 0,70 6,36 
T-V S32 122,14 4,SO 2871 120,64 4,79 l,SO 6,81 

V-SOL SJ4 I S81,IS S9,64 JOJO I S60,35 SS,9S 20,80 7,SI 
V-ŞEZ SJ4 8S2,24 J0,90 3024 843,27 34,99 8,97 6,02 
L.M.I. S34 737,73 39,81 3024 718,50 41,06 19,23 10,23 
GREUT. SJ4 65,29 12,81 272S SB.BI 9,32 6,48 11,37 
A-A S34 354,J I 16,7S 164S 350,S3 16,S8 J,78 4,50 
IC-IC S34 298,69 33,40 1481 280,82 2S,12 17,87 11,JI 
PM.TOR. SJJ 911,36 90,82 1639 863,77 70,80 4"",!9 10,07 
PM.ABD. S2S 786,S4 123,27 1623 752,68 91,6R JJ,86 S,80 

l.C. 534 83,SS 3,38 3040 RS,19 3,74 1,64 9,65 
1.V.L. 532 67,79 2,84 2878 68,]7 3,07 0,58 4,46 
l.V.T. SJ2 81,19 J,21 2878 80,41 J,32 0,78 S,20 
l.P.Z. 534 91,IS J,34 3040 89,19 3,14 1,96 12,2S 
l.F.Z. 527 78,06 J,52 3040 80,JJ S,9S 2,27 11,95 
l.G.Z. 527 76,62 J,28 3040 76,25 J,66 0,37 2,31 
l.F. 5JJ 84,69 4,28 3040 88,13 5,13 3,44 16,38 
l.N. 533 S9,80 S,S2 3040 S8,9. 6,68 0,82 J,03 

l.CR. SJ4 SJ,62 1,28 3040 SJ,9S l,S6 0,33 4,71 
l.ROEHRER SJ4 l,6S 0,36 2777 l,SS 0,24 0,10 S,00 
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dimensiuni 

G-OP EU-EU T-V FT-FT GO-GO ZY-ZY N-GN AL-AL N-SN 

categorie 
foarte 
mare 

184 184 134 114 117 152 130 40 59 

categorie 
mare 56 

categorie 
mijlocie 

178 148 118 100 105 138 118 

categorie 
mică 

170 140 110 93 99 128 112 31 50 

----- MUNTENIA ---- BUCUREŞTI 

im/id 

l.C. l.V.L. l.V.T. l.F.Z. l.G.Z. l.F. l.N. 

categorie 
foarte 
mare 85,5 68 91 85 85 93 55 

categorie / 
mare 81 

categorie 

mijlocir 76 

categorie 
mică 71 51 71 70 70 79 70 

--- MUNTENIA ---- BUCUREŞTI 

Fig. 16 a. Morfograma taxonomică - bărbaţi. 
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dime11si1111i 

G-OP EU-EU T-V FT-FT GO-GO ZY-ZY N-GN AL-AL N-SN 

categorie 
foarte 
mare 

37 

categorie 
mare 

categol"ie 
mijlocie 

170 142 112 96 9 128 108 

categorie 
micii 

162 135 104 89 92 121 103 28 46 

------
MUNTENIA 

-------
BUCUREŞTI 

i11tlid 

l.C. l.V.L. 1.V.T. l.F.Z. l.G.Z. l.F. 1.N. 

categorie 
foarte 
mal"e 68 

categorie 
mare 

categorie 
mijlocie 

categorie 
mică 

72 S3 71 72 68 77 70 

------
MUNTENIA 

------
BUCUREŞTI 

Fig. 16 b. Morfograma taxonomică - femei. 
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Bucureşti 

40,3 

46,2 

bărbaţi 

IRIS 

c::J deschis c::J inlcrmcdiar 

2,2 

bărbaţi PĂR 

c::J deschis C:;:J inrcrmcdiar 

• „ 
.:~r·\ •"-L..,,;•l,,;',1 
•" "1'·•( ~:.•L.~~ ' .„,: ·;,; .. 

„.,..( ' 
' -

',•. 

femei 

~închi s ! 

femei 

lil!iE închi s I 

Fig. 17. Repart iţia procentua lă pe categorii a pigmentaţiei . 
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CARACTERUL 

O-OP 

EU-EU 

FT-FT 

ZY-ZY 

00-00 

N-GN 

N-SN 

AL·AL 

T·V 

V-SOL 

V-ŞEZ. 

L.M.1. 

l;REUT. 

SST·SEZ 

l)AP.TOR 

A·A 

IC-IC 

PM.TOR. 

PM.ABD. 

l.C. 

l.V.L. 

l.V.T. 

l.P.Z. 

l.F.E. 

l.F.Z. 

1.0.Z. 

l.F. 

l.N. 

l.CR. 

T.ROEHRER 

I.A/ST. 

I.IC/ST. 

I.A.IC. 

N 

180 

IRO 

180 

180 

180 

180 

180 

IRU 

1811 

IRU 

IRO 

IRU 

IRU 

IRU 

IRU 

IRU 

1811 

IRO 

18U 

180 

180 

IRU 

1811 

180 

IRO 

IRO 

180 

180 

IRO 

180 

180 

180 

180 

MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XVII 

TalH!lul •• jp 

Mi1r•1ia ti v•riabilitlltc antropometrici ln oratul Bucurctti 

AUTOHTONI 

190,87 

IS7,86 

111,SO 

144,)7 

110.68 

127,77 

SS,Rl 

JJ,6R 

127,60 

1748,011 

916,7R 

831,22 

71,SJ 

591,79 

207.)4 

387,SJ 

27R,9U 

9)9,SI 

R17,RJ 

R2,79 

66,90 

80,18 

91,4R 

70,67 

77,29 

76,69 

88,60 

60,52 

S2,46 

1,)4 

22,19 

IS,96 

72,11 

±a 

7,00 

S,47 

4,34 

S,2R 

S,J6 

S,7S 

3,2R 

2,7S 

5,27 

60,76 

JS,36 

J9,JI 

I0,)6 

29,H 

2U,94 

211,52 

18,IS 

68,17 

R0,24 

J,SB 

2,80 

),41 

2,62 

2,65 

J,01 

J,11 

4,60 

6,0R 

1,27 

0,16 

1,19 

0,9S 

5,JS 

N 

118 

118 

118 

118 

118 

llR 

llR 

11 R 

llR 

118 

li R 

llR 

llR 

llR 

llR 

llR 

118 

li R 

118 

I IR 

118 

llR 

118 

118 

I IR 

I IR 

118 

118 

118 

118 

118 

llR 

118 

189,81 

158,61 

111,00 

14S,2S 

112,26 

12R,42 

S6,6S 

JJ,96 

127,79 

1745,94 

914,66 

81 J,28 

7),69 

592,14 

211,119 

JR9,91 

2R4,4J 

9S8,8S 

849, li 

83,6) 

67,)6 

R0,61 

91,61 

70,0) 

76,49 

77,14 

88,S2 

60,IS 

S2,J9 

1,40 

22,)4 

16,JI 

7J,OJ 

IMIGRANŢI 

±o 

5,9S 

S,00 

3,91 

5,39 

S,4S 

5,62 

J,6S 

2,93 

4,4) 

60,64 

36,RU 

39,211 

9,14 

2Y,l4 

IK,W 

IR.112 

IR,SJ 

63,12 

9S,94 

J,2S 

2,49 

2,8J 

J,S4 

2,74 

2,99 

J,58 

4,64 

6,08 

l,JI 

0,19 

0,98 

I ,IJ 

4,74 

Dif. 

1,06 

0,75 

o,so 
0,88 

l,S8 

0,6S 

0,82 

U,28 

0,17 

2,06 

2,12 

17,91 

2,16 

O,JS 

3,7S 

2,)8 

S,SJ 

19,)4 

J 1,28 

0,84 

0,46 

0,27 

O,IS 

0,64 

0,10 

0,65 

0,08 

O,J7 

0,07 

0,06 

0,15 

O,J5 

0,92 

l,J9 

1,21 

1,04 

1,40 

2,47 

0,96 

1,95 

0,85 

O,JJ 

0,29 

0,51 

4,16 

1,90 

0,70 

1,6) 

1.04 

2,H 

2,51 

2,9) 

2,10 

l,SJ 

0,75 

O,J8 

2,00 

2,22 

1,6) 

0,14 

O,S2 

0,47 

2,72 

l,IS 

1,52 

1,56 
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dimensiuni 

O-OP EU-EU T-V FT-FT GO-GO ZY-ZY N-GN AL-AL N-SN 

categorie 
foarte 
mare 194 164 134 114 117 152 130 40 59 

categorie .~~ mare 
56 

156 126 
categorie 
mijlocie 

178 148 118 100 105 136 118 34 

categorie 
mică 

170 140 110 93 99 128 112 31 50 

L ---- studii generale --- studii superioare 

i11clil'i 

l .. C I .V.L. 1.V.T. 1.r.z. l.G.Z. l.F. l.N. 

categorie 
fi1arte 
man: 85 85 93 55 

mtegoric• 
88 

llllll"t! 1111 <~• 

categorie 
mijlocie 

75 
,,~ 

categorie 
mică 

71 ~~ 7.1 711 70 79 711 

---- studii generale --- studii superioare 

Fig. 18. Morfograma taxonomică - bărbaţi bucureşteni. 
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dime11si1111i 

G-OP EU-EU T-V FT-FT GO-GO ZY-ZY N-GN AL-AL N-SN 

categorie 
fuarte 
mare 

194 164 134 114 117 152 130 40 59 

categorie 
mare 

categorie 
mijlocie 

178 148 118 100 105 136 118 

categorie 
mică 

170 140 110 93 99 128 112 31 50 

-------
MUNTENIA 

----- BUCUREŞTI - autohtoni 

-li-- BUCUREŞTI - imigranţi 

i11dici 

l..C l.V.L. l.V.T. l.F.Z. l.G.Z. l.F. l.N. 

categorie 
foarte 
mare 85,S 68 91 85 85 93 55 

categorie 
mare 

categorie 
mijlocie 

categorie 
mică 

71 Sl 7l 10 70 79 70 

-------
MUNTENIA -...- BUCUREŞTI - autohtoni -- BUCUREŞTI - imigranţi 

Fig. 19. Morfograma taxonomică - bărbaţi. 
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G-OP 
EU-EU 
FT - FT 
ZY- ZY 
GO-GO 
N-GN 
N- SN 
AL -AL 
T-V 
GREUT. (POND) 
DAP.TOR. 
A - A (Dt.To) 
IC - IC (Dt.Ab) 
PM.TOR. 
PM.ABD. 
l.C. 
I.V.L. 
I. V.T. 
l.P.Z. 
l.F.Z. 
l.G.Z. 
l.F. 
l.N. 
l.CR. 
l.ROEHRER 

Snmu ş1 ARTICOLE 

ABREVIERI 

= glabelă - opistocranion (lungimea capului) 
= eurion - eurion (lăţimea capului) 
= frontotemporal - frontotemporal (lăţimea frunţii) 
= zygion - zygion (lăţimea feţei) 
= gonion - gonion (lăţimea mandibulei) 
= nazion - gnation (înălţimea feţei) 
= nazion - subnazale (lungimea nasului) 
= alare - alare (lălţimea capului) 
= tragion - vertex (înălţimea capului) 
= greutate (pondere) 
= diametrul antero-posterior toracic 
= acromion - acromion (lăţimea umerilor) 
= iliocristale - iliocristale (lăţimea bazinului) 
= perimetrul toracic 
= perimetrul abdominal 
= indicele cefalic (lăţime I înălţime) 
= indicele vertico-longitudinal cranian 
= indicele vertico-transversal cranian 
= indicele parieto-jugal (craniu I faţă) 
= indicele fronto-jugal (frunte I faţă) 
= indicele gonio-jugal (mandibulă I faţă) 
= indicele facial (lăţime I înălţime) 
= indicele nazal (lăţime I lungime) 
= indicele connic 
= indicele Roehrer 

l.SK. = indicele skelic 
I.A.IC. = indicele acromio-iliac 
V - SOL (St) = vertex - sol (statura) 
V - ŞEZ (st.şez) = înălţimea şezândă (înălţimea bustului) 
L.M.I. = lungimea membrului inferior (statură şezândă) 
SST - ŞEZ (Ic.Tr.) = suprastemal-şezândă (înălţimea anterioară a trunchiului) 
SST - XY (Ic.To) = suprastemal-xyfoid (înălţimea toracică) 
XY - ŞEZ (Ic.Ab.) = xyfoid-şezândă (înălţimea abdomenului) 
R Ma = rectomegamorf 
R Mi = rectomicromorf 
BB = bazomorf 
Gd = grad decimal 
X = valoare medie 
a = deviaţia standard 
C. V. = coeficient de variabilitate 

197 
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ALAIURI DOMNESTI • 

Ionel ZĂNESCU 

Bogata colecţie de documente feudale, interne şi externe, şi descrierile călătorilor 
străini (soli, curieri, negustori sau misionari) care au cutreierat Ţările Române în decursul 
a trei secole de-a lungul epocii feudale, ne-au oferit bogate informaţii despre destăşurarea 
alaiurilor domneşti. 

Ceremoniile erau parăzi ce petreceau alaiurile atât în Moldova, cât şi în Ţara 
Românească, fiind prilejuite de anumite momente majore, cum ar fi urcarea pe tron a 
unui domnitor, sau cele legate de unele sărbători religioase. Din ultima categorie 
enumerăm: alaiurile de Crăciun, de Bobotează şi de Sfânta Înviere; apoi alaiul de la 
Mitropolie, de Sf. Constantin şi Elena, alaiul mergerii la Moşi sau la Pantelimon, şi nu 
în ultimul rând alaiul de Sf. Treime la mănăstirea Radu Vodă. 

În timpul domnitorului Constantin Brâncoveanu (1688-1714), s-a instituit un alai 
ce s-a desfăşurat numai pe timpul domniei sale, după ce a ctitorit biserica Sf. Gheorghe 
cel Nou. Alaiul avea loc de sărbătoarea Sf. Gheorghe, când se prăznuia hramul acestui 
locaş, prilej de petrecere pentru toţi bucureştenii. 

Cel mai important alai, era acela al venirii domnului de la Constantinopol cu 
învestirea sultanului, după ce fusese în prealabil ales în ţară. Bineînţeles că aceasta nu 
era regulă, de foarte multe ori, şi mai ales în timpul domniilor fanariote, acest apanaj 
revenind sultanului şi marelui vizir, fără consultarea boierilor români şi a clerului. 

În ţară alegerea domnului se făcea la Mitropolie sau la Curtea Domnească, când 
tronul era vacant. Între cei dintâi alegători, se afla mitropolitul, episcopii, banul Olteniei, 
marii boieri, apoi urmau pârcălabii (primarii) oraşelor Târgovişte, Câmpulung şi Curtea 
de Argeş. 

Unul dintre primele alaiuri de învestire este descris de genovezul Franco Sivori, 
secretar al noului domn Petru Cercel (l 583-1585). După ce caimacanii domneşti anunţau 
venirea noului domn, boierii îl aşteptau pe acesta fie la Giurgiu, fie la Olteniţa, căci 
venirea de peste Dunăre se făcea în mod obişnuit prin Turtucaia. Până la trecerea 
fluviului, alaiul domnesc era însoţit de cadiul şi „chehaia-bei" din Silistra. Petru Cercel 
era întâmpinat la Giurgiu de marele ban Mihail, având cu el 400 de călăreţi care urmau 
să-l însoţească pe domn la Bucureşti. De faţă erau şi numeroşi boieri şi slujitori domneşti, 
care întregeau alaiul domnului. Sivori descrie apoi ceremonia încoronării de la Curtea 
Domnească: 

„Şezând Domnul în jelţul său, sub baldac/1in, ..... 111arele spătar turc, ce l-a însoţit, 
ţinea o mică cuvântare boierilor şi poporului adunat în Piaţa dinaintea palatului". 

Lui Matei Basarab i-a urmat în scaun fiul natural al lui Radu Şerban, Constantin 
Şerban Basarab zis Cârnul (1654-1658). Noul domn a fost învestit de către Poartă, care 
i-a trimis caftan şi steag de domnie prin Terzi Mustafa-aga, ce va fi primit de vodă şi 
boierii din Bucureşti cu tot alaiul cuvenit. 
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„Istoria Ţării Româneşti", ca şi relatările cronicarului Radu Popescu, aduc mărturii 
foarte concludente cum se făcea ungerea (învestirea) noului domn. Cronica ne spune: 
„Iar când au fost joi, Iunie 1, an 7162 (1654), eşit-au Constantin Vodă cu toţi boierii 
şi cu toate oştile Înaintea steagului la podul Plumbuitei şi acolo se împreună cu Aga 
Turcul şi cu boiarii şi cu mare cinste intrară în Scaun În Bucureşti". Acolo „ ... cu cinste 
l-au petrecut până în casele domneşti, după aceea l-au aşezat la gazdă, rănduindu-i de 
toate ce-i trebuia şi şezând la Bucureşti până au gătit Constantin Vodă şi haraciul, că-i 
era vremea şi au trimis şi plocoanele de domnie, deci iar cu cinste au trimis pe Turc 
cu daruri bune". 

Referitor la alaiul domnitorului nou învestit de Poarta Otomană, trebuie precizat 
că acela urma malul drept al Argeşului până în satul Radovan, unde la biserica satului 
avea loc un Te-Deum. A doua zi se ajungea la manăstirea Negoeşti, ctitorie a lui Matei 
Basarab, iar de aici drumul continua până la mănăstirea Văcăreşti, unde mitropolitul şi 

episcopii primeau pe noul domn cu evanghelia şi cu crucea la uşa bisericii. Acolo se 
slujea un Te-Deum, iar vodă rămânea peste noapte Ia palatul egumenilor. Între timp se 
pregătea cortegiul şi primirea în Capitală, la această manifestare participând reprezentanţii 
tuturor categoriilor sociale, dar şi un numeros public de rând. Până la domnia lui Vodă 
Hangerli, intrarea se făcea pe la podul Beilicului (Calea Şerban Vodă), ulterior punctul 
de primire fiind pe la Podul Mogoşoaiei. Pe tot parcursul cortegiului băteau clopotele 
de la toate bisericile până ce acesta sosea la biserica Curtea Veche. Intrarea în biserică 
era vestită de patru tunuri păstrate anume pentru astfel de festivităţi. Urma intrarea 
domnului în palatul voievodal în sunetele muzicilor turceşti. 

Palatul de la Curtea Veche nu a fost singura reşedinţă a domnitorilor munteni. 
Mănăstirile Radu Vodă şi Mihai Vodă, palatul de pe Podul Mogoşoaiei aparţinând 
familiei Lahovari şi apoi Ghica, casele Golescu, au fost tot atâtea reşedinţe vremelnice 
sau de durată pentru a adăposti pe domn şi curtea sa. 

De obicei în sala tronului i se citea Domnului de către capugiul turc firmanul 
împărătesc; apoi firmanul se citea şi în româneşte de către postelnicul cel mare, în 
sunetul tunurilor, al meterhanelii (muzică turcească) şi al urărilor ciauşilor. 

Odată ce solemnitatea era isprăvită urma închinarea boierilor şi împărţirea 

caftanelor şi posturilor. După o săptămână de la instalare domnul oferea un mare ospăţ 
în sunetele meterhanelei şi a chindiilor. Această denumire de „chindii" provenea de la 
tobele mari ale muzicii. Cum Vodă se aşeza la masă la 12 ceasuri din zi (sau 7 ceasuri 
turceşti), a rămas numirea tobelor de „chindie", adică „vremea prânzului". 

Au fost şi cazuri fortuite când domnul era ales în grabă, cum s-a întâmplat cu 
Constantin Brâncoveanu. Cronica lui Radu Popescu grăieşte în felul următor, despre 
ruga boierilor către Constantin Brâncoveanu: „Ne rugăm nu lăsa ţeara să intre alţi 

oameni, sau răi sau nebuni, să o strice, ci fii!. Şi-l luară de mâini şi-l împingea de spate 
şi fiind acolea şi un capegiu Împărătesc pentru trebi împărăteşti, îl duseră şi pre el la 
mitropolie; şi aduseră caftan al împăratului de au citi.' molitvele de domnie şi au mers 
de i-au sărutat mâna, zicându-i mulţi ani". Şi Radu Popescu adăugă un amănunt: că 
noul voievod a pus pe toţi boierii să jure „pă evanghelie că-i vor fi cu dreptate şi că 
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nu-l vor părăsi orice primejdie i-ar veni asupra lor". Asemenea jurământ a fost întărit 
cu zapis. Ceremonia intrării în divanul cel mare de la. Curtea Domnească şi urcarea în 
scaunul domnesc a fost măreaţă şi cu mare pompă; „şi cu tunurile dând, mare veselie 
în toată politia s-au făcut, dă domnie noao ", scrie cronica. Şi spre a dovedi că va fi 
domn harnic în toate, Brâncoveanu a mers îndată „ în spătăria cea mică cu stele şi au 
chemat grămăticul grecesc, logofătul domnesc, azagiu turcesc şi au început a învăţa 
cărţi a scrie", anunţând că a luat domnia şi va fi cu credinţă. 

Se organizau alaiuri, puţine la număr, şi cu prilejul reînvestirii unui domn. În 
1703, Constantin Brâncoveanu povestea prin însăşi pana sa cum a avut loc reînvestirea 
sa în domnie: „Aprilie 13 deni, joi, în sărbători, au venit aga de la împărăţie, cu 
hatişerif şi caftan de domnie cum că nu s-au dat în toată viaţa noastră. Şi dupe ce s-au 
făcut ostfeştania cu sobo1; după obicei, şi dupe ce au ascultat şi sfânta liturghie, împreună 
cu toată boierimea, i negustori i slujitori au ieşit înaintea agăi, cu mare alai, de l-au 
adus până în divan. Unde după cititul hatişerifului, şi dupe ce noi am îmbrăcat caftanul 
împărătesc, s-au îmbrăcat şi toţi boiari cu 27 de caftane". 

Cu prilejul întronării domnilor fanarioţi în Ţările Române (din 1711 în Moldova 
şi respectiv 1716 în Ţara Românească), vedem că se petrec obiceiuri noi în ceremonialul 
învestiturii. Până atunci alaiurile treceau numai pe uliţele Bucureştilor sau laşului; de 
atunci înainte însă, alaiurile petrecute la Ţarigrad vor întrece pe cele din Bucureşti şi 

Iaşi. Încoronarea făcută la Constantinopol nu diferea cu nimic cu cele făcute cu ocazia 
numirii paşalelor şi al marilor viziri. 

Ubicini şi Vaillant în lucrările lor „Provinces danubiennes" şi respectiv „La 
Roumanie", ne descriu cu lux de amănunte aceste ceremonii de învestire. Iată ce ne 
spune Ubicini: „lndată ce un fanariot era ridicat la domnia Moldaviei sau a Ţărei 
Româneşti, marele vizir din Constantinopol îmbrăca pe noul Domn cu caftan (manta de 
mare onoare) mergând la biserica grecească întregul Divan cu noul Domn călare ... apoi 
venea ceremonia ungerii unt-de-lemnului sfinţit şi în urmă li se da titlu de Prinţi şi se 
intona Domnie salvw•1 ". După ce Patriarhul îi binecuvânta, noii voievozi plecau la 
palatele lor, unde după trei zile sosea un Agă de ieniceri care le aducea Diploma 
Sandjacului pe care o săruta şi el şi noul domn. Apoi, voievodul cu cei 12 boieri 
divaniţi, trecea în Seraiul împărătesc unde îmbrăca caftanul de domnie, iar boierii pe 
cele ce le confereau dreptul de a face parte din Divanul ţării. Urma deplasarea într-o 
altă curte unde domnul gusta din supa ienicerilor, semn că sunt înscrişi printre generalii 
acestui corp de armată. Urma sala de recepţie unde li se punea cuca, după care marele 
portar al dragomanului îl conducea pe domn în faţa Sultanului. După depunerea 
jurământului de credinţă faţă de Înalta Poartă, voievozii sărutau pulpana mantiei 
Sultanului şi se retrăgeau de-a-ndăratelea, salutând de trei ori pe toţi sfeşnicii Porţii, 

care nu le răspundeau decât printr-un mic surâs, gest destul de rar. Ajunşi până la uşă 
cu capetele plecate, cu braţele încrucişate la piept, părăseau palatul Sultanului, încheind 
astfel o formalitate ridicolă şi umilă, dacă nu ruşinoasă. 

Noii domni mai puteau sta la Constantinopol până în 30 de zile, timp în care se 
ţinea divan şi de cele mai multe ori, nelipsind listele cu proscriptiuni asupra duşmanilor 
din ţară. 
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Drumul spre capitală era un adevărat cortegiu la care participau deopotrivă turci 
şi români. Acesta era deschis de două regimente turceşti urmate de dorobanţi români, 
călăraşi, lipcani (curieri), albanezi cu fustanele, boieri fanarioţi şi o sumă de ciauşi care 
strigau „ ura", de câte ori vodă descăleca sau încăleca. 

Alaiul cuprindea numeroşi ofiţeri şi demnitari turci, ei având rolul de a-l însoţi 
şi instala pe noul domn. Drumul către capitală dura în jur de 18 zile. 

În comparaţie cu domniile pământene, noii fanarioţi pretindeau ca la intrarea în 
capitală să fie aşteptaţi de întreaga boierime, dar şi de întregul norod al capitalei. 

Avem şi situaţii când noul domn fanariot nu venea direct de la Constantinopol, 
ci de la laşi, unde între timp fusese domnul Moldovei, cum este cazul primului domn 
fanariot din Valahia, Nicolae Mavrocordat. Sosit de la Iaşi cu întreg alaiul, el va fi 
primit la Colentina de către boierii munteni aşezaţi în ordinea rangului lor. De acolo 
suita s-a pus în mişcare spre a aduce pe primul domn fanariot pe tronul Basarabilor la 
I O februarie 1716 în palatul voievodal de la Curtea Veche. Ungerea cu mir a noului 
venit a avut loc la biserica de jos a Curţii sau biserica Buna Vestire, ctitorie a lui Mircea 
Ciobanul şi Pătraşcu cel Bun. Trebuie menţionat faptul că toţi domnii munteni, inclusiv 
Gheorghe Bibescu ( 1842-1848) au fost miruiţi în acest lăcaş de cult. La ieşirea din 
biserică noul domn era nevoit să calce pe covorul roşu din sângele curs de la doi berbeci 
tăiaţi special acolo, în semn că acesta se putea aştepta şi la eventuale războaie. 

Acelaşi Ubicini, martor la ceremonie, spunea: „Intrarea Hospodarului în Bucureşti 
seamănă cu o intrare triumfală; restul trupelor ce mai rămăseseră: cazaci, dorobanţi 
şi vânători deschideau cortegiul. În cap era mare Agă călare pe un cal, frumos echipat. 
Aga purta giubeaua şi işlicul de samur. apoi veneau călăraşii, tufedjii, seimenii şi 

poteraşii, formând garda de onoare a Marelui Spătar". Urmau negustorii, boierii de 
ranguri diferite, călăreţi şi pompieri, apoi beizadelele lui Mavrocordat şi în sfârşit turcii. 
Vodă Nicolae, călare pe un cal dăruit de sultan, era înconjurat de ciauşi şi de ofiţeri ce 
purtau stindardele ţării cu Sfântul Gheorghe şi Sfinţii Constantin şi Elena. Erau, de 
asemenea, etalate însemnele prinţeşti şi Sanjacul împărătesc (tuiul sau steagul de 
învestitură) cu cele trei cozi de cal. Alaiul era încheiat de garda călare, ofiţeri şi în fine 
meterhanelele (muzicile turceşti) ale sultanului. Întregul alai avea un efect măreţ, la 
sunetele muzicii adăugându-se şi dangătul clopotelor bisericilor. 
Ajunşi la Curtea domnească, domnul intra fie în Mitropolie, fie în biserica palatului, 
unde primea Sf. Mir, dacă nu a fost uns în prealabil de patriarhul de la Constantinopol. 
În sala tronului, marii boieri ocupau câte un loc, după care Divan efendi (secretarul) 
citea Hatişeriful Sultanului. Urma şi citirea lui în româneşte, după care ofiţerul turc, 
special desemnat, îmbrăca pe domn cu mantaua domnească (un caftan împodobit cu 
hermină). La rândul său domnul dăruia ofiţerului o manta îmblănită cu hermină, iar 
secretarul primea numai un caftan de postav. După întreaga procesiune, toată ziua se 
petrecea cu mâncare şi băutură, în sunetele muzicii româneşti şi turceşti . 

• 
• • 

Ziua Naşterii, ca şi Învierea Domnului Nostru Isus Christos, se prăznuiau înainte 
vreme cu mare fast. Iată, după documentele din timpul lui Grigore Ghica ( 1822-1828), 
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primul domn pământean după evenimentele de Ia 1821, cum se desfăşurau aceste serbări. 
Alaiul de Crăciun, spre exemplu, se asemăna în multe privinţe cu alaiurile de Înviere 
şi Bobotează. 

Ceremonia începea cu marele Agă, aflat călare, urmat în deaproape de amploaiaţii 
săi. După aceştia veneau podarii (saperi), purtând pe umeri topoare şi câte o bardă, sau 
teslă la brâu. Urmau arnăuţii şi corpul fustaşilor, cu căpeteniile lor; apoi, seimenii 
(pedestrimea română) şi corpul lipcanilor (curierii). Ciohodarii domneşti (garda palatului 
domnesc), ţinuţi pe cheltuiala statului, erau îmbrăcaţi în postav roşu cu ceaprazuri 
galbene şi cu dulame căptuşite. Pe cap purtau işlicuri mari de blană şi în picioare cizme 
galbene. După aceştia urmau veliţii boieri călări şi dregătorii (miniştrii). Boierii purtau 
giubele roşii şi gugiumane de samur negru cu fundul roşu, ei fiind din categoria boierilor 
în slujbe (boieri halea). Cei ce nu se aflau în activitate (boieri paia), purtau giubele 
măslinii şi gugiumane cu fundul verde. 

Venea rândul lui Vodă, călare şi îmbrăcat în haine scumpe. Ceea ce-I deosebea de 
marii boieri era faptul că Domnul şi cei din familia sa purtau gabeneţe albe, pelerine de 
samur cu ceaprazuri de aur şi gugiumane cu fundul alb. Domnitorul, ca de fapt şi 

boierii, purta la brâu un hanger. Boierii aflaţi în slujbe purtau la brâu şi o călimară de 
argint suflată cu aur. 

Nici harnaşamentul calului lui Vodă nu lăsa de dorit: catifea vişinie cusută cu 
flori de aur, hamuri bătute cu pietre preţioase, etc. 

După domnitor urmau cei doi spătari, unul ţinând săgeţile, topuzul şi sabia, iar 
cel de-al doilea, ducea cuca domnească căptuşită cu mătase. Beizadelele erau tot pe cai 
împodobiţi; le urmau steagurile domneşti şi corpul cătanelor. Alaiul era încheiat de 
marele hatman, urmat de breslele meşteşugăreşti şi trupa tulumbagiilor (pompieri). 

Odată sosit la Mitropolie, domnul era primit de mitropolit şi de înaltul cler, 
urmând a se desfăşura slujba Învierii Domnului. După oficiere, domnul şi o parte a 
alaiului, se întorcea la Palatul domnesc situat pe Podul Mogoşoaiei, vis-a vis de Palatul 
Telefoanelor de astăzi. 

Boierii, după sărutul mâinii, erau trataţi de domn cu dulceţuri, şerbeturi, cafele, 
ciubuce şi narghilele. La masa de Crăciun, caltaboşul era prima gustare, după care 
urmau sarmalele, purcel pe varză la cuptor, apoi dulciurile. Nelipsite erau sarailia şi 

halvaua turcească. Urmau cafeaua şi tutunul, vinul şi <ţlte băuturi fiind la mare cinste. 
Legat de ceremonia şi sărutul mâinii, trebuie arătat faptul că acest obicei a dăinuit 

în Muntenia până în timpul domniei lui Alexandru Ghica, când el a fost desfiinţat, 

printr-un decret domnesc, datat 1834. 
Prima serbare a Sfintei Boboteze în Valahia este consemnată în anul 1660, în 

timpul domniei lui Gheorghe Ghica. Documentele şi cronicarii consemnează pe larg 
întreaga procesiune, căreia i se acorda cea mai mare grijă, începând cu cea de la Curtea 
domnească şi terminând cu momentul în care domnitorul Ghica, cu însoţitorii săi, porneau 
prin Bucureşti şi împărţeau ajutoare Ia cei săraci. 

Festivităţile începeau la Curtea domnească, prin grija lui Vei Aga, când domnul 
era îmbrăcat pentru Sfânta zi a Bobotezei. Actul se derula în spătărie şi apoi în sala 
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divanului. Peste hainele zilnice pe care le purta domnul se punea haina cea împărătească, 
cunoscută sub numele de cabaniţă (caftan), iar vei spătarul îi înmâna sabia şi buzduganul. 
La rândul său, vei vistierul îi aşeza pe cap cuca domnească. Însoţit de marii boieri, 
Alexandru Ghica mergea la slujba ce se desfăşura la biserica Buna Vestire, de lângă 
Curtea Domnească. Se pleca apoi, cu întreg alaiul format, pe uliţa Işlicari (astăzi Franceză) 
şi se ajungea pe malul stâng al Dâmboviţei, în zona fostei Operete. Aici avea loc 
sfinţirea apei şi aruncarea crucii în apă. Alaiul, de data aceasta, se întorcea pe cheiul 
Dâmboviţei şi prin uliţa Căldărari şi ajungea la Palatul domnesc. Masa era dată în 
divanul cel mic pe cheltuiala visteriei, la ea participând toţi boierii până la rangul de 
vei logofăt. Pe rând, mitropolitul, apoi domnul, făceau oraţii pentru slava lui Dumnezeu, 
pentru biruinţa sultanului, pentru sănătatea şi bunăstarea tuturor. Urmau salvele de tun 
şi cântecele tarafului de lăutari şi a meterhanelei palatului. Boierii, după ce serveau câte 
un pahar de vin oferit de paharnic, mergeau de sărutau mâna domnitorului şi a-i face 
urări de sănătate şi lungă domnie. Faţă de alte sărbători, de Bobotează nu se organiza 
nici un ospăt, invitaţii primind doar cafele şi ciubuce. Odată zaiafetul terminat, cei de 
faţă mergeau la casele lor, iar domnul pleca în oraş, pe jos, să împartă daruri şi ajutoare 
săracilor din mahalale. 

În Moldova, la laşi, sărbătorile religioase se derulau aproape identic cu cele 
din Muntenia. 

În cele ce urmează, vom urmări cum se prăznuia Sf. Înviere în capitala domnitorilor 
moldoveni. Spre deosebire de Muntenia, cel ce se ocupa de organizarea întregii 
procesiuni, era marele logofăt. 

La a doua cântare din noapte, domnul însotit de mitropolit, cler şi boieri, şi 

după ce au primit lumina, toţi cu lumânările aprinse, trec prin biserică pentru a asista 
la Sfânta slujbă. Spre ziuă, alaiul porneşte pe „uliţa dreaptă" şi trecând pe sub Poarta 
de sub turn, se ajungea la Curtea Domnească. În fruntea alaiului se aflau călăretii cu 
căciuli de astrahan, ţintuite cu steluţe de argint; după ei, pedestraşii, apoi de o parte şi 
de alta, toată boierimea Moldovei îmbrăcată ce cele mai scumpe haine de mătase şi cu 
blănuri de sobol. În mijlocul lor înainta măreţ domnitorul, însoţit de beizadele şi rădvanul 
doamnei tras de opt cai şi însoţit de vomicei. Domnul, călare, era împodobit cu sersamuri 
în fire de aur, cu frâul, şeaua, scările şi zăbala bătute numai în pietre scumpe. Pe cap, 
Vodă purta un comănac cu cinci nestemate, mari cât alunele, iar în mijlocul lor un 
bulgăre de smarald. Haina, din cea mai scumpă purpură, era ţesută în urzeală de aur, 
îmblănită cu vulpe albastră şi zibelină, pe care străluceau nenumărate briliante. Această 
mantie era încheiată de sus până jos numai în copci cu nasturi de rubine şi safir. 

În sunetele meterhanelei, a surlelor şi cimpoaielor, dar şi al zgomotului produs 
de bombarde, alaiul domnesc intra în curte, unde călărăţii şi pedestrimea îl întâmpinau 
cu urarea: „ Christos a înviat". 

În sala Spătăriei era aşezată „masa cea mare", încărcată cu ouă roşii, cofeturi, 
şerbeturi, chisele cu tutun şi multe bunătăţi. Nu lipsea friptura de miel şi pastrama 
friptă, alături ne numeroase soiuri de vin. Domnul ciocnea ouă roşii cu toţi cei de faţă, 
având pentru fiecare câte o vorbă bună; apoi se mânca şi se bea întreaga zi de Paşti. 
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Una dintre cele mai mari sărbători la români este ziua de Sf. Constantin şi Elena. 
Cu aceată ocazie, la Mitropolia din Bucureşti, se desfăşurau slujbe, iar sărbătoarea se 
încheia pe câmpia Filaretului. În ajun de Sf. Constantin şi Elena, la vremea vecerniei, 
după prânz, domnitorul mergea la Mitropolie unde avea loc slujba religioasă, după care, 
însoţit de masalagii (ţigani cu torţe sau masale) se întorcea la palat. 

A doua zi, cu ocazia praznicului, alaiul pornea de la palatul voievodal şi se 
deplasa pe dealul Mitropoliei, pentru a asista la slujbă. 

După liturghie, domnul se întorcea la palat, iar boierii în frunte cu mitropolitul, 
luau dejunul în salonul cel mare din câmpia Filaretului, ridicat pe patru cişmele de către 
mitropolitul Dosoftei. Tradiţia spune că cişmelele, scara de acces şi întreg salonul erau 
frumos împodobite cu sculpturi şi garnituri de flori în marmură. Deasupra cişmelelor, 
sub salon, erau sculptate în plăci de marmură cele 12 zodii ale anului. 

Vestita procesiune a sărbătorii Sfintei Treimi, patroana mânăstirii Radu Vodă, 
aflată pe colina de lângă râul Dâmboviţa, se făcea cu aceiaşi pompă ca şi celelalte 
alaiuri. 

De data aceasta Sfânta liturghie, se desfăşura în curtea mânăstirii, unde pe sub 
salcâmii mari, se aşezau covoare, rogojini şi perne pentru îngcnunchiere. După slujba 
ţinută de mitropolit şi de episcopii de Argeş şi Buzău, toţi participanţii mergeau la 
chioşcul aflat mai în aval pe Dâmboviţa, unde domnitorul şi boierimea serveau dulceaţă, 
cafele, votcă şi ciubuce. 

De Sf. Pantelimon, la mânăstirea cu acelaşi nume se organiza în ajun şi ziua 
sărbătorii o altă procesiune. Alaiul, avându-l în frunte pe domnitor, pornea de pe Podul 
Mogoşoaiei, trecea pe la Curtea Veche, înainta pe la Podul Târgului de afară (Calea 
Moşilor) şi de aici în câmpia Pantelimonului, unde se afla mânăstirea. 

După liturghia de la biserică, oficiată de mitropolit şi cler, lumea mergea pe 
culmea dealului unde se afla chioşcul de la cişmea. Poporul umplea întreaga câmpie şi 
pădurea Pantelimonului, şezând fiecare cu familia sa la masă. Pe la apusul soarelui, 
domnul, mitropolitul şi boierimea se retrăgeau în capitală transportaţi în trăsuri, carete 
mari şi butci pc arcuri de curea. 

În sfârşit, pelerinul rus lpolit Văşenski, ne descrie o întreagă ceremonie de fast 
oriental-bizantin, ce avea loc la biserica mănăstirii Sf. Gheorghe, în vremea prea măritului 
Constantin Brâncoveanu. Pelerinul este impresionat mai puţin de alaiul domnesc, în 
schimb, bogata îmbrăcăminte îl fascinează în mod deosebit. El ne spune: ,,Şi de asemenea 
a venit Io Constantin Basarab, voevodul şi hospodarul muntean şi-ai lui trei fii şi marii 
boieri, de care s-a umplut biserica ... Boierimea e îmbrăcată tot în aw; iar voevodul în 
samure azurii. Pe prea sfinţiţi, îmbrăcămintea era din aur cu pietre scumpe şi cu 
mărgăritare ... ". Este descris apoi ospăţul oferit de domnitor chiar în clădirile mănăstirii 
Sf. Gheorghe Nou. 

În concluzie, putem afirma că în evul mediu românesc, cu toate vicisitudinile 
prin care a trecut poporul acestor locuri, se mai găseau timp şi resurse pentru cinstirea 
domnilor şi a sărbătorilor religioase, prilej de smerenie şi credinţă, dar şi de petrecere. 
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SUMMARY 

Princely Corteges 

The rich feudal internai and externai documents and the descriptions left by foreign travelers 
(messengers, couriers, merchants, missionaries) who have wondered through the Romanian area for three 
centuries, during the feudal age, left us rich informations about the componence of the princely corteges. 

Parades accompanied the suites, in Wallachia and Moldavia as well, on occasion of severa( major 
events, such as the enthronement of a new ruler or various religious feasts. 

The presen! paper deals with corteges linked to investiture ceremonies in Moldavia and Wallachia, 
and with corteges organized in other different circurnstances: holidays like Christmas, the Epiphany, the 
Ascension, processions dedicated to the Holy Emperos, by the Metropolitan Orthodox Church, parades at 
fairs, organized throughout the Pantelimon outskirts; least, but not least, the procession organized in honour 
of the Holy Trinity by the priests of the Radu Vodă church in Bucharest. 

The conclusion was drawn that, throughout the Middle Ages, and in spite of all vicissitudes, the 
people have found time and resources for ceremonies, be they religious or not, finding occasions for piety 

and also for entertainment. 
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Alexandru Ghica, domn (I 836-1842) 
şi caimacan (1854-1858) 

U~~T.\,TU.: k.l~"t.i\'EAXU. 1~, 17U 
1".l)l>t AL Ţ.\ll:lf·h.'111A,·;·~1r 

~ i-.-u.....-. „ );.\"lll '-> 
C-tin Brâncoveanu ( 1688-1714) litografie 

după Oei Chiaro, sec. 18 
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Domnitorul Hangerli care a schimbat venirea alaiului 
Domnesc 

Print moldovean; autori l.B. Hilair 
şi L.M. Halbou, aqua forte, sec. 19 

Nicolae Vodă Mavrogheni ( 1786-1789) plimbându-se într-o trăsură şi alaiul care-l inso\ea - litografie, sec. 19 
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III. BUCUREŞTII DE ALTĂDATĂ 

CONSIDERATII ASUPRA • 
BURGHEZIEI BUCURESTENE • 

DIN PERIOADA INTERBELICĂ 

I. Introducere 

Valeska Bopp 
(Leipzig - ianuarie-martie 2003) 

(trad. Daniel Banner, Bogdan Popa) 

Au existat mai multe motive ce m-au determinat să mă ocup de problema 
habitatului în Bucureştiul perioadei interbelice. De când cunosc Bucureştiul mă fascinează 
diversitatea cartierelor sale, mai ales a celor vechi, care din perspectivă vest-europeană 
păstrează un caracter aproape neorăşenesc. 

Prilejul pentru o preocupare concretă pentru această temă l-a constituit apariţia 
cărţii „Povestea Caselor" 1

• 22 de persoane îşi aduc aminte de casele lor, dintre care 
multe au fost demolate pentru construcţia Casei Poporului. Autorii au adunat pe de o 
parte date referitoare la istoria caselor părinteşti, pe de altă parte amintiri despre viaţa 
în aceste case. Chiar dacă aceştia idealizează - poate neconştient - perioada interbelică, 
aceste amintiri constituie baza câtorva consideraţii despre burghezia bucureşteană din 
perioada „României Mari". Povestitorii au aparţinut straturilor sociale bine poziţionate, 
de exemplu familiile de diplomaţi sau comercianţi, care au profitat de dezvoltarea 
economică de după primul război mondial, asigurându-şi în acest fel un venit considerabil. 
În ambele cazuri se poate observa componente ale unui mod de viaţă burghez, care pare 
a se fi constituit, cel puţin în cazul acestor familii, după 1918. 

Burghezia ca fenomen este temeinic studiată în cazul Europei Occidentale şi 

Centrale. În Europa de Sud-Est burghezia este un fapt puţin cercetat şi, oricum, 
controversat. Istoricii „clasici" ai burgheziei, precum Thomas Nipperdey şi Jilrgen Kocka 
au formulat criterii clare de identificare a acesteia: evidenţa diferenţiată dintre sat şi 
oraş, o accentuată tradiţie feudal-nobiliară, tensiuni sesizabile între clasele sociale, 
influenţa Iluminismului, omogenitatea etnică şi confesională, limite clare ale capacităţii 

1 Rodica Ianoşi (Ed.), Povestea Case/Ol; Bucureşti, 1999 [PC]. 
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de generalizare a culturii burgheze~. Dacă acest „şablon" este aplicat asupra populaţiei 
Bucureştiului interbelic, este aproape imposibil de detectat prezenţa burgheziei. Diferenţa 
dintre urban şi rural în Bucureşti este adesea inexistentă, poate cu excepţia centrului 
capitalei. Mulţi dintre cei ce aparţin „noii clase de mijloc" s-au mutat abia între cele 
două războaie mondiale în Bucureşti, aducând cu ei tradiţiile rurale la oraş. Mai mult, 
în loc de tensiuni cu aristocraţia, se observa tendinţa de a imita modul de viaţă al 
acesteia. 

În această lucrare intenţionez să mă concentrez cu pr,ecădere asupra culturii 
burgheze, ce se caracterizează prin planificarea raţională a prezentului şi a viitorului, 
străduinţa pentru dobândirea unui prestigiu social bazat pe educaţie şi performanţa 

economică proprie, simţul măsurii, onestitate, o pronunţată cultură a vieţii sociale şi 

preţuirea familiei ca valoare centrală în viaţă. Pentru cazul burgheziei din Europa de 
Sud-Est, Klaus Roth pledează în favoarea tratării acesteia prin prisma acestui tip de 
formare cultural-mentală, care se caracterizează printr-o mentalitate aparte şi modele de 
interpretare specifice. Roth nu consideră necesară preluarea modelului genezei sistemului 
de valori vest-european ca un criteriu absolut necesar în cazul studierii cazurilor din 
Europa de Sud-Est3

• 

Textul de faţă încearcă identificarea unor locuri specifice ale mentalităţilor 

burgheze bucureştene. În acest context casa, ca centru al amintirilor, este punctul de 
referinţă şi constituie cadrul spaţial exterior. Spaţiul locuit şi importanţa lui pentru viaţa 
burgheză va fi discutat la începutul lucrării, finalul fiind rezervat unei discuţii asupra 
conceptului „burghezie". 

2. Casa „tipică" din Bucureşti: reprezentarea exemplară a unui spaţiu de 
locuit 

În timp ce Nipperdey vorbeşte despre germanii din ultimele decenii ale secolului 
al XIX-iea ca despre un „popor de chiriaşi"4, ce au trăit mai ales în apartamente, la 
Bucureşti o mare parte a populaţiei locuieşte încă în case proprii. Acesta a fost unul 
dintre motivele marii suprafeţe a Bucureştiului: „Fără etaj, de obicei perpendiculare faţă 
de axul străzii, casele destinate unei singure familii cu curţi şi grădini au adăpostit în 
spaţii exagerat de mari puţine persoane"5

. Luând ca exemplu o casă-vagon constatăm că 
„spaţiile destinate vieţii comune şi cele destinate individului, funcţiile vitale şi de cultură"6 

2 Jiirgen Kocka, Das europăische M11ster und der deutsche Fa/I [Das europiiische Muster şi cazul 
german), în: J. Kocka (Ed.): Biirgertum im 19. Jahrhundert, voi. I: Einheit und Vielfalt Europas, Gi:ittingen, 
1995, p. 22. 

3 Klaus Roth, Biirgertum u11d hiirgerliche Kultur i11 Siidosteurupa. Ei11 Bei/rag zur Moder-
11isieru11gsdisk11ssion [Burghezie şi cultură burgheză în Europa de Sud-Est. o contribuţie la discuţia despre 
modernizare], în: Meii Gyr (Ed.): Soli und Haben, Alltag und Lebensformen biirgerlicher Kultur [Soli und 
Haben. Viaţa cotidiană şi moduri de viaţă ale burgheziei], Ziirich, 1995, pp. 245-260. 

4 Thomas Nipperdey, Delllsche Geschichte 1866-1918 [Historia Germana 1866-1918), voi. I, 
Arbeitswelt und Biirgergeist [Lumea/Viaţa muncitorilor şi spiritul burghez), Miinchen, 1994, pp. 137-138. 

5 Karl Gyr, Bukarest. Kulturhistorischer Begleiter d11rch Rumiiniens Hauptstadt, ediţia a II-a, 
Bucureşti, 1933, p. 61. 

6 Nipperdey, op. cit., p. 138. 
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sunt separate. „Încăperile cu funcţie socială şi reprezentativă" se află la stradă: salonul 
este prima încăpere cu ferestre spre stradă iar spre interior se atlă încăperi funcţionale, 
ca de exemplu bucătăria. 

Iată o descriere din „Povestea Caselor": 
„O casă vagon, foarte veche, în stil neoclasic, cu calcan, perpendiculară pe axul 

străzii. La faţadă, o singură cameră cu două ferestre. Intrarea în curte pe stânga, printr-o 
poartă largă de fier forjat, sub bolta formată din coroana unui platan uriaş. Curtea spre 
care stă cu faţa tot restul casei, este la început destul de îngustă, despăqită faţă de 
vecinii din stânga (nr. 180), printr-un gard de lemn. [ ... ] Intrând în curte, pe dreapta se 
găsesc cele două ferestre ale camerei din faţă; urmează o marchiză; intrarea principală, 
din metal cu feronerie, cu geamuri mari, cuprinzătoare, înalte şi luminoase din sticlă 

înflorată. Marchiza, coafată de un frontispiciu cu literele N.C. în medalion, iniţialele 
unuia din foştii proprietari [ ... ]"7 

Strâns legată de burghezie este relaţia antagonică între privat şi public. Construirea 
unei case defineşte, de fapt, un spaţiu cu pronunţat caracter privat. Deja curtea marchează 
ieşirea din spaţiul public, apoi intrarea propriu-zisă face trecerea spre sfera privată a 
individului, spre locuinţa familială. Într-un studiu despre casele burgheziei din Bremen, 
Karl-Juergen Krause vorbeşte despre „gardurile" dinspre stradă: „elemente despărţitoare 
mai înalte de 1,60 m - 1,80 m sunt bariere de vizibilitate care au o funcţie de apărare 
şi control al spaţiului privat"8. Intrarea principală a casei se află în partea laterală şi ar 
semnaliza o lipsă de interes faţă de viaţa străzii. 

Construcţia în sine nu răspunde la întrebarea dacă respectivele case au determinat 
apariţia unui mod de viaţă burgheză, şi mai ales dacă arhitectura a fost conştient aleasă 
pentru punerea în practică a acestui mod de viaţă. Niethammer scrie că burghezia „şi-a 
creat ca premisă a culturii ei despărţirea domeniilor vieţii, familia de muncă şi de 
domeniul public [ ... ]"9, acest lucru însemnând o despărţire intenţionată faţă de cultura 
nobiliară şi faţă de cultura muncitorimii. 

Este posibilă identificarea „unei tradiţii preluate de la sat: ataşamentul faţă de 
propria casă" 10 • În plus, izolarea casei, a curţii şi a grădinii permite continuarea modului 
de viaţă tradiţional. Îndeosebi grădina este percepută ca un univers propriu, mai ales ca 
loc de joacă al copiilor. Grădinile au avut în numeroase cazuri şi o funcţie economică 
autarhică, chiar dacă numai în sens simbolic. Să nu uităm că dezvoltarea urbană în 

7 Ileana Zamfirescu, Cânt de pomenire, în: PC, op. cit., p. 31. 
8 Karl-Jiirgen Krause, Gestalterische Wirku11gsanalyse des Bremer Ha11s [Analiza construcţiei caselor 

la Bremen şi efectele ei), în: Sparkasse Bremen (ed.), Das Bremer Haus. Geschiclrte. Programm. Wel/bewerb 
[Casa (burgheză) la Bremen. Istoria. Program. Concurs de Arhitectură], Bremen, 1982, pp. 93-152, aici 
p. 119. 

9 Lutz Niethammer, Einleitung [Introducerea], în: L. Niethammer (ed.), Wohnen im Wandel. Beitrăge 
zur Geschicllle des Alltags in der hiirgerlichen Gesellschaft [Wohnen im Wandel. Contribuţii a unei historiei 
a vieţii cotidiene într-o societate burgheză), Wuppertal, 1979, p. 8. 

10 Wolfgang Hopken, Schrillmacher der Moderne? Urbanisierung und stădtisclre lehe11sweise i11 

den 11e11zeitlichen Met1vpolen Siidosteuropas (19.120. Jahrhundert( [Deschizător de drumuri? Urbanizarea şi 
modul de viaţă urbană în metropolele modernităţii în Europa de sud-est (sec. XIX/XX)], manuscris, p. 20. 
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perioada interbelică poate fi explicată în primul rând pe baza migraţiei de familii din 
mediul rural. Casa şi grădina au făcut posibilă întreţinerea unei percepţii simbolice 
ciclice a timpului: 

„În fiecare sezon făceam lucrări necesare bunului mers al casei astfel: primăvara 
se aranja grădina, se tăia viţa, se văruiau pomii, apoi se stropea viţa contra manei; vara 
se cumpărau lemnele pentru iarnă şi petrolul; toamna se scuturau coşurile, iar iama ne 
luptam cu nămeţii de zăpadă din curte şi de pe stradă" 11 • 

Comparativ cu procesele de urbanizare din Europa Centrală şi Occidentală, la 
Bucureşti se constată persistenţa (relativă) a mai mult spaţiu privat. Într-o casă pot locui 
adesea până la zece persoane, dar ele au aparţinut unei singure familii; două sau chiar 
trei generaţii au locuit împreună. 

Specific pentru Bucureşti este faptul că familiile fonnate din mai multe generaţii 
întreţin o singură casă proprie, delimitată clar spre exterior. 

3. Mentalitatea burgheză şi reflectarea ei în habitat şi modul de viaţă 

3.1 Gânduri despre viitor 

La Bucureşti - ca şi în alte oraşe din anii '20-'30 - afacerile imobiliare au fost 
printre cele mai rentabile 12

• Pe de o parte se constată, ca efect negativ, specula, pe de 
altă parte există strădania serioasă de a asigura propriei familii o anume siguranţă şi, 
implicit, o proprietate imobiliară: 

„Fratele bunicului soţului meu a cumpărat în 1924 o casă veche pe numele unuia 
dintre nepoţi, transfonnând-o ulterior, făcând-o încăpătoare pentru întreaga familie. 
Gândul lui era ca toţi, cei ce erau atunci şi cei care aveau să vină mai târziu, să 
locuiască împreună" 13 • 

Pe de o parte apar clar importanţa familiei (despre care unnează un capitol 
special), pe de altă parte gândul la viitorul acesteia: sentimentul de încredere şi dorinţa 
de continuitate, la care fiecare membru al familiei încearcă să contribuie. 

„Spirit patriarhal preluat din mentalitatea sfârşitului de secol. Nu s-a gândit că va 
veni o vreme aprigă şi cruntă, care va schimba totul" 14

• Nu toţi povestitorii dau infonnaţii 
despre modul în care părinţii sau bunicii au obţinut banii pentru teren sau casă. Se 
menţionează în unele cazuri zestrea soţiei. În acest sens Nicolae scrie într-un text despre 
„Viaţa cotidiană în Bucureştiul primului deceniu interbelic" ca o posibilitate pentru un 
mahalagiu de a avansa era căsătoria „cu o fată bogată (de obicei a unui alt negustor)"; „cu 
zestrea nevestei îşi face case noi de zid" 15

• Ideii de viaţă sigură îi este înscrisă dorinţa unei 
case proprii: „Proprietatea unei case înseamnă stabilitate, familie, copii mulţi" 16 • 

11 Ecaterina Sima, Faian{a din sala de baie. în: PC, cit. op., p. 25. 
12 John R. Lampe: lnterwar Bucharest and the Promises of Urbanism. în: Journal of Urban History, 

voi. 9, No. 3, mai 1983. 
13 Hortensia Mişu-Masichievici, O casă uitată, în: PC, cit. op., p. 13. 
14 Ibidem. 
15 Alexandrina Nicolae, Viaţa cotidiană în Bucureştiul primului deceniu interbelic. în: Bucureşti. 

Materiale de Istorie şi Muzeografie, voi. XIV, 2000, p. 307. 
16 Alexandru Târpa, În strada Principatele „Iubite" 64, în: PC, cit. op., p. 73. 
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Un aspect important referitor la planificarea vieţii a fost educaţia (îngrijirea 
copiilor: ,,În spiritul aceleiaşi mentalităţi patriarhale, bunicul meu se socotea responsabil 
nu numai de subzistenţa şi sănătatea subalternilor săi, dar şi de viitorul lor. Astfel, fără 
excepţie, toţi tinerii au fost trimişi şi ţinuţi în şcoli măcar 7 clase, pe cheltuiala 
magazinului" 17

• Mentalitatea nu este interpretabilă ca „burgheză", ci „patriarhală". 

Categoriile reflecţiei oamenilor din acele timpuri nu au fost „burgheze" vs. „ne-burgheze". 
Roth se întreabă retoric, dar nu fără a fi lipsit de motive, dacă uneori nu este vorba 
despre „un vin nou, burghez, turnat în cupe vechi, patriarhale" 18

• 

3.2 Familia ca valoare fundamentală 

După Roth la „formarea culturală" a burgheziei a existat o „înţelegere specifică 
a familiei ca unitate socială, mai mult o relaţie caracterizate prin intimitate şi emoţii şi 
mai puţin prin relaţii determinate de atingerea unui anumit scop" 19

• 

În toate amintirile studiate se observă importanţa familiei şi a bunei ei convieţuiri: 
„De-a lungul anilor, din 1908 până la demolare, în 1987, casa a fost locuită de cinci 
generaţii ale familiei"20

• Enumerarea generaţiilor demonstrează existenţa unui anumit 
ideal de stabilitate şi continuitate, cel al propriei familii, formată din mai multe generaţii 
şi ramuri, asociată cu spaţiul propriu personalizat, de locuire. „Ne-a fost dragă această 
casă. În ea s-au succedat patru generaţii de membri ai familiei, locuind-o în permanenţă 
- concomitent - bunici, părinţi şi copii. Datorită acestui fapt, în casă pulsa mereu o 
viaţă activă, desfăşurată în deplină armonie. Zidurile casei au răsunat adesea de cântece 
şi veselie la sărbători tradiţionale sau la evenimente fericite ale familiei (aniversări, 
nunţi, botezuri). Aceleaşi ziduri au fost însă şi părtaşe la marile noastre dureri, când 
ne-am despărţit de cei dragi plecaţi în lumea drepţilor: bunici, părinţi şi fraţi"21 • 

O diferenţă faţă de familia burgheză din Europa Centrală era absenţa „familiei 
mici"22

• În Bucureşti locuiesc împreună mai multe generaţii, ceea ce dă un aspect complet 
diferit vieţii cotidiene (vezi şi capitolul „Sărbători"). Valorile familiale au rămas 
tradiţionale. Una dintre autoare motivează decizia părinţilor ei de a înfiinţa o familie şi 
de a construi o casă - în ciuda situaţiei materiale nestrălucite (mama: institutoare, tatăl: 
contabil) printr-un proverb: „Cu toate acestea, părinţii mei nu au precupeţit nici un fel 
de efort pentru realizarea casei proprii căci credeau nestrămutat în zicala românească: 
orice om (de nădejde) este dator ca în viaţă să-şi întemeieze o familie cu copii, să-şi 
facă o casă şi să sădească un pom. Dânşii şi-au îndeplinit total această datorie, deoarece 
la data construirii casei aveau deja trei (din cei patru) copii iar, ulterior, au sădit şi 

pomi"23
• 

17 Ibidem, p. 79. 
18 Roth, cit. op„ p. 253. 
19 Roth, cit. op„ p. 248. 
20 Ileana Zamfirescu, Câ111 de pomenire, în: PC, cit. op., p. 33. 
21 Aurora Popescu, Un loc apărat de Dumnezeu, în: PC, cit. op., p. 70. 
22 În limba germană există termenul fix „die Kleinfamilie", semnificând părinţii şi de obicei doi 

copii. Vezi şi Roth, cit. op., p. 249. 
23 Aurora Popescu, Un loc apărat de Dumnezeu, în: PC, cit. op„ p. 70. 
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Spaţiul central al familiei nu era (precum în locuinţele muncitoreşti) bucătăria, 
ci sufrageria (un loc intennediar între bucătăria folosită ca atare şi salon, acesta fiind 
destinat reprezentării familiei 24

) unde se lua masa în comun de mai multe ori pe zi. „A 
treia uşă dădea în sufragerie. Ce mare era sufrageria: 36 m2! Trebuia să fie mare, fiindcă 
măcar o dată pe zi îi cuprindea pe toţi care fonnau o familie. Şi erau mulţi, trei 
generaţii. Erau cei ce se aşezau la prânz în jurul unei mese mari. 

Bunica Martha prezida masa. Ea conducea şi îndruma de altfel întreaga gospodărie. 
Bunica, născută şi crescută la Berlin, a ştiut să impregneze atmosfera casei cu un blând, 
dar hotărât spirit de ordine. Când suna gongul să anunţe masa de prânz, nu îndrăznea 
nimeni să întârzie nici cei mici şi nici cei mari"25 • Copiilor le era îngăduit să se joace 
aproape oriunde în casă. „Dar nu era o disciplină atât de rece şi riguroasă încât să-i 
împiedice pe cei mici în joaca lor. Nepoţii zburdau în voie prin hol şi prin camerele de 
alături. [ ... ] Dar la parter jocul se desfăşura nestingherit. Aveau de altfel şi podul şi 

pivniţa la dispoziţie, locuri totdeauna iubite de copii"26
• 

Alături de pod şi de pivniţă locurile de joacă cele mai îndrăgite erau grădinile, 
lumi miniaturale, rămase în memorie ca idealul spaţiului de joacă. Spre deosebire de 
alte medii sociale, copiii nu erau consideraţi ca forţă de muncă. Se datorează familiei 
burgheze creşterea interesului pentru educaţia şi sănătatea copiilor, pentru personalitatea 
lor27

• Poreclele date membrilor familiei erau un fapt frecvent. Fonnele limbajului utilizate 
în familie demonstrează încredere şi intimitate, semn al distanţării faţă de lumea 
exterioară28 • 

Soţii D. - pentru toţi cei din jur: Tătiţu şi Tanţa - [ ... )29
• Copiii de atunci nu au 

reţinut în memorie spaţii înguste, meschine, aşa cum reiese din amintirile copiilor 
proveniţi din familii muncitoreşti 30 • Casele construite de familiile burgheze păstrau 
posibilitatea separării mai uşoare a spaţiilor. Nu se pot stabili aprecieri de ordin cantitativ 
asupra demografiei urbane doar ţinând cont de mărturiile reunite în „Povestea caselor'', 
dar se pot observa modificări de ordin calitativ în situaţia femeilor. Dorinţa de a avea 
copii se împleteşte cu ideea continuării studiilor sau a unui serviciu propriu. Este cazul 
mamei uneia dintre povestitoare: preocupată (ca şi soţul ei, de altfel!) de obtinerea 
titlului doctoral la Paris, aceasta a lăsat primul copil în grija bunicilor. Va refuza totuşi 

24 Vezi şi familia cu mvita\ii în sufragerie pe poza în: PC, cit. op., p. 160 (Nicolae Perşu, Casa 
inginerului Perşu din Calea Victoriei 159, începând pe p. 157). 

25 Hortensia Mişu-Masichievici, O casă 11itată, în: PC, cit. op., p. 15. 
26 Ibidem, p. 16. 
27 Hermann Zinn, E11ts1ehu11g und Wandel hiilgerlicher Woh11gewoh11heiten 1111d Wohnstrukt11ren 

[Geneza şi Schimbarea biirgerlicher Wohngewohnheiten und Wohnstrukturen], în: Lutz Niethammer, Wohnen 
im Wande [Wohnen im Wandel], cit. op., p. 13-27, aici p. 20. Zinn descrie Bsonderheiten a stilul de habitat 
burghez în primul rând în Abgrenzung zu Wohnverhăltnisse im Mittelalter. 

28 Ibidem. 
29 Ioana Dinescu, „Mitică" al Case/oi; în: PC, cit. op., p. 58. 
3° Cf. Heidi Rosenbaum, Proletarische Familien Arheiterfamilien und Arheilervăter im friihen 20. 

Jahrhundert zwischen traditio11elle1; sozialdemokratischer und kleinhiirgerlicher Orie11tieru11g [Familiile 
proletare. Familiile muncitoreşti şi Arbeitervăter im friihen 20. Jh], Frankfurt/Main, 1992, mai ales cap. IV, 
Die Wohnung [Locuinta], pp. 165-187. Şi Heidi Rosenbaum lucrează cu amintiri. De aceea se oferă o 
compara\ie. 
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propunerea soţului de a rămâne la Paris. Familia se reîntregeşte la Bucureşti, unde se 
nasc următorii copii ai cuplului, gemeni. „Fratele nostru cel mare, deşi avea numai 
patru ani îşi aminteşte perfect ziua; se juca în curtea casei şi ştia că trebuie să venim 
pe lume. Chemat să ne vadă i-a rămas întipărită imaginea noastră într-un pătuţ din 
camera din faţă a casei, între uşă şi sobă. Marna nu contenea să-i spună: «Sunt fericită, 
sunt fericită!» Seara, familia s-a adunat şi, după obicei, s-a băut şampanie"31 • 

După Juergen Kocka, familia burgheză se caracterizează prin eliberarea mamei 
de multiplele sarcini economice. Timpul ei este dedicat aproape în întregime creşterii 
copiilor. Teoretic, se produce o niodificare a ordinii familiei tradiţionale: femeia are 
posibilitatea de a dispune de un serviciu propriu, chiar dacă acest fapt nu este, din punct 
de vedere al veniturilor, absolut necesar. 

3.3 Individul şi performanţa 

Conform părerii lui Juergen Kocka a predominat în rândul burgheziei o „înaltă 
apreciere a performanţei individuale'', de unde reiese autodefinirea acesteia prin 
dobândirea succesului economic, a prestigiului social şi a influenţei politice. Respectul 
pentru ştiinţă aparţine tot acestui cadru, după cum educaţia constituie condiţia necesară 
a întreţinerii relaţiilor sociale. 

În Povestea Caselor citim despre familii de intelectuali şi universitari şi despre 
familii de comercianţi, astfel încât se poate încerca încadrarea primei categorii în 
conceptul de „burghezie intelectuală" (Bildungsbiirgerturn) iar a celei de a doua în 
rândurile „burgheziei comerciale" (Wirtschaftsbiirgertum). 

În ambele cazuri este vorba despre o burghezie specializată într-un anumit tip de 
profesie (Berufsbiirgerturn) cu o „bază economică orientată către obţinerea de venituri 
şi asigurarea necesarului de viaţă era baza jocului pieţii" 3~. În amintirile de faţă este 
mereu accentuată hărnicia unora sau altora dintre membrii familiei. Firesc, aşteptări 
corespunzătoare se îndreaptă către copii, care sunt adesea trimişi la studiu în Germania 
sau în Franţa. 

3.4 „Bunăstare" materială vs. măsură şi onestitate 

Se pune întrebarea „Cum şi-au putut permite din punct de vedere financiar familiile 
bucureştene întreţinerea casei, educaţia copiilor şi accesul la cultură?" Epoca pare să fi 
fost una de bunăstare materială. În primele trei povestiri apare cuvântul „belşug", asociat 
vieţii urbane, răsfrânt corespunzător asupra situaţiei financiare a familiei: „Viata după 
primul război mondial, dar mai ales în deceniul al 4-lea, luase o dezvoltare atât de mare 
încât situaţia materială a familiei se îmbunătăţea an după an [„.]"]]. 

„În casă era belşug [„ .]"34
, o referinţă personală sau extinsă întregului Bucureşti: 

„Viaţa viitorilor bucureşteni era îmbelşugată [„.]"35
• Este însă exclus ca fiecare locuitor 

31 Ileana Zamfirescu, Câ11t de Pomenire. în: PC, cit. op„ p. 37. 
3 ~ Zinn, cit. op„ p. 17. 
33 Ecaterina Sima, Faianţa di11 sala de baie, în: PC, cit. op„ p. 25. 
34 Ibidem. 
35 Ileana Zamfirescu, Câ11t de Pome11ire, în: PC, cit. op., p. 33. 
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al Bucureştiului să fi profitat de această bunăstare în aceeaşi măsură. Şi totuşi se poate 
considera că această epocă a schimbat viaţa cotidiană şi imaginea oraşului prin 
productivitatea înregistrată în toate domeniile. 

Acest lucru a permis ridicarea socială a familiilor cu un stil de viaţă asemenea 
celui descris anterior. Kocka vorbeşte chiar despre un „proces de îmburghezire a unor 
grupe, straturi şi clase sociale'', proces ce a avut Joc şi la Bucureşti, dacă judecăm din 
punctul de vedere al culturii habitatului. 

Mahalalele devin cartiere „obişnuite", „lăsând Joc unei burghezii destul de 
răsărite"36 şi unul dintre proprietarii de case era desemnat drept intelectual „într-o lume 
care până la el nu cunoştea decât categoria mahalagiului şi a micului funcţionar"37 • 

Kocka continuă: ,,În acelaşi timp se văd, la o cercetare mai amănunţită, limitele acestor 
tendinţe de îmburghezire. Evident au trebuit şi trebuie să fie îndeplinite anumite condiţii 
sociale şi economice astfel încât cultura burgheză să poată lua fiinţă. Printre aceste 
condiţii se afla existenţa unui venit constant, mult deasupra minimului existenţial 

(indiferent din ce surse)"38
• Acest minim existenţial pare să fi fost accesibil. Chiar şi de 

pe urma pensiei se putea duce o viaţă lipsită de griji: 
„Viaţa viitorilor bucureşteni era îmbelşugată; din pensia lor, Băicanii, dădeau 

câte 100 de lei «bunicei» pentru casă, puneau de o parte câte I 00 de lei pentru zestrea 
ultimei fete necăsătorită încă, iar cu restul de o sută Alexandru Baican mergea în târg 
şi o cheltuia în întregime, întorcându-se acasă încărcat de bunătăţi: icre negre şi tot felul 
de trufandale. Tot ei au putut dărui celor patru nepoţi câte o vioară şi câte un pian"39

• 

Referirea la bunăstarea materială se completează cu citate în care se manifestă o 
atitudine tipic burgheză, cea a măsurii şi onestităţii40 : „Dar atunci demult, uşile erau larg 
deschise, lumina pătrundea în voie, trecea uşor peste mătasea fotoliilor, peste tablouri 
şi oglinzi, zăbovea pe câte o fotografie. Cei care treceau prin hol îşi puteau opri privirile 
în cele două camere ce oglindeau bunul gust al unei familii înstărite. Nimic exagerat, 
nimic ostentativ"41

• 

Joana Dinescu vorbeşte despre casa sa vagon: „Un fel de Mitică al caselor, nici 
prea-prea, nici foarte-foarte"42

• O altă autoare îşi descrie casa drept „modestă locuinţă"43 , 

înainte de a enumera o mulţime de facilităţi moderne precum apa curentă, canalizare etc. 

3.5 Cultura 

Numai cu o situaţie financiară stabilă s-a putut realiza o „legătură strânsă cu 
cultura estetică, cu arta, literatura, muzica etc. (ceea ce înţelege drept «cultură burgheză» 
într-un sens mai restrâns)"44

• Educaţia se făcea simţită în ansamblul locuinţei prin 

36 Ioana Dinescu, „Mitică" al Caselm; în: PC, cit. op., p. 59. 
37 Ibidem, p. 57. 
38 Kocka, op. cit., pp. 20-21. 
i 9 Ileana Zamfirescu, Câ11t de pome11ire, în: PC, cit. op., p. 33. 
40 Roth, op. cit., p. 249. 
41 Hortensia Mişu-Masichievici, O casă uitată, în: PC, cit. op., p. 15. 
42 Ioana Dinescu, .. Mitică" al casel01; în: PC, cit. op., p. 43. 
43 Ecaterina Sima, Faia11/a di11 sala de haie, în: PC, cit. op., p. 23. 
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posesiuni cu scop reprezentativ şi „senzorial"45
: pianul obligatoriu, tablouri şi opere de 

artă, des mentionate în amintirile studiate. „Bustul unei temei frumoase, lucrare semnată 
Carpeaux, o palidă rămăşită a vietii de altădată [ ... ]"46

. 

„[D]e la el [Alexandru Ioan Cuza] ne-au rămas în casă crucea, un adevărat obiect 
de artă - datată 1840 - şi cădelnita cu care slujea"47

• Simpla prezenţă (decorativă) a 
acestor obiecte în încăperi nu era suficientă. O folosintă corespunzătoare era necesară, 
spre exemplu prin mici serate oferite pentru musafiri. „Dar nu numai de Crăciun plutea 
muzica în această casă. Ca în multe familii se aranjau mici serate, când pianul se 
întovărăşea cu o vioară, cu un violoncel, pentru a da viaţă pieselor marilor compozitori. 
Atunci au învătat copiii să iubească şi să înteleagă această artă. Atunci s-a înfiripat în 
ei o dragoste pentru muzică, dragoste care nu i-a părăsit în viaţă"48 . 

3.6 Serbări şi Sărbători 

O caracteristică a burgheziei a fost veritabila cultură a sărbătorii. Crăciunul trece 
drept cea mai „burgheză" sărbătoare, „a familiei şi intimitătii"49 • Una dintre amintirile 
de fată - de fapt a unei descendente a unei familii cu o bunică originară din Germania 
- da Crăciunului exact acest sens: „Cadourile se împărteau după ce răsunau cântecele 
de Crăciun. Pianul din colt aştepta pe Areta, fiica bunicii Martha. Melodiile cunoscute 
şi îndrăgite se strecurau în inimile celor mari şi celor mici. An de an aceleaşi cântece, 
dorite şi aşteptate. Ele aduceau pacea, liniştea şi blândeţea unei seri deosebite"50

• 

„[B]rad[ul] imens" era aşezat în sufrageria de 36 m2
, unde se găsea şi pianul -

fapt ce semnifică că aceasta era prin excelenţă camera întregii familii. Se mai aminteşte 
o „masă mare de sărbători", la care au participat 12 persoane; masa a fost rezervată 
sărbătorilor mari şi aşezată în camera unde acestea aveau loc51

• 

Sărbătorile tradiţionale sunt menţionate mai des decât sărbătorile de familie (nunţi, 
zile de naştere şi botezuri), deşi erau sărbătorite „după obicei", cu „şampanie"52 • Ileana 
Zamfirescu îşi aminteşte nu numai naşterea gemenilor, ci şi că a fost „ziua Sfinţilor 
Constantin şi Elena, cade în Joia Înălţării Domnului şi a Zilei Eroilor"53

• Atitudinile 
tradiţionale erau prezente şi la femei educate, precum cea mai sus menţionată cu 
doctoratul la Paris. Tipul-ideal al burgheziei este cel marcat de Iluminism şi de 
secularizare, dar aici obiceiurile ortodoxe erau adânc înrădăcinate. 

Sărbători cu un caracter semi-public erau cele de genul celor deja menţionate sub 
numele de „mici serate'', la care se adunau familia şi invitaţii din afară, artişti profesionişti 

44 Roth, op. cit., p. 249. 
45 Niethammer, Einleitung, op. cit., p. 8. 
46 Hortensia Mişu-Masichievici, O casă uitată, în: PC, cit. op., p. 15. 
47 Ileana Zamfirescu, Cânt de pomenire, în: PC, cit. op., p. 33. 
48 Hortensia Mişu-Masichievici, O casă uitată. în: PC, cit. op., p. 17. 
49 Roth, cit. op., p. 249. 
so Hortensia Mişu-Masichievici, O casă uitată, în: PC, cit. op., pp. 16-17. 
51 Ileana Zamfirescu, Cânt de pomenire. în: PC, cit. op., p. 40. 
52 Ibidem, p. 37. 
53 Ibidem. 
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sau amatori: „Că în multe familii se aranjau mici serate, când pianul se întovărăşea cu 
o vioară, cu un violoncel, pentru a da viată pieselor marilor compozitori"54 • 

Hoepken consideră că „formele «modeme» ale modului de viaţă urbană erau 
adeseori numai adaptări şi europenizări ale tradiţiilor din vechime şi a modului de viaţă 
cotidiană ne-urban"55

• Belgradul de dinainte de primul război mondial trecea ca oraşul 
în care „elitele au recepţionat instituţia «journ-ului şi a salonului ca imitaţie a unei 
forme de sociabilitate franceză. Aceasta [ ... ] a rămas însă multă vreme ca un mod de 
sociabilizare în interiorul aceleiaţi familii" 56

• 

În comparaţie cu Europa Occidentală şi Centrală familia a reprezentat un factor 
determinant deosebit al vieţii cotidiene, pe care a influenţat-o în sens pozitiv. Sărbătorile 
erau evenimente majore: „[E]a [mama] care tot timpul cât a trăit în casă, păstrând 

tradiţia, ne aduna la toate sărbătorile, câte 40-50 rude şi prieteni"57
• 

Tradiţia urbană «nouă» a celor mai recent mutaţi la Bucureşti se face remarcată. 
Familiile continuă să îşi trăiască viaţa „de altădată", îmbunătăţită cu «cuceriri» ale 
tehnicii, dar într-un alt stil de viaţă, determinat de noul mediu. Vizita la rudele din 
Bucureşti devenise un eveniment deosebit din toate punctele de vedere. 

„De pe vremea bunicilor, amândoi foarte primitori, casa devenise locul de întâlnire 
al familiei. Aici, la «Hanul Dimitriu» trăgeau neamurile bunicii din Odobeşti şi ale 
bunicului din Nicoreşti, care soseau încărcate cu de toate. Pe de altă parte, casa era 
plină de tineret, colegi şi prieteni ai băieţilor [ ... ]"58

• 

Casele sunt astfel construite încât fac posibile petrecerile de anvergură, cu rude 
şi prieteni, serate savante sau micile sărbători familiale. în ciuda construcţiei care 
sugerează nevoia de spaţiu privat, exista un du-te-vino îngăduit de gazde prietenilor şi 
celorlalţi membri ai familiei. „Cu soţia lui [ „.] în casa deschisă, înconjuraţi de o 
sumedenie de prieteni şi rubedenii - care mai de care mai petrecăreţi şi mai zurlii, 
ducând cu toţii acea - deja celebră - viaţă de «din-nainte de război», în care Bucureştiul 
avea pe bună dreptate faima de a fi unul dintre oraşele cele mai vesele şi plăcute din 
Europa"59

• 

Totuşi, nevoia de reprezentare socială se putea dovedi prea scumpă pentru 
veniturile familiei: „Casa, croită de domnu' Niţă pe dimensiunile vieţii lui cuminţi, 

devine neîncăpătoare. Prea mulţi prieteni şi rude (Ortansa are nu mai puţin de 7 fraţi şi 

surori, care trăiesc în clan vizitându-se în permanenţă şi punând la cale «O trăznaie după 
alta»): un permanent du-te-vino, unii rămân peste noapte, următorii se anunţă deja în 
zori! Petreceri, excursii, plimbări cu trăsura la Şosea, mititei la Băneasa, baluri: mascate 
şi nemascate, partide de canastă şi pinacle până la ziuă, şi câte şi mai câte ... O asemenea 

54 Hortensia Mişu-Masichievici, O casă uitată. în: PC, cit. op., p. 17. 
ss Hiipken, cit. op., p. 27. 
56 Ibidem. 
57 Ileana Zamfirescu, Câ11t de pome11ire. în: PC. cit. op„ p. 40. 
58 Ibidem, p. 35. 
59 Ioana Dinescu, „Mitică" al caselm; în: PC, cit. op„ pp. 58-59. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



BUCUREŞTII DE ALTĂDATĂ 219 

viată costă mult. Mai mult decât îşi putea permite chiar şi un director de pension. De 
aceea, în 1928 apartamentul din faţa imobilului din Aurel Vlaicu va fi închiriat"60

• 

În domeniul sărbătorilor se găsesc cele mai multe elemente traditionale. Nu numai 
textele, dar şi pozele alese de autori pentru carte ne dau indicii asupra „joi de vivre". 
Erau amabilitatea şi cordialitatea împrumutate de la ţară, iar bucuria mai prezentă în 
familiile mari sau ne confruntăm cu clişee? Sărbătoarea, petrecerea burgheză sunt 
considerate în teorie ca „timp controlat şi disciplinat"61

, dar rezultatele acestei lucrări 
indică concluzii distincte. În acelaşi timp structura largă a familiei contrazice teza 
specifică Europei Occidentale a „polarizării între familie ca spaţiu privat protejat prin 
lege, pe de o parte şi sfera publică formală, pe de altă parte"62

• Rezultă că delimitările 

şi anonimatul specifice metropolei sunt mai puţin prezente. 

4. Discuţie finală - pro şi contra o burghezie sudest-europeană 

Dacă la Bucureşti a existat o burghezie sau nu, este o întrebare puţin exagerată. 
Ce poate să pledeze pentru „contra"? Kocka desemnează aspectul cultural al burgheziei 
ca „răspunsul complementar referitor la întrebarea ce caracterizează şi ce delimitează 
burghezie"63 [S.N.). Alţi factori importanţi sunt „marea diferenţă dintre oraş şi sat, o 
accentuată tradiţie nobilă-feudală, tensiuni sesizabile între clasele sociale, o moştenire 
urban-burgheză, eficientă iluminismului, omogenitatea etnică şi confesională"64 • La 
Bucureşti majoritatea populatiei/locuinţelor cu stilul de viaţă burgheză a venit de la 
ţară; oraşul se face remarcat printr-o eterogenitate în ceea ce priveşte compunerea 
etnică-naţională, un fapt care este după părerea lui Kocka „nefavorabil pentru constituirea 
unei burghezii cuprinzătoare"65 • Se poate porni de la premiza că cele două componente 
condiţionează o legătură relativ puternică cu tradiţii specifice, printre altele rurale; 
atitudinile luministe se regăsesc parţial. Atitudinea în ceea cc priveşte nobilimea este 
ambivalentă: în aceeaşi povestire se găsesc citate în care este accentuată modestia şi 

măsura în lucruri, precum şi amintiri entuziaste despre baluri şi despre cum a dansat 
bunica cu prinţul Caro) 66

• 

Conform părerii lui Juergen Kocka este vorba despre o burghezie distinct diferită 
fată de cea caracterizată prin criteriile enunţate mai sus67

• Dominant este în cazul 
bucureştean conceptul de „formare culturală". Aceasta se orientează pe de o parte spre 
cultura occidentală adoptată în oraş, în acelaşi timp înrădăcinat în tradiţii proprii, astfel 
că se naşte o simbioză specifică. 

60 Ibidem, p. 59. 
61 Manfred Heuling, Paul Nolte (ed.), Bi.irgerliche Feste: symbolische Formen politischen Handelns 

im 19. Jahrhundert (Sărbătorile burgheze: forme simbolice ale politischen Handelns în sec. XIX]. Giittingen, 
1993, p. 8. 

62 Roth, cit. op., p. 249. 
63 Kocka, cit. op., p. 17. 
64 Kocka, cit. op., p. 22 
65 Kocka, cit. op., p. 19. 
66 Hortensia Mişu-Masichievici, O casii uitatii, în: PC, cit. op., p. 19. 
67 Kocka, cit. op., p. 16. 
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Klaus Roth preferă cercetarea asupra culturii burgheze, preferând să ignore istoria 
genezei. Trecutul însă se face remarcat în detaliile culturii burgheze. Chiar dacă există 
asemănări importante cu burgheziile din Europa Centrală, specificitatea celei bucureştene 
este inseparabilă de contextul istoric. 

Cercetarea din punct de vedere istoric al evolutiei conceptului „burghezie" rămâne 
importantă, consideră Kocka: „Burghezia de formare se dovedeşte în întregime ca 
dependentă de constelatii istorice; ea apare şi trece o dată cu acestea. Nu numai «tipul» 
de burghezie, ci şi măsura existenţei ei variază în timp şi spaţiu"68 • Cu această definiţie 
largă - şi pe baza cercetării istorice - putem introduce concepte occidentale (precum 
cele denumite generic „burghezie") şi în studiul Europei de Sud-Est. Avem destul de 
mult spaţiu. 

SUMMARY 

Considerations Concerning tlie Buc/iarestan Bourgeoisie During 
tlie lnterwar Period 

The author aims at rendering a sketch of the bourgeoisie class in Bucharest - a most expressive 
social stratus in the city, during the interwar time sequence. Although the bourgeoisie has been assiduously 
studied within the Western Europe, little has been investigated concerning its peculiarities in the 
Eastern-European area. The present paper tries to identify some typical features of the bourgeoisie mentalities 
in Bucharest. In this respect, the house - the home - as a center of memories becomes a reference point, 
and was meant to represent a spatia) frame section of the paper, while the second one was dedicated to the 
concept of "bourgeoisie" itself. 

68 Kocka, cit. op„ p. 17. 
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BUCURESTI 1932-1940 
' 

- văzut de Ion D. Borteş -

La data de 20 iunie 1932 - însoţit de tatăl meu şi un frate, mai mare cu 3 ani 
decât mine, am plecat, din comuna VÂLCELELE situată în fostul şi viitorul judeţ 
RÂMNICU SĂRAT ajungând noaptea la orele 2 F 0 în METROPOLA ŢĂRII care-i 
poartă numele legendarului BUCUR ciobanu. 

Când am coborât la ora acela din tren în Gara 
de Nord şi am văzut atâtea lumini şi atâtea trenuri 
am avut impresia că visez! 

Era prima dată când am văzut atâta forfotă 
de oameni şi atâtea lumini în gară şi pe străzi. 

Tramvaiul 12 ne-a lăsat pe calea Şerban Vodă 
la staţia POTERAŞI. 

De aici am ajuns în str. Elena Cuza nr. 24 la 
sora tatălui meu. 

A doua zi verişoara mea - mai mare decât 
mine - m-a dus să vizitez PARCUL CAROL - operă 

a marelui Arhitect francez Ed. Redont amenajat în 
perioada anilor 1903- 1906. Aici am putut admira tot 
felul de flori, de arbuşti, de copaci tineri până la 
copaci seculari. Aceştia din urmă situaţi în partea 
dreaptă spre str. Cuţitul de Argint, formau un tunel 
natural deoarece, mergând pe această alee nu se vedea cerul de ramurile lor. 

Ajunşi în faţa locului am văzut o mulţime de lebede pe lac, moscheia turcească 
străjuită de un minaret. Dând ocol lacului am ajuns într-o peşteră. În faţa peşterii , într
un bazin cu apă se afla o sculptură , „MADONA", străjuită de ce-i doi giganţi , dintre 
care unul era operă a marelui sculptor Dimitrie Paciurea*. În continuare am urcat un 
şir de trepte ajungând în faţa clădirii Muzeului Militar, operă a arh. Remus Iliescu. În 
faţa muzeului se afla monumentul soldatului necunoscut, apoi în partea dreaptă se aflau 
Arenele Romane şi în stânga Turnul lui Vlad Ţepeş. Cu ocazia expoziţiei „LUNA 
BUCUREŞTILOR" 1935 s-au adăugat noi construcţii şi noi statui dându-şi concursul 
o seamă de sculptori, arhitecţi şi ingineri ca: Stork D. Paciurea, Mingopol, Kantzler, 
Engerlein, Hălăuceanu, Gr. Cerchez Maimarolu şi alţii. 

A treia zi am fost la cinema Astra - Şerban Vodă cu poteraşi - unde am văzut 
filmul „Refugiaţii europeni". Seara am mers la cinema Odeon în faţa Parcului Carol 
unde am văzut „Richard inimă de leu". 

Pe ziua de 23 iunie 1932 am sărbătorit cei I O ani ai mei cu o îngheţată la comet. 
În noaptea de 23 spre 24 iunie la orele 24 am fost sculat de unchiul meu şi dus 

în piaţa Bibescu Vodă unde avea „prăvălie" „angro" de fructe . 

'Al doilea fiind realizat de Frederic Storck (n .r.). 
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Pe platoul din mijlocul pieţii erau sute 
de coşuri cu caise altele cu mere dulci, mere 
acre, pere „Fetiţa" şi alte produse. 

Activitatea era în toi. Doi băieţi de 
prăvălie - unul cu un drug de lemn iar al 
doilea - cântaragiu - aveau un cântar de mână 
prevăzut cu două ghiare spre a prinde toartele 
coşului şi un cârlig care era agăţat de drugul 
ţinut de celălalt băiat care, ridicând coşul, 
urmărea pe cadran kilogramele coşului res
pectiv cu marfă, strigând cu glas tare can
titatea. 

Pe parcurs am aflat că negustorii an
grosişti nu cumpărau aceste mărfuri ci le 
primeau în comision - adică în consignaţie. 

Ţăranii producători aduceau produsele 
câte unui angrosist pc care-l cunoşteau dinainte. 
Pentru faptul că angrosistul îi vindea 
produsele, îi reţinea ţăranului 10% comision 
din suma totală realizată. 

În unele cazuri - mai rare de altfel -
comisionul se negocia atunci când pro

ducătorul aducea produsele în ambalajele lui. 
În ceea ce priveşte timpul, acesta nu se măsura în zile sau luni! ci în perioada 

când apăreau produsele. Dacă se întâmpla vreun eveniment plăcut sau neplăcut, se 
zicea: când s-a întâmplat asta? Răspuns: pe vremea căpşunilor, pe vremea caiselor, pe 
vremea pepenilor şi aşa mai departe. 

Un secret al perelor constă în faptul că ele nu trebuie lăsate în păr să se coacă, 
deoarece li se slăbeşte coada şi ele cad strivindu-se. Ele trebuiesc culese când dau în 
pârg şi aşezate uşor în lăzi sau pe rafturi circa 6-7 zile, până se coc. Cum ştim că s-au 
copt? Luăm o pară şi apăsăm cu degetul la baza cozii şi dacă locul unde am apucat 
e moale atunci în mod sigur para s-a copt. 

După o perioadă relativ scurtă am constatat că piaţa „Bibescu Vodă" era axul 
principal al aprovizionării Capitalei deoarece în jurul ei erau: hala de came, hala de 
fructe, hala de peşte, hala de păsări, piaţa de flori, până şi hala de vechituri „Taica" 
Lazăr, mari angrosişti de coloniale şi alţii. 

În rest, în Bucureşti mai erau următoarele pieţe de desfaceri - vânzare - în detail; 
Piaţa Amzei, Piaţa Filantropia, Piaţa Matache, Piaţa Puişor şi Hala Traian şi hala de 
peşte Obor. 

Angrosişti de coloniale erau; Jean Dumitrescu-Militari, Str. Carol, G. Negulescu, 
Bd. Maria, Toma Dinescu şi N. Arpăşanu str. Halelor. 
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În producţia de mezeluri erau implicaţi, între alţii, fraţii Rochus care aveau şi 
magazin de desfacere pe str. Halelor şi fabrica pe str. Tăbăcari, fraţii Pescaru care aveau 
şi magazin în Bariera Moşilor (Obor), Leon Paţac şi Potsudek. 

În producţia de şampanie şi vin erau: MOTT şi RHEIN; „Valea Mieilor, Boghici 
şi Ducu, erau numai cu vinuri şi tescovină (ţuică). 

În producţia de bere erau: Bragadiru, Luther, Azuga şi Czel. 
În producţia de Vermut: Gerard Duque. 
În producţia de liqueururi, băuturi spirtoase şi coniac era Constantin Stroici care 

era şi preşedintele Societăţii fabricanţilor de băuturi spirtoase din România, având şi 
reprezentanta lui Naville de coniac. 

Monopolul pâinii îl avea Otto Gagel urmat de Herdon şi Traiul. 
Marii angrosişti de cafea erau: Iliu Meini şi Danelian care aveau şi o mulţime de 

magazine. 
În produse zaharoase erau: Angelescu, Zamfirescu, Pavel Helioti, Peristeri şi 

Stolwerk - Braşov. Dintre marile magazine de coloniale erau următoarele: Dragomir 
Niculescu vizavi de hotel Continental, Athene Palace, Rijnoveanu şi Babeş, vizavi de 
muzeu „Colectiilor de Artă", Ciobanu lângă Sala Dales, „Furnica", Dionise Lupu colţ 
cu Maria Rosetti, Consulul Francez, fraţii Dudescu, Gălătescu, vizavi de Cassata, 
Tarapanaua Cotroceni, Gh. Ionescu şi Preda, „Curcanu" Stelian Constantinescu, Dor 
Mărunt, Bariera Moşilor şi multi altii. 

Dintre restaurante erau: Athene Palace unde cânta Jean Iacobescu, Caru cu bere, 
Bragadiru, str. Carol, Parcul Luther, Dinicu Golescu unde cânta Mia Braia dirijor 
Victor Predescu, Princiar, Brezoianu colţ cu Bd. Elisabeta unde cânta Ioana Radu, 
Potcoava de Aur str. Carol unde cânta Rodica Bujor, Bufet la Şosea, Grigore Balotă, 
Piaţa Filantropia, Mercur, Emil, şos. Colentina unde cânta Maria Lătăreţu, Stelian Petrescu 
str. Carol, Coşna, piaţa Buzeşti şi alţii. 

Alte mari magazine: Galleries Lafayette (Socec) azi mag. Victoria, Pop şi Bunescu 
azi Bucureşti (Vulturul de mare) Th. Atanasiu, Ghe. Fundănescu, Mărăcine, care avea 
confecţii din piele - aşa zisă de drac. 

Magazine de încălţăminte: (Dermata), (Guban), Mociomiţa şi „Gralex" (Grigore 
Alexandrescu). 

Farmacii: Cionga Cal. Văcăreşti, Velescu, Cuza Vodă colţ cu Şerban Vodă 
Drogherii: Fraţii Papainopol str. Bibescu Vodă. 

Fructării de lux: Cocoşatul str. Academiei, Fructăria Palatului vizavi de Palatul 
regal; Iulian str. Doamnei colţ cu Cal. Victoriei, vizavi de „Confecţia". 

Fierării: Eftimie Predoleanu - Obor - vizavi de „Bazaru Ilie Dinu, Cămaru" 
vizavi de spitalul Colţea, având al doilea magazin în şos. Mihai Bravu colţ cu B-dul 
Ferdinand. 

Librării: Cartea Românească în blocul „Carpaţi" lângă frizeria americană. Depozitul 
fiind condus de Dl. Sfetea pe calea Moşilor în spatele bisericii Sfântu Gheorghe, Aleasai, 
ulterior Remus Cioflec sub hotel „Bulevard". 

Nădăjdeuiesc să le facă plăcere celor interesaţi de cele ce existau în Bucureştii, 
din perioada anilor 1932 şi până la începutul celui de al II-iea război mondial. 
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SUMMARY 

Bucliarest Between 1932-1940 

The author recalls the image of Bucharest of yore, as it was when he first came here, with special 
reference to the Romanian Capital during the second half of the Interwar period. 

n 

LEGENDĂ 

I. Marin Bădescu - Hală 

fructe 
2. V. Andreescu - Hală 

fructe 
3. M. Dumitrescu - Hală 

fructe 
4. Al. Andronache - Hală 

fructe 
5. Gh. Boştină - Hală fructe 
6. Sandu Bănuţ - Hală 

fructe 
7. T. Georgescu - Hală 

fructe 
8. C. Pietraru - Hală fructe 
9. C. Dumitrescu - Hală 

fructe 
10. Resta urantul „Potcoava 

de Aur" 
11. Restaurantul „La Calu 

Bălan" 

12. Maga1inul „Fraţii 

Rochus" 
13. Coloniale Toma Dinescu 
14. Coloniale Nicu Arpăşanu 
15. Confec(ii Gh. Fundănescu 

16. Ciorbă de burtă şi 

tuslamă 

17. Bazarul „ Bazaca" 
18. Restaurantul „Bragadiru" 
19. Mociorniţa -

Încălţăminte 
20. Biserica Domniţa Bălaşa 
21. Biserica Sfântu Anton 
22. Biserica Albă 
23. Biserica Sfântu Gheorghe 
24. Coloniale J. Dumitrescu-

Militarâ 
25. Morga 
26. Coloniale Stelian Petrescu 
27. Confecţii Mărăcine 

28. La Vulturul de Mare 
29. Taica Lazăr 
30. Dermata - lncăl(ăminte 
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NEGUSTORI AMBULANTI • 
SI MĂRFURILE LOR • 

Petruţa Burlacu 

Diversitatea mărfurilor desfăcute în cadrul comerţului ambulant a făcut ca şi cei 
care le vindeau să se împartă în mai multe categorii speciliazate pe anumite tipuri de 
produse. 

Incontestabil spectacolul străzii, începând cu jumătatea secolului al XIX-iea a 
fost dominat de olteni, categoria cea mai numeroasă şi mai populară de comercianţi 
ambulanţi. 

Alături de olteni, şi-au dezvoltat negoţul şi negustorii de origine balcanică: turci, 
bulgari, greci, albanezi, specializaţi îndeosebi în dulciuri, băuturi calde şi răcoritoare. 

Diverse mărunţişuri (aţă, ace, nasturi) precum şi haine vechi vindeau evreii. 
Ţiganii au vândut şi ei haine vechi, devenind în cele din urmă principalii furnizori ai 
evreilor. 

Dar spre deosebire de aceştia din urmă, ţiganii mai puteau fi întâlniţi ca negustori 
de fiare vechi, bărbaţii în general, iar femeile ca vânzătoare de porumb fiert, floricele 
de porumb şi florărese. 

Negustori ambulanţi au fost şi sacagiii (vânzători de apă), zarafii, ,,jurnaliştii" 
(vânzători de ziare), flaşnetarii, precum şi o serie de meseraşi: geamgiii, lăcătuşii, cei 
de pun coadă nouă la topor, lustragiii, coşarii. 

Asupra tipului dre marfă ce-o vindeau, a modului de desfacere şi prezentare a 
mărfii ne vom referi în cele ce urmează. 

Şi întrucât oltenii au constituit un aspect mai deosebit al negoţului ambulant vom 
începe cu ei. 

Oltenii 

Originari, cei mai mulţi din Oltenia şi din împrejurimi, ei au fost desemnaţi cu 
numele zonei din care proveneau. 

Au reuşit să se impună într-atât în negoţul ambulant, încât termenul de „oltean" 
s-a generalizat şi în desemnarea altor negustori ambulanţi ce veneau din alte zone ale 
ţării. 

Prin felul lor de a fi, foarte muncitori, economi, cu spirit practic, având în plus 
şi o înclinaţie deosebită pentru comerţ, oltenii au devenit repede un element indispensabil 
în viaţa Capitalei, care i-a întâmpinat cu multă simpatie. Li se mai spunea şi precup~ţi, 
datorită obiceiului lor de a se tocmi pentru orice. 

Vindeau o marfă foarte variată, atât zarzavaturi, legume şi fructe precum şi carne, 
brânză, ouă, lapte, dar mai puteau fi întâlniţi şi ca vânzători de gaz, cărbuni, ziare, 
reviste vechi. Marfa era a lor sau şi-o procurau de la angrosiştii din Piaţa Mare, de la 
diferite depozite sau de la vătafi. 
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Zarzavaturile, fructele şi legumele erau încărcate în două coşuri mai mari sau 
mai mici, după constituţia fizică a vânzătorului şi erau purtate pe umeri, cu ajutorul unei 
cobiliţe, pe Ia casele gospodarilor. 

În preajma Paştelui, vindeau miei tăiaţi pe care îi agăţau de gleznele din spate pe 
nişte cobiliţe. Mieii erau vânduţi întregi, jumătăţi sau ciozvârte. 

Primăria, observând că mieii tăiaţi pentru vânzare se transportă pe stradă 

descoperiţi şi plini de sânge, hotărăşte în 1885 ca aceştia să fie acoperiţi cu pânză albă, 
groasă, sau muşama 1 • 

În 1909, printr-o nouă ordonanţă se stabileşte ca cei ce vând miei să fie îmbrăcaţi 
curat, să poarte fotă sau şorţ alb de pânză, iar vânzarea ambulantă era pennisă dimineaţa 
până la ora 11 şi după-amiaza între 5-72

• 

Vara oltenii vindeau păsări vii din coşuri de plasă şi tot ei vând brânză, caş dulce 
sau sărat, caşcaval de Penteleu presat în roţi groase, înfăşurate în foi de viţă. 

Iaurtul şi laptele covăsit, din hârdăiaşe legate de cobiliţă, se vindeau cu lingura, 
rânduită ca solzii de peşte în farfuriile casei. 

Laptele dulce era adus orăşenilor atât de olteni, dar mai cu seamă de ţăranii de 
prin satele din preajma Bucureştiului, pus în garniţe de tablă albă, ce erau încărcate în 
faietoane pe două roţi trase de un căluţ sau purtate cu cobiliţa pe umeri. 

„La primele ore ale dimineţii, zeci de cârduri de fete tinere se îndreptau spre oraş 
în pas legănat sub povara ciuberelor pline cu lapte covăsit cântând şi chiuind, ţinându-şi 
papucii în mână, pe care nu-i încălţau decât când ajungeau în Piaţa Victoriei"3

• 

Laptele se distribuia de obicei Ia casele clienţilor pennanenţi. Fiecare familie îşi 
avea lăptarul ei, laptele se lăsa pe datorie, contabilizându-se cu tibişirul pe pervazul uşii 
de la bucătărie. Duminica dimineaţa se făcea socoteala săptămânală, nelipsită de 
controverse şi cârcoteli4

• 

Oltenii erau şi cei care vindeau cu coşurile grăunţe pentru hrana orătăniilor 

curţii, precum şi cărbuni de mangal pentru călcatul rufelor. 
Puteau fi văzuţi, de asemenea, vânzând covrigi înşiraţi pe băţ sau în coşuri de 

nuiele, alviţă şi rahat din cutii mici şi alune, castane, nuci din borcanele ce le ţineau sub 
braţ. 

Îmbrăcaţi în portul lor tradiţional - pantaloni strâmţi, cămaşă largă şi lungă, 
încinşi la mijloc cu un brâu, unde-şi ţineau punga cu bani, pe cap căciulă de oaie sau 
pălărie iar în picioare opinci sau ghete la vreme rece şi cu picioarele goale când era cald 
- cutreierau neobosiţi străzile oraşului, dis de dimineaţă şi până seara târziu pentru a-şi 
vinde marfa, aducând reale servicii locuitorilor oraşului, cărora altfel le-ar fi fost destul 
de greu să le procure, necesitând o cheltuială mai mare de timp şi efort. 

Străzile oraşului răsunau pe durata întregii zile de strigătele oltenilor precupeţi 
ce-şi anunţau astfel marfa, după cum îşi aminteşte Cella Delavrancea, în cartea sa de 

1 Arhivele Naţionale Bucureşti, Secretariat, dos. 9/1885, f. 181. 
2 Ibidem, dos. 8/1909 
3 Minovici Dumitru, Monumente din istoria unei vechi artere bucureştene: Şoseaua Kisselef ln: 

„Materiale de istorie şi muzeografie", voi. Vlll, p. 381. 
4 Kiriţescu Constantin, O viaţă, o lume, o epocă, Bucureşti, Ed. Sport-Turism, 1979, p. 37. 
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amintiri: „ ... Precupeţi cu cobiliţa proptită pe umeri, purtând coşuri mari, treceau pe 
uliţe în pas de buestru sacadat, din cauza greutăţii şi-şi strigau marfa. Cel cu cărbune 
crăuna sumbru: «chiop, chiop, chiop!». Pescarul striga «şalău proaspăt, şalău!». Un glas 
feroce muşca din ora dimineţii: «raci, raci, raci!». Femeia cu lapte covăsit vocaliza 
ascuţit, apoi dulce: «covăsi la„ .a„ .a!». un strigăt dramatic era al vânzătorului de mălai. 
Glasul de bas aruncă un sunet prelung: « ... mălai, ai, ai, ia ... !». Înaintea Paştelui ferestrele 
gospodinelor se deschideau la apelul «mielu' gras, mielu' graaas!»"5• 

Henri Stahl în rânduri pline de poezie îi aminteşte pe oltenii vânzători de portocale 
din faţa bisericii Sf. Anton, „desvălind, delicat, de cămaşa lor de hârtie de mătase, 
fructele mari şi rotunde ... " sau pe oltenii florari de pe trotuarul din faţa havuzului, 
„udând din stropitori „ .mozaicul viu de culori şi parfumuri ce ocupă piaţeta"6 • 

Aceşti negustori ajunseseră în timp să-şi facă o clientelă a lor, pe care o cunoşteau 
bine, ştiau cu cine să se tocmească şi cu cine nu, cine plăteşte la timp sau este rău 
platnic. 

La casele boiereşti, olteanul vinde servitoarei, care alege şi cumpără; stapână nu 
se vede. Negustorul ajunge să se împrietenească cu servitoarea, îşi dau întâlnire în 
Cişmigiu, duminica după prânz. 

După ce-au vândut marfa, oltenii îşi numără banii şi-şi fac socotelile, câtă marfă 
au avut, cât le-a mai rămas, câţi bani au încasat şi câţi pot pune pentru economii, „când 
suma a ajuns să se facă hârtie, precupeţul îmbrăcat în straie de sărbătoare porneşte spre 
casa de economii"7

• 

În Bucureşti, nu duceau o viaţă prea uşoară. O serie de analize statistice printre 
comercianţii ambulanţi din Bucureşti oferă o imagine mai clară asupra traiului acestora 
în Capitală, asupra motivaţiei lor. 

Că vindeau peşte, cărbuni, zarzavaturi, covrigi, iaurt sau orice altă marfă, aceşti 
negustori ambulanţi, mulţi dintre ei - ţărani emigraţi la oraş, - erau în căutarea unui trai 
mai bun, pentru a-şi strânge bani să-şi cumpere o casă; alţii pur şi simplu dintr-un spirit 
de aventură atraşi de mirajul oraşului şi posibilităţile de câştig pe care acesta le-ar fi 
putut oferi. Unii erau atraşi de meseria de negustor şi visau să-şi facă propria lor 
prăvălie. 

O analiză statistică făcută în 1942 printre negustorii ambulanţi din Capitală arată 
că un număr de 2-3.000 dintre ei erau fii de ţărani şi proveneau din localităţi ale 
judeţelor Dolj, Vâlcea, Olt şi Argeş. 

Plecau la o etate fragedă de acasă, în jurul vârstei de 14-16 ani, şi până la 40 
de ani, iar după această vârstă plecau foarte rar. În general bărbaţii erau cei ce plecau8

• 

Începeau prin a fi negustori ambulanţi şi treceau prin toată gama negoţurilor 
ambulante, vânzători de seminţe, ziare, zarzavat, fructe, iaurt. După 5-7 ani de străduinţă, 

5 Delavrancea Cella, Dintr-un secol de viaţă, Bucureşti, Editura Eminescu, p. 55. 
6 Henri Stahl, Bucureştii ce se duc, Bucureşti, p. 150. 
7 Raicu Al., Hai cu mine. Editura Cultura Românească, p. 23. 
8 Dunăre Nicolae M., Fii de ţărani. vânzători ambulanţi în Capitală. Editura Institutului Central 

de Statistică, Bucureşti, V, 1945. 
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unii reuşeau să se îndrepte spre alte moduri de câştig, obţinând slujbe stabile în cadrul 
C.F.R.-ului şi S.T.B.-ului, alţii deveneau negustori stabili, dar cei mai mulţi rămâneau în 
continuare în negoţul ambulant, sperând mereu că vor găsi ceva mai bun, sau că vor 
strânge banii necesari care să le permită întoarcerea în sat9• 

Aceşti negustori ambulanţi lucrau fie pe cont propriu, fie angajaţi la vătaf sau 
patron sau sub supravegherea părinţilor sau rudelor. 

În Bucureşti, locuiau mai mulţi într-o cameră pentru a economisi banii de chirie, 
se îmbrăcau destul de sărăcăcios, cei mai mulţi dintre ei aveau un costum sau două de 
haine, ponosite şi tocite de atâta purtat, o pereche de opinci sau ghete, una sau două 
cămăşi 10 • 

Cei mai chibzuiţi reuşeau să facă economiile care să le permită realizarea ţelului 
propus, alţii, prinşi în vârtejul oraşului, s-au depărtat to mai mult de idealul propus; alţii 
rămân în continuare în negoţul ambulant, fiind mult prea obişnuiţi cu această îndeletnicire. 

Turci, bulgari, greci, albanezi 

Negustorii de origine balcanică s-au impus, prin desfacerea unui singur tip de 
marfă, aceea a dulciurilor orientale, băuturilor răcoritoare sau calde, în foncţie de anotimp. 

Se individualizau de asemenea prin portul lor oriental „mintean colorat cu flori 
şi găitane negre, şalvari, fes roşu cu ciucure negru sau turban, cipici de opincă cu vârfuri 
în sus" 11 • 

Între aceştia, turcii şi bulgarii erau cei mai numeroşi şi în acelaşi timp cei mai 
căutaţi, îndeosebi de către copii. 

Aceştia se pripăşiseră pe la diferite dughene, bragagerii de prin mahalale, adevărate 
laboratoare de cofetărie. 

De aici îşi procurau dulciurile pe care le vindeau: rahat, alviţă, nuga cu nuci, 
năut, susan, alune, bidji-bidji care era un fel de lumânare groasă din cocă de rahat şi 
zahăr. 

Mergeau prin oraş ducând pe braţul stâng un coş pe gura căruia se afla o tavă 
cu multe despărţituri pentru fiecare din zaharicalele ce le vindeau, iar în mâna dreaptă 
o doniţă curată în care ţineau bragă - o băutură pe bază de nuci şi zahăr, răcită cu un 
bulgăre de gheaţă, răcoritoare şi foarte sănătoasă: „bragagiii erau patima copiilor care 
cu un gologan de 5 parale cumpărau de la ei o cană de bragă, ori două feluri de 
zaharicale" 12

• 

Ei deveneau uneori semistabili proptindu-şi tava sau taraba pe un scăunel pliant, 
pe la un colţ de stradă, pe la poarta unei şcoli, sau în gangul clădirii unei autorităţi. 

Pictorul George Năsturel îşi aminteşte, de pe vremea când era elev, de un astfel de 

9 Idem, p. IO. 
10 Livezeanu Magdalena, „Oltenii" din Bălăceşti-Vâlcea ln: Sociologie românească, an II, nr. S-

6, 1937 mai-iunie, pp. 2SI-2SS. 
11 Costescu C„ „ Bucureştiul vechiului regat", Bucureşti, Ed. Universul, 1944, p. 176. 
12 Idem, p. 177. 
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bragagiu: „ ... nea Ion Bragagiu, care venea cu doniţa cu bragă şi un coş cu acadele de 
tot felul. Noi îl iubeam, că era un om bun şi drăguţ cu noi. Oricine putea cumpăra ceva 
de la el, chiar şi cei mai săraci dintre colegii mei" 13

• 

În timpul verii erau foarte căutaţi limonagiii. Aceştia, unii dintre ei chiar români 
oacheşi, vindeau din recipiente speciale (doniţe vopsite în verde, cu capac găurit atât 
cât să treacă o sticlă lunguiaţă) limonada, ce era fabricată la ei acasă din zeamă de 
lămâie şi apă, colorată cu zahăr ars şi răcită cu gheaţă. Îşi atrăgeau clienţii cu strigăte 
de genul: „şampanie rece ... numai zeamă de lămâie ... o vând că să nu mai rămâie!" 14 • 

În timpul verii albanezii vindeau îngheţată de ciocolată şi vanilie pe care o fabricau ei 
înşişi. 

Iama, negustorii turci sau albanezi vindeau din samovare un fel de ceai gros 
îndulcit cu miere şi zahăr, cunoscut cu numele de „salep'', menit să încălzească şi în 
acelaşi timp să hrănească 15 • 

Grecii şi macedonenii vindeau îndeosebi covrigi şi plăcinte. Prăvălia lor era un 
coş mare, pe care îl atârnau cu o curea lată peste umăr. În interior puneau un lighenuş 
cu jăratic de mangal, iar deasupra o tavă mare cu plăcinte simple, cu carne sau brânză. 
Pe marginea coşului erau înfipte beţe pe care erau înşiraţi covrigi de tot felul, mai mari 
sau mai mici, cu susan sau fără. 

În aceeaşi categorie de negustori intrau şi franzelarii, care dintr-un coş adânc ce-l 
purtau în spate ca pe o raniţă, vindeau franzele lungi, pâinişoare cu cartofi, chifle, 
cornuri cu lapte sau presărate cu chimen. 

Alţi negustori ambulanţi 

Armenii au fost o altă categorie de negustori ambulanţi. Ei erau cunoscuţi ca 
vânzători de covoare şi râşniţe de cafea. 

Vânzători de haine vechi şi fel de fel de mărunţişuri au fost evreii, deşi dintre 
aceştia mulţi au reuşit să se impună în comerţul stabil. 

Cei rămaşi în comerţul ambulant vindeau obiecte de podoabă, panglici, piepteni, 
dantele, aţă, ace, agrafe şi multe alte mărunţişuri necesare în gospodărie. Erau de asemenea 
recunoscuţi ca vânzători de haine vechi sau telali. Cutreierau uliţele Capitalei strigând 
„haine vechi cumpărăm!" 

Ei îşi concentraseră negoţul în Calea Văcăreşti, unde se afla „Tata-Meahăm", în 
Hala Păduchilor de lângă biserica Sf. Vineri sau pe strada Lazăr (în spatele magazinului 
Cocor). 

La început acest comerţ cu haine vechi a fost apanajul evreilor, dar mai târziu au 
început să-l practice şi ţiganii cu nevestele lor, care au devenit în cele din urmă principalii 
lor furnizori. 

13 Tânjală Emanoil, lu11ga călătorie către si11gurătate a dom11ului George Năsturel, ln: Fonnula As, 
an Vlll, nr. 297, feb. 1998. 

14 Costescu George, op. cit .. p. 178. 
15 Ibidem. 
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Chivuţele, aşa cum erau cunoscute ţigăncile, mergeau pe străzile oraşului cu 
paporniţe mari pline cu sticlărie, văsărie de casă şi bucătărie, procurate de la angrosişti 
strigând: „Pahare, ceşti ... farfurii ... Vindem pe vechituri!". Dădeau aceste vase şi sticlării 
pe haine vechi pe care apoi mergeau şi le vindeau evreilor din Calea Văcăreşti. 

Dintre ţigani au fost şi acei negustori ce mergeau cu căruciorul tras de măgar 
după fiare vechi sau vindeau diverse alte lucruri: piepteni, albii, ceaune, iar ţigăncile au 
mai vândut porumb fiert ce-l aduceau în copăi acoperite cu pânză albă. Au mai vândut 
şi flori, oferind un spectacol cu totul deosebit şi mai ales „bucureştean" după cum 
afirmă Mircea Damian. 

„Ţigăncile merg câte una, câte două şi câte trei cu grădinile în cap ... şi florile 
strălucesc în rouă şi în soare'', îşi aşează coşurile pe trotuar, fac bucheţele şi le udă 
strigând: „Flori, coniţă, ia flori frumoase, domnişoară!" 

Seara îşi socotesc banii şi pleacă spre casă cu coşurile goale pentru ca să revină, 
zi după zi, mereu cu altfel de flori, după anotimp, ele vestind cele dintâi primăvara şi 
tot ele „coboară toamna în coşuri". 

Au existat alături de florărese ce vând în stradă şi o altă categorie, cele ce vând 
în localuri. Are fiecare localul ei sau umblă din local în local, de seară până dimineaţă, 
cu coşul cu toartă 16 • 

Spectacolul străzii era completat de ţiganii lăutari, care în zilele de sărbătoare 
cutreierau casă cu casă cartierele, pentru a înveseli pe gazde şi musafiri. 

În ierarhia socială a ţiganilor, lăutarii ocupau treapta cea mai de sus. 
Îmbrăcaţi în lungi redingote negre, cu o vioară sau o cobză, în zilele de Crăciun 

începeau încă din zori „turneele prin toate cartierele Capitalei". Erau urmaţi de „puii de 
lăutari" care nu îndrăzneau să intre prin curţile oamenilor. Ei aşteptau în frig, cu dible 
şi ţambale „de colo până colo, în uşă, la intrarea cârciumilor, unde chefliii îi chemau 
«să le zică» sârbe şi hore" 17

• 

Alt fel de muzicanţi ai străzii au fost şi flaşnetarii, care purtau în spate o cutie 
mare şi înzorzonată de imagini ce reproduceau scene din tragedii shakespeariene. Mergeau 
alene prin mahalale întorcând manivela unui cântec de jale sau a unuia săltăreţ 18 • 

Flaşnetarii cântă pentru toată lumea. Odată repertoriul sfărşit, fac chetă, îşi iau 
flaşneta în spinare şi pornesc spre alte cârciumi. Ei nu sunt nişte artişti, aşa ca lăutarii, 
sunt simpli negustori muzicali, care au adesea o soartă grea. Cântecele se învechesc 
foarte repede iar publicul cere cântece noi, iar flaşnetarii nu le pot schimba decât cu 
multe parale. De aceea ei nu pot sta prea mult într-un loc. Dimineaţa pornesc de acasă 
pentru a nu se întoarce decât noaptea târziu, şi a doua zi o iau de la capăt, cutreierând 
alte străzi, şi alţi oameni ascultă melodiile flaşnetei ce-o duc în spate 19

• Dar flaşnetarii, 
precum şi lăutarii au dispărut treptat din peisajul bucureştean. 

p. 104. 

16 Damian Mircea, Bucureşti, Funda\ia pentru literatură şi artă „Regele Carol al II-iea", 1935, 

17 Raicu Al., op. cit., p. 199. 
18 Delavrancea Cella, op. cit., p. 57. 
19 Raicu Al., op. cit., p. 180. 
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O altă categorie a negustorilor ambulanţi, specific bucureşteană, a reprezentat-o 
categoria „jurnaliştilor", aşa cum erau cunoscuţi vânzătorii ambulanţi de ziare. 

Se adunau toţi de la Sărindar până la Brezoianu, la „Universul", şi pe Oteteleşanu, 
unde stăteau grupaţi pe trepte, sau pe marginea trotuarului în aşteptarea gazetelor, se 
răspândeau apoi într-un vârtej nebun, de pe Calea Victoriei în întreg Bucureştiul, strigând 
din răsputeri titlurile gazetelor ce trebuiau să le vândă: „Adevărul", „Lupta'', „Vestea'', 
„România Liberă" şi toate câte mai erau. 

Mircea Damian în a sa lucrare „Bucureşti" face o sugestivă descriere a activităţii 
acestor „jurnalişti": „Sunt multe lucruri bucureştene dar nici unul nu este mai specific 
bucureştean prin pitoresc, mai întreg românesc prin vioiciune ca vânzătorii de jurnale 
când dau buzna în Calea Victoriei după prânz, la 4 fără un sfert... Urlă Sărindarul, 
chiuie, fluieră şi se vaită ... Aleargă răcnind până în Calea Victoriei şi deodată coteşte 

la stânga sau la dreapta ... într-un ceas este invadat tot oraşul de jurnalişti care strigă 
pe străzi, se agaţă de tramvaie, de trăsuri, de automobile„." 

În vremea când Bucureştiul nu era canalizat, aprovizionarea cu apă o făceau 
sacagiii, negustori ambulanţi de apă. Ei au dăinuit în unele mahalale până în preajma 
primului război mondial. 

Apa se vindea pe stradă cu sacaua (un butoi pe două roţi tras de un cal) sau cu 
doniţa. Apa provenea de la izvoarele Capitalei, Filaret, Mărcuţa dar mai ales din 
Dâmboviţa. Sacalele se umpleau la început la cele două vaduri ale sacagiilor din spatele 
C.E.C.-ului, şi în faţa Curţii Vechi. 

Mai era obiceiul în Bucureşti ca la sorocul parastaselor să se împartă apă celor 
lipsiţi. În scopul acesta oamnii plăteau sacagiului preţul apei, puneau o lumânare, şi-l 
trimiteau prin mahalale, să împartă apă pe la curţile săracilor, care alergau fiecare cu 
câte o doniţă, la strigătul sacagiului: „Apă„. aop! „. Apă de pompă, aop! „ ."20 

Ultimul ambulant care colindă străzile oraşului era lampagiul. Spre seară îşi 

rezema scăriţa de stâlpul felinarului, ştergea geamurile exterioare, curăţa lampa şi o 
aprindea, după care se retrăgea şi el la fel ca ceilalţi ambulanţi, ce odată cu lăsarea serii, 
răguşiţi şi obosiţi, unul câte unul, se pierd în noapte, cu câtă marfă le-a mai rămas, 
pentru ca a doua zi dimineaţa, înaintea confraţilor din magazine, să-şi reînceapă vânzarea. 

„Mereu, în fiecare zi, fie că e zi de lucru, fie că e sărbătoare, sub ploaie şi pe 
zăpadă şi sub arşiţă, mereu, o viaţă de om„ ."21 

Concluzii 

Comerţul ambulant a fost în secolul al XIX-iea şi chiar la începutul secolului XX 
un important mijloc de aprovizionare pentru locuitorii oraşului, asigurând gospodăriilor 
cele necesare traiului zilnic. 

Când distanţele pentru a ajunge la o piaţă sau vreun magazin erau atât de mari 
încât luau o bună parte din zi, negustorul ce venea cu marfa la poarta casei era o 
adevărată uşurare pentru locuitori care-şi procurau astfel mai uşor tot ce aveau nevoie. 

2° Costescu G„ op. cit., p. 180. 
21 Damian M„ op. cit„ p. 
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În general aceştia vindeau produse alimentare dar şi o serie de mărunţişuri 
folositoare în şi pe lângă casă. Mărfurile erau ale lor sau le procurau de la diverşi 
angrosişti şi din pieţe. 

Mergeau pe străzile oraşului cu căruţe încărcate cu felurite produse, dar cel mai 
des întâlnit era negustorul ce-şi ducea marfa în două coşuri sau recipiente agăţate de o 
parte şi de alta a cobiliţelor purtate pe umeri. 

Mulţi dintre negustorii ambulanţi erau ţărani veniţi la oraş în căutarea unui loc 
de muncă, şi pentru că mulţi veneau din Oltenia şi împrejurimi, au fost numiţi „olteni", 
termen care s-a generalizat şi pentru negustorii ambulanţi ce proveneau din alte zone. 

Alături de „olteni'', au mai fost şi o serie de negustori de origine străină, precum 
turcii, bulgarii, grecii, albanezii, armenii, evreii, specializaţi în desfacerea unui singur 
tip de marfă asupra căreia aproape că deţineau monopolul. 

Cu mărfurile pe cobiliţe sau mici tarabe, cu portul lor specific şi felul aparte prin 
care-şi strigau marfa, ambulanţii ajunseseră să facă parte din peisajul bucureştean, oferind 
oraşului un aspect pitoresc, curios chiar, pentru străinii ce vizitau Capitala. 

Către sfârşitul secolului al XIX-iea, practicarea comerţului ambulant este criticată 
tot mai des de către negustorii cu prăvălii şi magazine, care se plâng de concurenţa 
neloială pe care le-o fac ambulanţii, de aspectul neîngrijit al acestora, cerând chiar 
desfiinţarea acestui tip de comerţ. 

Autorităţile elaborează o serie de reglementări menite a adapta negustoria 
ambulantă la noile condiţii impuse de modernizarea şi evoluţia oraşului. 

Cu trecerea timpului, reuşesc cu greu să mai facă faţă formelor tot mai diverse 
de manifestare ale comerţului stabil, cu magazine, resturante, cafenele, cofetării, mai 
numeroase şi mai atrăgătoare. 

Negustorul cu cobiliţa se retrage treptat spre zonele mărginaşe ale oraşului, unde 
încă mai este nevoie de el, în centru numărul fiind din ce în ce mai mic. 

După al doilea război mondial acest comerţ se mai menţine o perioadă ca apoi 
să dispară cu totul din peisajul oraşului, rămânând doar o amintire a unui Bucureşti din 
acele vremuri, în paginile volumelor de memorii sau în reprezentările unor artişti. 
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SUMMARY 

Pedlars and Wares 

Pedlars were a common presence in the streets of Bucharest. They could be classified in various 
categories, according to their ethnical features, or to the type of wares they were selling. The article 
minutely presents them, their habits, their style of life. 
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Cornercianti arnbulanti pe platoul din fata Halei de cam:; 1935 „Iosif Berrnan" 
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INCURSIUNE ÎN VIATA 
BUCURESTIULUI - CĂLĂTORIND 

' 
PRIN ,,MICUL PARIS'' 

Prof. Alexandrina Nicolae 

Sfărşitul primului război mondial aduce cu el dispariţia unui Bucureşti patriarhal, 
locul său fiind luat de un oraş modem, supus transformării, cu o viaţă cotidiană agitată 
şi o populaţie într-o continuă creştere. Cerinţele tot mai mari ale acestei populaţii, în 
mare parte activă, foarte implicată în viaţa oraşului, vor determina şi lărgirea paletei 
mijloacelor de transport aflate la dispoziţia locuitorilor Bucureştiului interbelic. 

Dacă, la cumpăna secolelor, birja reprezentase mijlocul de transport cel mai des 
întâlnit pe străzile bucureştene, acum importanţa acesteia este într-o continuă scădere. 
Ea devenise necorespunzătoare în noile condiţii de trafic, dovedindu-se prea puţin necesară 
unei populaţii din ce în ce mai dinamice. Mai era folosită încă pentru plimbare sau 
pentru activităţi cotidiene ce nu necesitau o mare grabă, aşa cum era mersul la cumpărături 
sau în vizite, folosindu-se în astfel de cazuri aşa-numitele „birje de piaţă". Muscalii, din 
ce în ce mai puţin numeroşi, deveneau astfel barometrul eleganţei, întrebarea lor „unde 
mergem conaşu?" reprezentând pentru bucureştean o dovadă clară a faptului că impune 
respect prin modul său de a se purta şi nu neapărat prin felul de a se îmbrăca. 

Prin viteza lor scăzută şi prin neadaptarea la unele reguli, birjele încep să fie o 
prezenţă incomodă în peisajul străzilor bucureştene, străzi caracterizate şi aşa printr-un 
trafic aglomerat şi foarte puţin reglementat. Nu erau rare cazurile când o birjă întorcea 
lejer, pe vreunul dintre marile bulevarde ale oraşului, pentru ca o doamnă elegantă să 
poată coborî în faţa magazinului dorit, chiar dacă pentru acest lucru bloca circulaţia. 
Acestea au fost motive suficiente pentru ca, în timp, locul birjelor din Piaţa Teatrului 
să fie ocupat tot mai mult de automobil. 

Din 1911 apăruse în Bucureşti prima societate de taximetre, dar falimentul său 
a urmat rapid. Sfărşitul primului război mondial aduce repunerea în practică a acestei 
iniţiative, astfel că taxiul, (maşina de piaţă) nu mai reprezenta, în perioada interbelică, 
o noutate în viaţa capitalei. Numărul taximetriştilor devenise tot mai numeros, dovadă 
a cereri\ crescute din partea bucureştenilor. Ei ajungând chiar să se organizeze într-o 
asociaţie, pentru a-şi apăra interesele îndeosebi prin campanii susţinute împotriva 
proprietarilor de hoteluri, care îşi puneau Ia dispoziţia clienţilor propriile automobile, 
sau împotriva taximetriştilor particulari aşa cum era cazul celor care făceau, cu 
camionetele, curse spre Şosea. 

Acestor automobile folosite în scop public li se adăuga un număr tot mai mare 
de automobile particulare. După ce în 1900 pe străzile bucureştene fusese văzut primul 
automobil, proprietatea lui Gheorghe Assan, acum automobilele particulare nu mai 
reprezentau o raritate în peisajul bucureştean. Trecuse vremea când „automobilul strângea 
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în jurul său, ca o curiozitate, sute de persoane ce se adunau să-l examineze de aproape 
acolo unde apărea vreunul"', acum numărul lor fiind într-o continuă creştere aşa cum 
surprindea şi o statistică din 1929 care menţiona existenţa în Bucureşti a unui total de 
32.000 de automobile2

• Mulţimea acestor automobile va determina municipalitatea să ia 
unele măsuri de fluidizare a traficului cum ar fi: introducerea agenţilor de circulaţie, 
semnelor de circulaţie, spre exemplu sensul unic, devenit obligatoriu pe arterele mai 
aglomerate ale oraşului: str. Lipscani, str. Academiei, Calea Victoriei, bd. Elisabeta etc. 

Aşa cum, în perioada antebelică, deţinerea unei trăsuri era apanajul persoanelor 
cu o stare materială relativ bună, şi acum, a deţine un automobil nu era la îndemâna 
oricui. Produse ale unor firme străine (Ford, Cadillac, Packard, Buik, Citroen, Rolls 
Royce, Hispano Suitza, Fiat, Mercedes etc.), automobilele care circulau pe şoselele 
Bucureştiului interbelic se prezentau într-o multitudine de culori (iniţial doar negru apoi 
roşu, maro, creme, bleu, alb, galben, albastru etc.) şi forme (torpedo, cabriolet, limuzină, 
dublu phaeton cu 4 până la 7 uşi etc.)3 şi preţurile lor erau variabile de la 50.000 lei 
(cea aparţinând lui Jean Crissoveloni în 1920)4, la 500.000 lei (un Nash din 1931 al 
A.S.R. Principesa Ileana)5 sau 1.500.000 lei (cea a lui Mauriciu Blank din 1924)6• 

Existau persoane, îndeosebi membrii familiei regale, care deţineau mai mult de un 
automobil. Spre exemplu, regele Ferdinand este menţionat ca deţinând, în 1924, două 
automobile Lincoln ca şi regina Maria care deţinea un Lincoln şi un Rols-Royce, în 
1926, căruia i se adaugă în 1931 şi un automobil Chrysler. 

Având un număr de înmatriculare dar şi un număr la poliţie, o parte din 
automobilele bucureştene erau înregistrate de A.C.R., spre exemplu în 1931 erau 
înregistrate 171 de automobile din Bucureşti, automobile pentru care se eliberaseră 
documente vamale, valabile pe un an, dintre acestea, 16 fiind proprietatea unor femei, 
îndeosebi din familia regală (regina Maria, principesele Elena şi Ileana) dar şi din vechi 
familii boiereşti (ex.: Suţu, Sturdza, Canracuzino) dar şi din alte medii'. 

Birjele şi automobilele nu puteau satisface însă numărul de transport într-un 
Bucureşti mai mult larg decât înalt şi care se confrunta cu o creştere demografică 
deosebită. Populaţia ajunsese de la 382.853 locuitori în 1918 la 639.040 locuitori în 
1930 (dintre care doar 40% erau născuţi în Bucureşti), Bucureştiul ajungând în 1930 să 
reprezinte, prin numărul său de locuitori, 20,9% din populaţia urbană a României, 
creşterea continua fiind generată de dezvoltarea industrială a oraşului8 • 

În acest context nou, un rol deosebit în peisajul cotidian bucureştean începe să 
aibă Societatea de Tramvaie Bucureşti, societate creată încă din 1909 (după ce în 1907 

1 Auto-Moto-Velo. Revista pentru comerţul autotehnic şi a ramurilor oneste, an I, nr. 5 din mai 
1926, pag. 4. 

2 Registrul documentelor vamale enise de ACR, dosar nr. I, f. 7. 
3 Ibidem. 
4 Registrul documentelor vamale ... , dosar nr. 3, f. 57. 
' Idem ... , f. 26. 
6 Ibidem. 
7 Idem ... , dosar nr. I, f. 3. 
8 Recensământul general ... , voi. IX, p. 11. 
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începuse alimentarea cu energie electrică a capitalei), prin intermediul căreia Primăria 
Bucureştiului, ca acţionar principal, se angaja să modernizeze transportul de călători în 
capitală. 

Încă din momentul întemeierii, pentru rapiditatea transportului, societatea a urmărit 
înlocuirea tramvaiului cu cai cu cel electric, proces anevoios care necesita atât fonduri 
cât şi condiţii favorabile de punere în practică. Proiectul se va realiza totuşi treptat, 
pornindu-se dinspre centru spre periferie, ajungându-se ca la sfărşitul primului deceniu 
interbelic, tramvaiul cu cai să dispară de pe străzile capitalei. 

Acest proces se va desfăşura în paralel cu extinderea numărului liniilor în circulaţie, 
dovadă a cererii crescute din partea bucureştenilor. Astfel încă din 1920, lungimea 
liniilor va ajunge la 35.000 m dintre care 13.355 m tramvaie cu cai şi 15.868 m 
tramvaiele electrice pentru ca procesul de extindere şi modernizare (ex.: 1926 -
introducerea şinelor duble) să fie continuu. În anul 1927 li se adăugau încă 7 .172 m linii 
construite în paralel cu crearea liniilor electrice 3, 13, 23, 28, 8, 7 şi desfiinţarea liniilor 
cu cai 4, 7, 2, 12, 8, IO, rămânând doar liniile 5 (Sf. Gheorghe - Str. Colţei - Bd. I. 
C. Brătianu - Calea Dorobanţi - Biserica Floreasca), 9 (Calea Şerban Vodă - Str. Carol 
- Piaţa Sf. Anton - Calea Victoriei - Str. Mihai Vodă) şi l O (P-ţa Sf. Anton - Str. Carol 
- Calea Victoriei - Str. Mihai Vodă)9, axa stradală electrificată ajungând în 1928 la 
9.977,77 m. 

Era aceasta o creştere vizibilă faţă de anul 1921 când lungimea străzilor de 
45.771 m, 21.697 m erau linii electrice iar 24.076 m cu cai în timp ce în 1928, din 
57.140 m stradă, 51.173 m sunt electrice, iar 5.967 cu cai9

, ultimele dispărând aproape 
definitiv în 1929. 

Al doilea deceniu interbelic aducea cu el o continuare a procesului de modernizare 
a transportului public bucureştean. Au fost prelungite noi linii, reparate altele sau reînnoite 
cele construite în perioada 1911-1913. Pentru fluidizarea traficului capitalei, s-a acceptat 
chiar modificarea traseului liniilor care treceau prin P-ţa Regele Carol I, Calea Victoriei, 
str. Episcopiei, bd. N. Bălcescu, acestea fiind ocolite. În 1933 continuă procesul de 
dublare a liniilor, de înlocuire a şinelor (cu unele mai rezistente din aliaj crom-nichel), 
de construire a unor linii (ex.: str. Dr. Lister - str. Carol Davila - Pod Elefterie - şos. 

Cotroceni) ca şi de prelungire a altora, lungimea liniilor în exploatare ajungând să fie, 
la I ianuarie 1934, de 82,382 km cale dublă, iar în 1935 de 87 km 10

• Lor li se vor 
adăuga noi linii, direcţionate spre zona de periferie a oraşului, apărute prin prelungirea 
vechilor linii - ex.: 16 şi 26, (ex.: Şos. Mihai Bravu - Bariera Vergului - Str. 
Laboratorului) ajungându-se ca în 1940, bucureştenii să beneficieze de existenţa a 58 
linii electrice de tramvai. 

Dispariţia tramvaiului cu cai se afla în concordanţă cu cerinţele unui oraş modem 
dar asta nu însemna că el nu a fost regretat de către unii contemporani, fapt sursprins 
de Henri Stahl în lucrarea sa referitoare la Bucureşti, reeditată în 1935, unde menţiona: 

9 Dare de seamă pe anul 1928, Anexa I. 
10 Dare de seamă pe anul 1934, p. S. 
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„Tramvaiul cu cai avea un mare avantaj: se oprea unde vrei tu, ba putea, dacă erai 
ofiţer, să trimiţi ordonanţa să oprească tramvaiul până punea pălăria cucoana. Azi, avem 
tramvaie electrice, admirabile ca iuţeală ... însă ca să ştii, unde este o staţie de tramvai, 
trebuie să aştepţi un vehicul electric, să fugi după el şi dacă-l scapi să ţii minte unde 
s-a oprit.- Un alt mijloc ar fi să întrebi vardistul străzii dar un vardist este o raritate [ ... ] 
Când eşti în tramvai, vatmanul are gentileţea ca uneori să anunţe cu voce răguşită 
staţiile principale la care tramvaiul se opreşte" 11 • Era într-adevăr o raritate tragi-comică 
pe care societatea de tramvaie a sesizat-o astfel că în „Darea de seamă pe 1931" se 
menţionează deja înfiinţarea a 9 perechi refugii în staţiile de tramvai, refugii care chiar 
dacă erau insuficiente, marcau totuşi un început promiţător. 

Dotarea tehnică era completată de vagoanele în circulaţie, vagoane al căror număr 
şi diversitate era mare. Astfel, încă din 1927, erau menţionate ca existând în circulaţie 
un număr de 243 vagoane electrice şi 457 cu tracţiune animală pentru ca în anul 1938 
numărul lor să ajungă la un total de 698 dintre care 365 erau motoare şi 333 remorci 
deservite de un personal a cărui cifră se dublase din 1931 până în 1940 (de la 4.242 
angajaţi la 9.816)12

• 

Toate acestea erau necesare în faţa afluxului de călători aflat şi el într-o continuă 
creştere anuală de la 46.266.695 în 1919 la 222.087.773 în 1940. Această creştere, ca 
şi condiţiile în care se desfăşura o călătorie cu tramvaiul, a determinat S.C.T.B. să 
impună tarife diferenţiate pentru transportul de călători în Bucureştiul interbelic. Erau 
vândute atât bilete cât şi abonamente la tarife diferite, pentru o cât mai mare accesibilitate 
a acestui tip de transport. În cazul biletelor, preţurile variau, fiind diferenţiate pe secţiuni 
de taxare, metodă introdusă încă din 1912 şi reinstaurată în perioada interbelică, în 
1924 preţul biletelor oscilând între 2,75 lei (secţiunea I) şi 4,75 (secţiunile III şi IV) pe 
liniile electrice şi de la 3 lei (secţiunea I) la 5 lei (pe toată linia) pe liniile cu tracţiune 
animală13 , în plus, pe liniile elctrice se percepea şi un adaos de 25 bani/bilet, adaos ce 
trebuia să revină Primăriei. Din 1927, apare o altă diferenţiere, introducându-se criteriul 
de clasă care reflecta gradul de confort al unei călătorii cu tramvaiul. Preţul oscila şi în 
funcţie de traseul parcurs de la 4,75 lei la 7,75 lei (la clasa I) de la 3,75 la 6,75 lei (la 
clasa a II-a). Tot pentru facilitarea acestui tip de transport au fost introduse şi abonamente, 
iniţial lunare apoi cu 6 călătorii (din 1933), în 1934 fiind menţionat alături de cele 
31.419.983 bilete şi 24.165.948 abonamente cu 6 călătorii şi 31.773.876 abonamente 
lunare vândute în cursul anului 1933 14 dovadă a cerinţei mari din partea populaţiei. 
Sistemul abonamentelor nu era nici el o noutate, încă din 19'27 fiind întâlnită o împărţire 
a acestora în generale (480 lei) sau diferenţiate pentru elevi, funcţionari publici şi 

comunali, pensionari etc. (ale căror preţuri variau între 90 şi 400 lei)15 pentru ca, mai 
târziu, numărul lor să fie într-o continuă creştere, generată de creşterea numărului 

11 Cf. Ilustraţia română, an I, nr. 18, dia 25 octombrie 1929, p. 3. 
12 Dare de seamă pe anul 1940, p. 31-33. 
13 Dare de seamă pe anul 1924, p. 96. 
14 Dare de seamă pe anul 1940, p. 28. 
15 Ibidem. 
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călătorilor, ajungându-se ca în anul 1938 să fie menţionate ca fiind vândute 480 milioane 
de abonamente lunare în cursul anului 193 7, abonamente la care, încă din 1936, se 
aplica o taxă de 2 lei pentru timbrul Fondului Naţional de Aviaţie. 

Dacă iniţial, a călători cu tramvaiul putea fi considerat doar un moft, în Bucureştiul 
interbelic acest mijloc de transport era privit ca indispensabil, el fiind folosit în special 
de către categoriile sociale cu venituri relativ modeste (funcţionari, lucrători, studenţi, 
elevi, pensionari etc.) şi mai puţin de lumea bună, o realitate surprinsă cu realism de 
Geo Bogza care o prezenta, mai târziu astfel: 

„E primăvară. Limuzine luxoase alunecă pe asfalt, lin, ca pe un covor. 
Între acestea, un huruit de fierărie, soseşte tramvaiul. Suie-te la remorcă, pătrunde 

într-una din acele cutii pe roate, care cu scârţâit amarnic este târâtă prin tot oraşul la 
urma vagoanelor motor. Suie-te într-o asemenea remorcă atunci când trece prin forfota 
strălucitoare din centru! Ajunge un singur pas pentru a pătrunde într-o cu totul altă 

lume. 
De cum intri, pe cele două bănci de lemn aşezate în lungul vagonului, expresiv 

ca într-o expoziţie dai de pasagerii de clasa a II-a ai setebeului. Brutală rupere de 
contact cu lumea de afară. Nici dinţi strălucitori, nici pantofi lustruiţi, nici pantaloni cu 
dungă. Dimpotrivă. Pantofii sunt vechi, cu tocuri tocite, scâlciaţi şi peticiţi. Pantalonii 
sunt mototoliţi şi fără formă, când prea largi, când prea strânşi pe picior. Iar dinţii, 
negrii, cariaţi, îngălbeniţi de tutun. Într-o singura clipă altă lume, atât de brutal, altă 
lume[ ... ] Oameni de toate vârstele, dar din acelaşi aluat social. Cot la cot stă pensionarul 
bătrân, îmbrăcat în pantalon tocit, cu băiatul de prăvălie, fără palton, în haine proaste 
de bumbac, cu şorţ verde în faţă, mirosind a brânză, a măsline şi a peşte sărat. Alături 
de ei, câte un ţăran cu mustăţi ţepoase, cu gâtul lung şi strâmb, încât nodul lui Adam 
pare un ou mare, de gâscă. Fete îmbrăcate în stambă cu câte un basc vechi pe cap, cu 
mâini umflate şi roşii. Aceştia sunt pasagerii de clasa a II-a a setebeului. 

Vagoanele remorci, ca nişte carcere pe roate, îi poartă prin centrul oraşului, 

printre palate, limuzine şi magazine luxoase. E vorba mai ales de acele remorci din 
primele tipuri ale tramvaiului, cu două bănci de lemn în lungul lor. Când sosesc în 
staţie, pasagerii sunt supuşi la o grea încercare. Chiar cei care, din economie, aveau 
intenţia să se suie în clasa a II-a, când văd remorca de tip vechi, renunţă şi urcă la clasa 
I. Cei care nu renunţă, care tot la remorcă se suie, aceea sunt adevăraţii pasageri de 
clasa a II-a, oameni pentru care în adevăr un leu este o sumă de ţinut în seamă" 16 • 

Confortabil sau mai puţin copfortabil, a călători mai rapid era o necesitate şi va 
exista chiar situaţia în care tramvaiul se va dovedi insuficient pentru a asigura necesarul 
de transport în Bucureştiul interbelic. Astfel, încă din 1927, pe străzile capitalei apar şi 
autobuzele, iniţial aparţinând unor particulari; acestea vor obţine din partea Primăriei 
dreptul de liberă circulaţie în Bucureşti în schimbul unei taxe pe autobuz. Noua situaţie 
provoacă însă nemulţumirea S.T.B.-ului atinsă de concurenţă şi nemulţumită de faptul 
că, în comparaţie cu noii veniţi, ea avea şi obligaţia de a întreţine şi străzile parcurse, 
de a curăţa zăpada de pe acestea şi de a respecta traseele precis fixate de Primărie. 

16 Geo Bogza, Din anii împotrivirii .. „ p. 245-246. 
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În paralel, cu sesizările adresate Primăriei, societatea de tramvaie va lua şi alte 
măsuri de pe urma cărora a avut de câştigat îndeosebi călătorul. Se hotăra astfel, pentru 
eliminarea concurenţei, atât îmbunătăţirea propriului parc de tramvaie cât şi 

achiziţionarea, încă din 1925, a unor autobuze proprii, pornind iniţial doar cu două linii 
în exploatare (din centru spre Şosea sau spre hipodromul Floreasca) pe care le va dota 
cu 20 de autobuze ce ajunseseră să transporte, în 1928, 1.471.404 călători annual, 
număr ce va fi într-o continuă creştere şi datorită introducerii biletelor de corespondenţă 
tramvai-autobuz sau a preţului relativ acceptabil al propriilor bilete, cuprins între 7 şi 
6 lei în 1934. Se va ajunge astfel ca, ulterior, să existe trei linii de autobuze în exploatare, 
dotate cu 40 de autobuze ce puteau transporta 10.232.526 călători anual aşa cum s-a 
întâmplat în cursul anului 1935 18

• La sîarşitul perioadei interbelice, în 1938, erau 
menţionate ca existând în circulaţie, pe străzile capitalei, 697 autobuze aparţinând S.T.B„ 
autobuze de producţie externă (Chevrolet, Renault, Henschel), traseele parcurse de 
acestea ajungând de la 141 km (1939) la 671 km (1941) 19

• Ele au fost suplimentate, 
începând din 1929, şi de troleibuze, bucureştenii putând folosi toate aceste mijloace de 
transport pe baza biletelor şi abonamentelor. 

Un moment important în evoluţia întregului transport public bucureştean, în 
perioada interbelică, l-a reprezentat legea din 20 aprilie 1935 şi Convenţia încheiată de 
Primărie cu S.T.B„ conform căreia societatea a obţinut exclusivitatea transportului de 
călători cu mijloace mecanice (tramvaie, autobuze, troleibuze etc.) în tot cuprinsul 
oraşului Bucureşti, inclusiv în comunele suburbane şi împrejrimi2°. 

Orice tip de mijloc de transport în comun ar fi pus în circulaţie, societatea de 
tramvaie se afla şi sub influenţa altor activităţi cotidiene bucureştene. Existau perioade 
de creştere a fluxului de călători (ianuarie-mai, august-septembrie), de stagnare (mai
iunie, iulie-august, septembrie-octombrie) sau chiar de scădere (iunie-iulie, octombrie
decembrie). Oscilaţiile puteau să fie şi pe perioade mai scurte, chiar la nivelul unei zile 
când aglomeraţia, pe străzile din centru şi în mijloacele de transport, era foarte mare în 
deosebi la orele prânzului, foarte de dimineaţă, spre apusul soarelui sau în zilele de 
meciuri de pe stadionul A.N.E.F. 

Mijloacele mecanice nu au înlocuit însă definitiv mersul pe jos, practicat îndeosebi 
de către ţăranii veniţi în capitală, de negustorii ambulanţi dar şi de lumea bună, în 
ultimul caz luând forma promenadelor în centru sau la Şosea. Aceste plimbări pe jos 
puteau însă să fie suplinite de cele cu trăsura, aceasta rămânând încă o plăcere a zilelor 
de sărbătoare pentru cei care aveau pasiunea cailor sau nu agreau mirosul de benzină. 

Combinaţie între tradiţional şi modem, transportul în Bucureştiul interbelic, reflecta 
spiritul unui oraş situat între Orient şi Occident, oraş cu o populaţie numeroasă şi 

eterogenă, fără tradiţia unei vieţi citadine, acest lucru reflectându-se şi în mentalitatea 
locuitorilor săi. 

17 Dare de seamă pe anul 1928, p. 9. 
18 Dare de seamă pe anul 1935, p. 21. 
19 Dare de seamă pe anul 1938, p. 15. 
20 S.C.T.B. Jurnal. Proiect de statute a Societăţii Comunale de Autobuze Bucureşti, f. 173. 
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SUMMARY 

Excursion through the Life of Bucharest. Travelling through 
the „Little Paris" 

The end of World War I brought about the end of a patriarchal life style in the Romanian Capital. 
The city life modemized, becoming more agitated, crowded, dynamic. The increase of the city life intensity, 
the m::w exigencies of speed and comfort, the fashion brought in fonn the West made it m::cessary for the 
city rulers to bring in various means of transport. The tramway appeared in the streets, as well as the first 
private automobiles. By combining tradition with modemity, Bucharest showed its peculiarity of belonging 
both to the Orient and to the Occident. 
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BARABAS MIKLOS, MARTOR 
AL MODERNIZĂRII ÎNALTEI 
SOCIETĂTI ROMÂNESTI 

A • • 

LA INCEPUTUL SECOLULUI 
AL XIX-LEA* 

dr. Adrian-Silvan Ionescu 

Când Barabăs Miklos ajungea, în luna noiembrie a anului 1831, la Bucureşti, 
găsea un oraş plin de contraste demne de a fi studiate, de bogăţie şi pauperitate, de 
eleganţă şi neglijenţă, de confruntare între Apus şi Răsărit. El soseşte exact în momentul 
de mare descumpănire a societăţii româneşti, când matricele culturale şi comportamentale 
orientale erau înlocuite cu acelea ale Europei occidentale. 

Ceea ce frapa pe toţi călătorii străini prin Ţările Române la începutul secolului al 
XIX-iea era bogăţia şi fastul veşmintelor purtate de orăşenimea avută şi de boierime. 
Nimeni nu-şi refuza plăcerea de a se îmbrăca în materiale scumpe, de a purta bijuterii, de 
a fuma din ciubuce de spumă de mare bătute în nestemate şi de a se plimba în trăsuri. 
Nuanţele cele mai strălucitoare, cele mai contrastante şi ţipătoare se întâlneau pe străzile 
Capitalei, plimbându-se cu fatuitate pe trupurile durdulii ale duducilor şi coconilor, ale 
jupâneselor şi boierilor mari. Nimeni nu se temea de cacofonii cromatice fiindcă acordurile 
erau totdeauna desăvârşite în ciuda gamelor violente ce, în alt context, ar fi riscat să se 
excludă reciproc. Maxima preţiozitate a îmbrăcăminţii era dată şi de abundenţa de broderii 
de fir de aur şi argint cu care erau garnisite aceste haine de zi cu zi, spre a nu mai spune 
nimic despre cele de sărbătoare care erau pur şi simplu muiate în fireturi. 

Un boier purta pe cap işlic, era îmbrăcat cu anteriu peste care venea fermeneaua 
scurtă şi giubeaua amplă, îmblănită. Pe dedesubt erau traşi nişte şalvari sau ciacşiri, din 
postav subţire sau gros, după anotimp. În picioare se purtau meşi şi, pentru deplasare, 
se încălţau papuci. 

Să analizăm fiecare dintre aceste piese vestimentare. Işlicul era un acoperământ 
de cap în formă globulară cu o bază cilindrică, făcut din carton şi acoperit cu pielicele 
de miel de astrahan încă nenăscut. Işlicul unui boier velit avea o circomferinţă de 1,80 m 
şi în vârf atârna un ciucure de mătase. Boierii de rangul II aveau işlicul de mai mici 
dimensiuni şi surmontat de un fel de perină din postav verde sau grena, în vreme ce 
boierii de rangul III nu-l aveau globular ci tronconic. 

Doar domnitorul, marele ban şi marele spătar puteau purta gugiumanul de samur 
cu surguci din perle şi nestemate. Fundul de postav al acestuia era alb pentru domnitor 
- albul, de fapt, era culoarea voievodală pe care doar vodă şi familia sa o puteau purta. 
Nuanţele descreşteau în intensitate coborând scara arhondologiei. Astfel, boierii veliţi 
(sau divaniţi, care formau divanul ţării şi erau, deci, miniştrii) aveau dreptul să poarte 

• Comunicare, sub titlul Barabtis Miklos şi elegan/a bucureşteană, tinută la sesiWlCa comemorativă 
Barabăs Miklos, 21 iunie 1998, Sfântu Gheorghe, Covasna. 
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roz, vernil, bleu sau roşuri, galbenuri şi albastruri puternice în vreme ce aceea de rangul 
II şi III aveau rezervate tonalităţi închise de brun, albastru, verde. Aceeaşi diferenţiere 
era făcută şi prin podoaba bărbii pe care numai veliţii o puteau cultiva după pofta 
inimii, lăsând-o să le crească foarte lungă, spălând-o şi parfumând-o. Rangurile boiereşti 
inferioare puteau să-şi lase doar mustăţi. 

Ceacşirii erau nişte şalvari din postav gros ce se purtau în timpul iernii; erau de 
obicei roşii. Giubeaua era o haină amplă, lungă, îmblănită. Fenneneaua era o haină 
scurtă până în talie, din postav, uneori îmblănită. Blana depindea de bogăţia purtătorului: 
putea fi jder, râs, dihor, dar şi vulpe ori iepure pentru cei fără dare de mână. Totdeauna 
însă ea era brodată pe piept şi spate cu fir de mătase ori cu fir metalic Motivistica era 
fitomorfă sau geometrică, bazată pe linii moi, curbe şi spirale recurente. Pe spate decorul 
era înscris într-o fonnă generală triunghiulară. O haină aproape identică, la fel de scurtă 
şi de împodobită cu ceaprazuri, dar cu mânecile despicate pe toată lungimea lor, era 
cepchenul purtat atât de bărbaţi cât şi de femei. Acesta era însă rezervat ciubucciilor, 
cafegiilor, arbănaşilor şi arnăuţilor ce fonnau personalul administrativ şi de pază al unei 
curţi domneşti sau boiereşti. Totuşi, cepchenul era purtat şi de doamnele din înalta 
societate, care îl aveau din catifea sau mătase, cu nenumărate broderii delicate. 

Peste cămaşă, un bărbat îmbrăca anteriul de cetarea vărgată, ce era petrecut peste 
piept şi pântec şi încins cu un brâu din şal scump de caşmir. Era lung până la pământ 
şi, pentru a nu stânjeni mersul, avea două crăpături în partea de jos, lateral, lungi de 
25-30 cm. Peste el se îmbrăca fenneneaua scurtă în tonalităţi mai stinse iar peste ea 
venea giubeaua grea, din stofă de lână merinos numită pambriu, îmblănită cu samur. 
Deşi nu erau vizibili, totuşi, pe dedesupt erau purtaţi şalvari sau ceacşiri. În picioare 
încălţau meşi care erau un fel de ciorapi din piele fină, fără toc, vârâţi în papuci atunci 
când se circula prin casă ori în cizme sau pantofi grosieri când se ieşea afară. Meşii, 
erau, de fapt, încălţămintea de bază pentru interior, stându-se cu ei pe divan, sau ţopăind 
la baluri, aşa cum relatează Ion Ghica: „(„.) boierii cei tineri îşi lepădau giubelele şi 
papucii, rămâneau numai în meşi şi alergau de luau fetele şi cucoanele la joc, la poloneză, 
la parolă, la vals şi la ecossaise"1

• Numai domnitorul purta papucii căptuşiţi cu postav 
roşu, celorlalţi boieri fiindu-le interzisă această nuanţă. La fel, doar marele dragoman 
al Porţii şi fiul său - greci din Fanar ce aveau să ajungă domni în principate ca răsplată 
pentru serviciile lor de tălmaci - aveau voie să poarte papuci galbeni. De la brâu era 
nelipsit hangerul cu mâner bătut în pietre scumpe - mai mult ornamental decât funcţional 
- şi din mână şiragul de mătănii cu boabele din diamant, perle, corali, lapis-lazuli, agat 
sau lemn de trandafir. Despre mătănii, prinţul Charles Joseph Lamoral de Ligne, 
aflându-se la Iaşi în 1788 şi adaptându-se extrem de bine în societatea boierimii moldave 
al cărei costum şi maniere le îmbrăţişase cu totul, spune că erau folosite pentru mesaje 
galante prin felul de mişcare al mărgelelor preţioase care constituiau un vocabular cifrat 
între îndrăgostiţii ·din lumea mare ce, prin rigiditatea moralei, nu-şi puteau pennite 
cochetăriile saloanelor apusene dar nici nu se puteau dispensa de ele2

• 

1 Ion Ghica - Un bal la curte în 1827, în Scrisori către V. Alecsandri, Editura de Stat pentru 
Literatură şi Artă, Bucureşti, 1953, p. 209. 

2 Fragment d'une lettre de Monsieur le Prince de Ligne a Monsieur le Comte de Segur. Ministre 
de France a St. Petersbourg, în Documente privitore la Istoria Românilor. Urmare la Colecţiunea lui 
Eudoxiu de Hunnuzaki, Supliment I, voi. III, Bucureşti 1889, p. 77. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



BUCUREŞTII DE ALTĂDATĂ 247 

Boierii de rangul II sau III aveau aproximativ acelaşi veşmânt şi în aceeaşi 

stratificare dar din alte texturi şi, evident, în altă cromatică. În loc de giubea aveau un 
halat neîmblănit, eventual vătuit, mai subţire sau mai gros, după sezon. Coconii purtau 
anteriu vărgat, mai lung sau mai scurt, după vârste, strâns într-un brâu în care înfigeau 
călimara de bronz de care se foloseau la învăţătură. Pe deasupra îmbrăcau o fermenea 
de postav fin, bogat brodată, iar capul şi-l acopereau cu un fel de turban - dar nu de 
tipul celor turceşti - din şal persan numit, tarabolos sau cealm. Şalul se învârtea de mai 
multe ori în jurul creştetului până lua forma cilindrică şi plată a unui caşcaval. Capătul 
franjurat atârna, cochet, într-o parte. Acesta era un acoperământ de cap foarte comod, 
la care recurgeau toţi boierii - şi chiar domnitorul - atunci când se aflau în interior, în 
haine de casă, când nu aveau vizite oficiale sau audienţe ce impuneau ţinuta de aparat, 
plină de bogă1ie şi grandoare, menită să impresioneze. Talentata domniţă Ralu, 
fondatoarea teatrului de la Cişmeaua Roşie şi protectoarea artiştilor, s-a dovedit şi o 
dotată pictoriţă făcând portretul tatălui ei, Ioan Vodă Caragea, după ce acesta părăsise 
tronul Ţării Româneşti şi-şi trăia tihnit bătrâneţea la Florenţa. Domnitorul care a 
împrumutat numele său uneia dintre cele mai catastrofale molime care a bântuit ţinutul 
în 1813 - „ciuma lui Caragea" - este prezentat aşezat comod pe un fotoliu, purtând pe 
cap o cealma de şal indian, alb cu înflorituri multicolore şi îmbrăcat într-un caftan roşu, 
închis la piept cu găitane de fir cu bumbi de aur, peste care are giubeaua albă, domnească, 
îmblănită cu smaur. Imaginea în care domniţa Ralu - măritată Argyropolou - şi-a 

imortalizat tatăl reprezintă un preţios document de epocă. La fel de însemnate pentru 
iconografia legată de rangurile boiereşti şi de vestimentaţia lor sunt cele trei planşe din 
albumul cavalerului bavarez August von Henikstein (1802-1840), din timpul trecerii 
sale prin ţara noastră în 1825. Tânărul bavarez făcea parte din suita regelui Otto I al 
Greciei având funcţia de tălmaci; pentru serviciile sale, în 1838, avea să fie trimis 
consul la Triest3

• În albumul său de acuarele sunt consemnate, cu acurateţe, costumele 
purtate de clasele sociale din ţinuturile româneşti: Negustori şi boieri de rang inferior, 
Boieri de rangul II şi căminari şi Boierii de prim rang, înt;e care se află domnitorul 
din acea vreme, Grigore IV Ghica ( 1822-1828), ce poartă un halat alb-gri, căptuşit cu 
ghermesut (satin) ghiulghiuliu (roz) pe sub a cărui margine se văd ceacşirii roşii şi meşii 
peste care sunt încălţaţi papuci galbeni iar pe cap are tarabolos. Un autor anonim a 
pictat portretul de aparat al aceluiaşi domnitor unde albul este predominant la caftanul 
voievodal cu guler şi margine de samur şi la fundul gugiumanului. 

Un alt observator atent al costumelor boiereşti şi domneşti este Sir Robert Ker 
Porter (1777-1842), pictor de scene istorice, batailliste şi de peisaje ce, între 1817 şi 

1820, a făcut o lungă călătorie în Orient. Reputaţia sa de artist i-a asigurat un loc demn 
de invidiat la curtea ţarului Alexandru I, ca autor de compoziţii istorice inspirate de 
campanii militare mai vechi sau mai noi. Volumul memorialistic pe care l-a consacrat 

3 Constantin I. Karadja - Les aquarelles greques du Chevalier de Henikstein, „Le Messager d' Athem:s" 
no. 3401125 Mars 1933; Paul Cernovodeanu - Tipuri şi costume pitoreşti bucureştene din albumul lui 
Henikstein (1825), Revista Muzeelor" nr. 211968; Adrian-Silvan Ionescu. - Artă şi document, Editura 
Meridiane, Bucureşti 1990, p. 140-149. 
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acelui voiaj - Travels in Georgia, Persia, Armenia, Ancient Babylon, & c. & c. During 
the Years 1817, 1818, 1819 and 1820 - este bogat ilustrat. Cele două schiţe inspirate 
de vederea boierilor şi a domnitorului Ţării Româneşti au darul să dea o idee cititorilor 
asupra modei masculine de aici. Ajuns în Bucureşti la 6 februarie 1820, Ker Porter este 
primit în audienţă de Alexandru Vodă Suţu (1818-1821 ). Ceea ce îl uimeşte pe călătorul 
britanic este gugiumanul care i se pare că nu concordă cu restul costumului domnesc: 
„( ... ) îmbrăcămintea lui era după cel mai strălucitor gust turcesc, totul exceptând căciula 
şi aceasta, ca şi cea purtată de supuşii săi valahi, era de blană neagră, semănând la 
formă cu acoperământul de cap al unui dragoman al Porţii"4 • Observaţia este judicioasă 
dar memorialistului îi scăpa, probabil, faptul că fanarioţii aveau drept trambulină pentru 
tronul uneia dintre Ţările Române tocmai funcţia de dragoman al sultanului. Schiţa 
alăturată îl prezintă pe domnitor bust, din profil, mărunt şi slab, pierdut în profuzia de 
blănuri scumpe ce îl acopăr - gulerul şi gugiumanul - care, împreună cu barba sa lungă, 
formează o masă de păr în care trăsăturile sale aproape dispar. Seara oaspetele britanic 
e invitat în casa unui mare boier unde se dădea un concert urmat de un bal - bun prilej 
de a vedea şi schiţa portul oaspeţilor, din care cel mai mult îl amuză işlicul: „Costumul 
general este turcesc, din brocart de toate culorile, brodat şi îmblănit; până aici totul era 
bine dacă uriaşa tichie valahă nu transforma totul în ridicol. Ea este în formă de dovleac, 
aproape de trei picioare circumferinţă şi de o înălţime egală. Materialul e pielea gri 
argintie de miel de Buchara, cu un ciucure în vârf spre a ajuta pe purtător să şi-o scoată 
când vrea să salute o cunoştinţă. Acest mic adaos este verde pentru fiecare persoană, 
exceptând familia domnitoare care îl are alb. Tichia rangurilor mai mici este de aceeaşi 
formă, dar nu atât de mare, iar enorma podoabă din vârf este o perină pătrată acoperită 
cu pânză întunecată; de fapt, toţi aceşti oameni par atât de instabili din cauza greutăţii 
de la partea superioară încât este dureros să-i priveşti după ce-ţi trece prima impresie 
de rizibil absurd"5

• Desenul alăturat prezintă, într-o linie nervoasă şi expresivă, două 
busturi afrontate de boieri, unul tânăr, de rang inferior, cu mustaţă şi islicul cu perină, 
şi un boier velit, bătrân, cu barbă mare şi islicul cu ciucure. Cei doi par cocoşaţi de 
greutatea podoabei ce le acoperea ţestele rase. 

Vestimantaţie aceasta greoaie, lungă şi largă, nu-i împiedica totuşi pe boieri să 
se distreze la balurile cme începuseră să se organizeze, în conformitate cu gusturile 
apusene ce le aduseseră ofiţerii imperiali austrieci sau ruşi în prea desele lor ocupaţii 
ale ţării. Părerile sunt contradictorii în privinţa eleganţei la dans şi a agilităţii 

participanţilor: fostul consul britanic la Bucureşti, William Wilkinson, are numai cuvinte 
de reproş la adresa stângăciei dansatorilor, ce i se par incomodaţi de hainele lor ample6; 

Dimpotrivă, pictorului Sir Robert Ker Porter, bărbaţii i se par deosebit de graţioşi atunci 

4 Sir Robert Ker Porter - Travels in Georgia, Persia, Armenia, Ancient Babylon &c. &c. During 
the Years 1817, 1818. 1819 and 1820, London 1822, voi. II, p. 785. 

5 Ibidem, p. 788; Adrian-Silvan Ionescu - op. cit„ p. 78-79. 
6 William Wilkinson - An Account of the Principalities of Wallachia and Moldavia, lncluding 

Various Politica/ Observalions Re/ating to Them, London 1820, p. 137. 
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când îşi leapădă giubelele şi islicele, rămânând doar cu o vestă roşie peste anteriul 
colant, strâns în splendidul şal de caşmir. Totuşi, artistului englez îi displace aspectul 
capului dănţuitorilor care, frustrat de enormul işlic, distona faţă de restul costumului, 
părând neînsemnat şi caricatural acoperit doar cu o minusculă calotă roşie, care lăsa 
evidente urechile clăpăuge şi mustăţile şi bărbile lungi, care fluturau grotesc în pasul 
alert al valsului'. 

Boierii mai bătrâni nu dispreţuiau plimbările în aer liber, la Şosea, până departe, 
Ia Herăstrău. Aceasta se făcea zilnic, după amiaza, pe aproape orice vreme, vara în 
caleaşcă, iama în sanie, cu splendide atelaje conduse de un vizitiu în livrea; pe bancheta 
din spate erau aşezaţi unul sau doi arnăuţi cu fustanelă, cepchen muiat în aur şi brâul 
plin de iatagane şi pistoale, care ţineau în mână ciubucul stăpânului. Eleganţa acestor 
slujitori demonstra bogăţia boierului, stăpânul lor. 

Delicatele jupânese şi jupâniţe sprâncenate acordau şi ele mare atenţie veşmintelor. 
Îşi pierdeau mult timp sulimenindu-se, încondeindu-şi ochii şi sprâncenele, colorându-şi 
unghiile în roşu - fapt ce-I uimea pe generalul conte Alexandre de Langeron8

• Părul 

bogat şi lung era lăsat despletit şi în el se prindeau fulii şi stele de mărgăritare şi 

nestemate. Uneori capul era acoperit cu mici fesuri de catifea oranj, vişinie sau violetă, 
cusute cu fir prin care erau împletite periuţe. Ciucurele greu, de fir auriu, atârna pe o 
parte. Alteori, pe creştet era prins un ornament în formă de taler, din carton acoperit cu 
mătase ori catifea, şi brodat, aşa cum are prinţesa Elena Suţu în litografia lui Louis 
Dupre. Tot la ea poate fi admirat finul halat de cetarea strâns în jurul taliei subţiri cu 
un şal indian. Altele îmbrăcau peste acesta şi un pipiri de Epir, fără mâneci ori cu ele 
despicate ca la cepchen, croit smicircular şi făcând nenumărate cute la spate. Acest 
articol vestimentar era foarte potrivit pentru o mulţime de broderii cu fir auriu sau 
argintiu. 

În interior, pentru comoditate, femeile purtau o bluză subţire de borangic numită 
ciupag, peste care îmbrăcau un cepchen de catifea. Şalvarii erau de rigoare, cu sau fără 
fusta pusă pe deasupra. Rochiile erau largi şi ample, fără talie, şi în această privinţă 
părerile sunt împărâite: contele de Langeron detestă aceste rochii care lasă posibilitatea 
pântecelui să iasă, disgraţios, în afară9, în vreme ce prinţul de Ligne le găseşte foarte 
plăcute pentru ochi căci, în lejeritatea şi transpareţa lor, evidenţiază formele armonioase 
ale trupurilor feminine de o rară frumuseţe în valahia şi MoldovaJO. 

Gracilele lor picioruşe erau încălţate cu papuci de catifea cusuţi cu fir şi perle şi 
înzorzonaţi cu pampoane de mătase. Dacă, cine ştie ce vizită urgentă le obliga să 
părăsească iatacul şi să treacă uliţa, peste papucii aceştia erau traşi alţii, cu talpă de 
lemn, înaltă, care Ie ferea de noroiul din ogradă şi dintre bârnele podului Mogoşoaiei 

7 Sir Robert Ker Porter - op. cit., p. 788. 
8 Generalul Conte Alexandre de Langeron - Jurnalul resbOielor făcute în serviciul Rusiei la 1790 

de Generalul Comite de Langeron, în Documente privitore la Istoria Românilor. Urmare la Colecţiunea lui 
Eudoxiu de Hunnuraki, Supliment I, voi. III, Bucuresci 1889, p. 75, 77. 

9 Ibidem, p. 75. 
10 Ibidem, p. 77. 
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sau a altei artere pe care se afla casa. Aceşti papuci de lemn, numiţi nalân, semănând 
mult cu cei japonezi, erau sculptaţi şi intarsiaţi cu sidef şi aveau barete de catifea 
ornamentate cu broderii de fir. 

Fabuloase bijuterii le înconjurau gâtul, mâinile şi braţele. Centuri cu paftale de 
diverse mărimi şi din cele mai variate materiale le împodobeau mijlocul. Din aur şi 

argint, filigranate, gravate şi bătute, cu plăci de sidef sculptate în relief plat cu motive 
zoomorfe sau fitomorfe, aceste paftale erau obiecte de valoare ce se transmiteau din 
generaţie în generaţie la fel ca şi cerceii, colierele, brăţările şi inelele. 

Ion Ghica ne-a lăsat o frumoasă descriere a aspectului unor jupânese din înalta 
societate bucureşteană: „Cucoanele cele tinere se purtau legate la cap cu turban de 
tulpan, zăbranic sau marabru meşteşugit adus cu coadele cli panglice şi unnuz împănat 
cu stele şi fulii de diamant, rochie de mătăsărie, marţelin sau paplină fără cute, mâneci 
cu bufanturi ciupag scurt pe moda imperiului.( ... ) Cucoanele mai în vârstă mai păstrau 
încă fesul alb, legate cu testemel cu bibiluri, paftale de aur cu pietre scumpe şi cu şal 
pe spate" 11 • 

Neglijate de soţii şi taţii lor - ce se îndeletniceau numai cu discuţii politiceşti, 
ticluind intrigi care să le aducă înălţarea în rang sau conspirând împotriva domnitorului 
şi a Sublimei Porţi - jupânesele şi jupâniţele duceau o viaţă plicticoasă închise în 
iatacurile lor sărăcăcios mobilate şi, visătoare şi melancolie, tânjeau după pasiuni 
puternice, mistuitoare. Se îndeletniceau cu brodatul, cu făcutul dulceţii şi a conservelor 
de legume pentru iarnă iar când se întâlneau mai multe, fumau şi beau cafele la fel ca 
bărbaţii, şi se lăudau cu ultimele achiziţii în materie de îmbrăcăminte. Dintotdeauna, 
acest subiect a fost şi va rămâne cel mai important în conversaţia feminină. Existenţa 
era mult mai simplă şi mai tihnită atunci, astfel că preocupările legate de îmbrăcăminte 
stăteau în chiar axul ei, acordându-li-se nu numai un timp apreciabil în selectare şi 

construire pe trup dar şi sume substanţiale pentru procurarea celor mai bune materiale 
care să fie contigue poziţiei şi averii purtătorului. Căci, mai mult decât în 
contemporaneitate, atunci veşmântul nu era doar un acoperământ necesar al corpului, ci 
un element cu valoare eminamente estetică şi de mesaj ce nu putea fi ignorat de nimeni 
şi era înţeles de toţi, indiferent de cultură şi de statut social. 

Totuşi, doamnele se plasau în avangardă: fiind mult mai nonconformiste decât 
bărbaţii lor, ele adoptaseră demult rochiile occidentale, chiar dacă le acordau stilului 
oriental şi ornamentelor acestuia. Ele îşi devansaseră soţii cu cel puţin o generaţie fiind 
foarte atente la nota modei dată de Paris. Croitorii străini aveau suficient de lucru în 
Bucureşti pentru că eleganţa feminină era aici competitivă cu aceea din marile capitale 
europene. Portretele făcute în primele două decade ale veacului de Mihail Topler revelă 
portul generalizat al rochiilor empire de doamnele din înalta societate: talia foarte sus, 
sub sâni, un decolteu amplu înconjurat de un volan de tul transparent şi fusta plisată ca 
un hiton antic. La aceasta se adăugau bijuteriile orientale, paftalele, pandativele, cerceii 
şi broşele prinse în păr, a căror materialitate - aur, perle, sidef, pietre preţioase - era 

11 Jon Ghica - op. cit., p. 209. 
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admirabil redată de pictor, contrastând cu nuanţele întunecate ale buclelor şi marmoreana 
carnaţie. Safta Ipsilanti, soţia domnitorului Constantin lpsilanti, Zoe Brâncoveanu, 
vorniceasa Manu şi alte reprezentante ale protipendadei îi pozaseră maestrului austriac 
jn aceste veşminte. Safta Castrişoaia era imortalizată la 1825 de pictorul sârb Pavlu 
Diorcovici purtând o rochie cu mâneci bufante şi dantelă la marginea decolteului generos, 
având aruncat un bogat şal indian pe un braţ şi, peste coafura la modă, având înfăşurat 
un turban. 

Adaptabilitatea femeilor la noile mode şi moravuri era remarcabilă, aşa cum 
observa generalul conte Alexandre de Langeron, regalist francez refugiat din faţa 

revoluţiei şi stabilit în Rusia unde îşi oferise serviciile de militar: „În 1806 noi găseam 
încă multe dintre aceste doamne în costum oriental, casele lor fără mobile şi soţii lor 
foarte geloşi. Dar revoluţia care s-a făcut la Iaşi, apoi la Bucureşti.şi în provincie, a fost 
pe cât de rapidă pe atât de completă: într-un an toate doamnele moldovence şi valahe 
au adoptat costumul european ( ... ) şi ştiind că în ţările civilizate o femee de bon ton 
trebuie să aibă un amant, şi-au luat doi, pentru a fi şi mai la modă. („.) Aceste doamne 
având multe aptitudini pentru tot ce vor să înveţe, au ajuns într-un an să danseze de 
minune, în vreme ce, când noi venisem în Moldova, ele nu ştiau nici să meargă" 12 • 

Bărbaţii erau mult mai tradiţionalişti şi retardatari, preferând să rămână la 
veşmântul oriental, neschimbat de veacuri, prescris de arhondologie în funcţie de rangul 
purtătorului. Starea unui boier se citea de departe prin culorile veşmântului, calitatea 
blănurilor şi mărimea islicului, toate acestea impunând dozarea plecăciunii şi a respectului 
cuvenit. De aceea, până târziu către mijlocul veacului, bătrânii boieri nu vor renunţa la 

. portul străbun. Într-o schiţă făcută de Charles Doussault în deceniul al patrulea, la un 
bal, pot fi văzuţi bătrâni demnitari cu anteriu, giubea şi gugiuman, stând pe fotolii sau 
trântiţi pe sofale, dar înconjuraţi de multe demoazele coafate şi îmbrăcate după ultimul 
jurnal de la Paris şi de tineri în fracuri strâmte. 

Schimbarea portului nu era văzută bine de Imperiul Otoman, ea coincizând cu o 
neavenită emancipare a Principatelor Române faţă de puterea suzerană, aşa cum observa 
călătorul şi memorialistul britanic William Macmichael: „Sub ochiul gelos al suspiciosului 
guvern al Turciei, articolul de îmbrăcăminte nu este deloc un subiect de mică importanţă; 
iar folosinţa costumului Europei civilizate ar fi considerată o inovaţie la fel de 
primejdioasă ca şi adoptarea celor mai luminate vederi de politică modernă" 13 • Totuşi, 

tinerii erau receptivi la noile forme vestimentare şi le adoptaseră, fie chiar şi cu timiditate, 
aşa cum văzuse generalul de Langeron pe câţiva dintre ei purtând frac la 1806 14

• Un 
pictor necunoscut îl portretizează, la 1825, pe negustorul Fotie Vasiliu îmbrăcat într-o 
redingotă albastră, cu reverele crestate şi închisă la două rânduri cu nasturi metalici, 
aurii; vesta albă are guler înalt; legătura de gât, tot albă, este rulată de câteva ori în jurul 

12 Gem:ralul Conte Alexandre de Lageron - op. cit., p. 79. 
13 William Macmichael -Journey /rom Moscow to Constantinople in the Years 1817, 1818, London 

1819, p. 119. 
14 Gem:ralul Conte Alexandre de Langeron - op. cit., p. 79. 
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gulerului ce se ridică mult pe obrazul ras, ajungând până sub favoriţi. Alţi negustori, 
mai puţin curajoşi, îşi păstrează anteriul şi caftanul dar arborează legătura de gât albă, 
cochet înodată, şi renunţă la tarabolos ori fes pentru o şapcă. Barbu Solacolu a pozat 
pentru portretul său în 1832, preferând să apară cu capul descoperit, pentru a i se vedea 
părul frizat şi perciunii frumos tăiaţi. Mustaţa în furculiţă este după moda vremii. 

Aceste „haine nemţeşti" aduceau o democratizare nedorită: gamele strălucitoare 
şi formele caracteristice erau înlocuite cu tonuri terne, egalizatoare şi forme standard. 
Specificitatea rangurilor dispărea şi populaţia nu era deprinsă cu ele, astfel că se creau 
diferite confuzii. Orice supus român care le purta devenea ţinta ironiilor şi oprobriului 
public, era luat drept străin şi apostrofat, cu motiv sau fără, „măi neamţule!", „neamţule 
beţiv" sau „neamţul dracului!" dacă se întâmpla să aibă, cumva, şi vreun diferend sau 
să bruscheze accidental pe altul care nu le purta. Alecu Russo nota cu mult umor 
această transformare: „Ivirea pantalonilor în Prinţipate, ca tot lucrul menit de a preface 
societăţile, fu întâi ruşinoasă, râsă, hulită şi batjocorită. Cel întâi român care şi-a schimbat 
hainele pe un frac şi o pălărie a fost multă vreme pentru curţile boiereşti din Iaşi şi din 
Bucureşti un soi de caraghioz, sau, după limba nouă, un bufon: vătavii de pin ogrăzi 
râdea, rândaşii şi ţâganii s-ar fi ruşinat să-şi ie căciula înaintea unui frac, iar boierii, 
netezindu-şi bărbiile mari şi tufoase după rang şi cin, striga: «Măi neamţule!. .. » cu un 
haz nespus. Iama ştrengarii alunga surtucile pe uliţă ... «cald ... cald ... domnule?» şi 

multe frumoase iscodiri a duhului de pe acea vreme. Boierii şi cucoanele leşina de râs; 
un boier mare din capitalie, în ziua care, mai mult de glumă decât denadins, se şfăbisă, 
ieşi pe uliţile Iaşului; i se păru lumea cu totul alta, până în acea zi soarele şi lumina nu 
avusă putere să răzbată prin taclituri, scurteice; boieriul, deşi deprins în hainele egalităţei, 
cum le numesc autorii de astăzi, sufla însă mai slobod şi mai voios. Ce gândea boieriul 
în hainele egalităţii nu se ştie, el singur a uitat impresiile momentului, căci în mijlocul 
voioşiei sale o mână neagră şi vânoasă îl apucă de mâneca surtucului, şi un glas îi striga 
în ureche: «A! ce dracul!. .. Domnule ... parcă eşti surd ... de când te strig!. .. hai degrabă 
să dregi trăsura că aşteaptă boieriul să iasă la Copou!. .. » Boieriul se întoarsă cu o vorbă 
lată şi curată moldovenească ... iar vezeteul, înspăimântat, se dipărta mârâind în dinţi: 
«Pas de cunoaşte acum care-i boier şi care nu-i, dacă s-a nemţit şi stăpânul meu!. .. » 
Vezeteul luasă pe boier sade de carătaş! O, egalitate! iată faptele tale!. .. "is. 

Aceeaşi atitudine faţă de noul tip de îmbrăcăminte o observă şi Barabăs Miklos 
în amintirile sale din vremea şederii în Capitală: „Bucureştenii sunt obişnuiţi a învinui 
pentru orice h~cru prost pe «Neamţul» aşa că dacă din întâmplare vreun român în haine 
europene s-a lovit de vreun alt român ori l-a supărat întru ceva, primea răspunsul: 
Neamţule beţiv! Acest titlu deriva desigur din motivul că vinul fiind foarte ieftin, adică 
doi creiţari ocaua, meşteşugarii nemţi abuzând de el, umblau beţi prin oraş ( ... )"16

• ·EI 
însuşi elega."lt şi deprins cu manierele europene 17

, devneise foarte atent la insolitul 

IS Alecu Russo - Studie moldovană, în Opere, Chişinău 1989, p. 49-50. 
16 Dr. Andrei Veress - Piciorul Barabtis şi românii (cu însemnările sale din 1833 despre viaţa 

bucureşteană), Academia Română, Memoriile Sectiunii Literare, Seria III, tom IV, Memoria 8, 1930, p. 25. 
17 Jbidem, p. 23 - ,,Eu pe atunci eram tânăr de douăzeci şi unu de ani şi, se întelege de la sine, 

îmbrăcat elegant, căci atât la Cluj cât şi la Sibiu eram acasă în cercurile cele mai înalte şi învătasem de 
cu vreme cum trebuie să fii îmbrăcat şi cum să te porti în astfel de societate". 
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spectacol ce i se oferea înaintea ochilor: el era martorul celei mai interesante faze a 
modernizării Ţării Româneşti prin schimbarea portului şi a obiceiurilor. Pentru boierii 
angrenaţi în aparatul de stat aceasta era o necesitate căci administraţia rusească a 
Prezidentului Plenipotent, generalul conte Pavel Kiseleff, nu agrea învechitul costum 
fanariot şi impusese adoptarea celui de ultimă modă. Barabăs sesizase foarte bine aceste 
cauze şi consecinţele lor, uneori hilare pentru cei nehotărâţi sau prea puţin curajoşi: 
„Această epocă era foarte curioasă la Bucureşti unde lumea, voind a se linguşi pe lângă 
muscali, a început să se lase de obiceiurile turceşti, imitând şi luând pe cele europene. 
Hainele turceşti erau purtate de boierime şi de slugile ei, arnăuţi, pe când ţăranii şi-au 
păstrat portul strămoşesc, tot aşa ca şi cea mai mare parte a femeilor, însă cocoanele din 
înalta aristocraţie purtau mai toate rochie după moda franceză. Tinerimea, fireşte, îşi 

schimba mai uşor portul decât oamenii mai în vârstă cari, obişnuiţi cu hainele turceşti, 
se lăsau numai cu încetul de ele, luând în locul turbanului o şapcă asemănătoare şepcii 
ofiţerilor ruşi, în loc de nădragii largi turceşti, pantaloni şi în locul papucilor galbeni 
cizme negre"11• Schiţa pe care o face unuia dintre protectorii săi, aga Filipescu - acela 
care îl prezentase generalului Kiseleff şi-i obţinuse invitaţia la balul dat de Prezidentul 
Plenipotent de Sf. Nicolae, ziua onomastică a ţarului (bun prilej pentru tânărul pictor 
de a fi cunoscut de protipendadă şi de a primi comenzi pentru portrete)- este revelatoare 
în acest sens: şeful poliţiei poartă anteriu strâns cu brâul de şal scump, un halat uşor, 
pantaloni, cizme şi şapcă pe cap. O imagine asemănătoare surprinsese şi pictorul rus 
Maxim Nichiforovici Vorobiev în pânza sa laşii în 1830 care avea în prim plan curtea 
agiei: pe poarta larg deschisă intră un rădvan boieresc precedat de câţiva arnăuţi călări 
în vreme ce aga asistă la această sosire a unui personaj important. El poartă işlic şi caftn 
şi încă nu şi-a ras barba de boier velit dar este încins cu sabie peste anteriu, însemn 
modern al demnităţii sale. În spatele său, la o distanţă plină de deferenţă faţă de poziţia 
sa înaltă, stau doi tineri ofiţeri, îmbrăcaţi în uniformă rusească, şi ciubucciul agăi, cu 
tarabolos, cepchen şi fustanelă, ţinând în mână lunga pipă a stăpânului. Pictura are 
valoare de document istoric prin alăturarea reprezentanţilor a două mentalităţi diferite 
exprimate prin costum. 

Unii erau mai categorici în adoptarea noului veşmânt şi, pentru a da un exemplu 
demn de urmat şi de alţii, presa făcea publică decizia luată de câte un mare boier în 
acest sens. „Curierul Românesc" anunţa, în august 1830: „D. Marele Vornic Grigore 
Filipescu, ca să dea dovadă a veacului în care ne aflăm şi a simtimenturilor sale celor 
civilizate şi nesupuse Ia prejudecăţi, la 15 ale aceştii, lepădând hainele cele purtate până 
acum, a ras barba şi au îmbrăcat hainele Europi cei civilizate" 19

• 

Alecu Russo observase cu multă judiciozitate importanţa modificării portului pentru 
înnoirea mentalităţilor: „Arma întâi şi cea mai grozavă care a bătut cetatea trecutului a 
fost schimbarea portului vechi. Straiul făcea omul: feliul hainei modelează trupul şi 
mintea, şi întipăreşte din părinţi în fii tradiţiile şi obiceiurile. Precuvântarea istoriei 

18 Ibidem, p. 23-24. 
19 „Curierul Românesc" no. 45/Avgust 17, 1830. 
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modeme a ţărilor române este neapărat schimbarea portului; ţivilizaţia de astăzi este 
fapta logică a părăsirei hainilor vechi; ideea nouă a năvălit în ţară o dată cu pantalonii, 
şi mai straşnică decât năvălirile tătăreşti, încât ai scăpăra, au pârjolit şacsâri, şlicuri, 
mestii, giubele şi toată garderoba strămoşească"20 • 

O importanţă deosebită în adoptarea costumului occidental a avut-o uniforma 
militară prescrisă pentru trupele care formau miliţia pământenească instituită de 
Regulamentul Organic. Chiar Barabăs remarcase acest lucru: „Trecerea aceasta de la 
portul vechiu la cel nou european a fost mult înlesnită prin uniforma militară, prin care 
lumea s-a obişnuit cu noile forme ale vestmintelor, căci după ocupaţiune primul lucru 
al Ruşilor a fost înfiinţarea unei armate româneşti cu uniformă europeană, asemănătoare 
acelei ruseşti"21 • În primul rând, boierii care se hotărau să îmbrăţişeze cariera armelor 
primeau grade echivalente cu rangul deţinut în viaţa civilă, conform arhondologiei, fapt 
ce reprezenta o mare atracţie pentru mulţi dintre ei. Apoi, ceacoul pe care urmau să îl 
poarte pe cap, era de formă tronconică, din carton acoperit cu pielicele de miel negru, 
- amintind de işlicul purtat până atunci doar că avea cozoroc de lac, o flamă de postav 
în culoarea ţării - galben pentru Muntenia şi roşu pentru Moldova - şi stema principatului 
stampată în alamă22 • Din aceleaşi motive de a oferi un exemplu personal şi a da un 
impetus celor tentaţi să intre în armată, presa saluta momentul în care comandantul 
nou-înfiinţatei oştiri lua surtucul galonat, aşa cum a făcut „Albina" în Moldova: „D. 
Hatman Constantin Paladi, generalul inspector şi şeful oastei pământenesci, răzând barba 
şi dezbrăcând costumul asiatic s-a îmbrăcat cu uniforma militărească naţională"21 • 

Adopţiunea nu era totdeauna atât de netă pentru că nici purtătorii nu erau pe de-a-ntregul 
hotărâţi pentru care dintre mode să opteze. Jean A. Vaillant, profesor la Colegiul Sf. 
Sava, văzuse la revista trupelor un tânăr ofiţer ce stătea în front cu ceacoul pe cap 
având însă pe umeri vechiul contoş îmblănit pus peste uniformă şi papucii puşi peste 
cizmele cu pinteni24

• Cazul relatat de profesorul francez nu era o singularitate căci, până 
să le fie cusută uniforma la vreunul dintre croitorii străini stabiliţi în Capitală, mulţi 
dintre boierii ce se văzuseră deodată ofiţeri, se purtau cu sabia încinsă peste anteriu -
la fel ca aga de la Iaşi din pictura lui Vorobiev - şi cu şapca ori ceacoul pe cap25

• în 
amintirile sale, colonelul Grigore Lăcusteanu evocă întâlnirea unor generali ruşi cu 
polcovnicul Ion Solomon, deţinător al unei funcţii de comandă în miliţia pământenească 

20 Alecu Russo - op. cit., p. 49. 
21 Dr. Andrei Veress - op. cit., p. 24. 
22 Horia Vladimir Şerbărescu - Uniformele şi echipamentul miliţiei pământene a Ţării Româneşti 

1830-1843, „Studii şi Materiale de Muzeografie şi Istorie Militară" nr. 13/1980; Idem - Uniformele şi 

echipamentul miliţiei pământene a Moldovei 1830-1848, „Studii şi Materiale de Muzeografie şi Istorie 
Militară" nr. 16/1983. 

23 George Ioan Lahovary - Hârtii vechi. Genesa oştirii românesci 1830, Bucuresci 1893, p. 22. 
24 J.A. Vaillant - La Roumanie ou histoire, langue, litterature, orographie, statistique des peuples 

de la langue d'or, ardelians, vallaques et moldaves, resumes sous le nom de romans, Paris 1844, tom III, 
p. 437. 

25 [!. Manolescu-Mladin) - Memorii şi amintiri despre Istoria progresivă a Armatei Române 1830-
1890, „Patrula" no. 2 şi 3116 Ianuarie - I Fevruarie 1891. 
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a Munteniei, care „era îmbrăcat arnăuţeşte, cu şalvari, cepchen, legat la cap turceşte 
şi cu pistoale la brâu"26

• Nu peste mult, în 1831, Solomon îi va poza lui Constantin 
Lecca (l 807-1887), în mare ţinută, pentru suita de litografii cu şefii oştirii. 

Acuarela lui Barabăs, Bucureştii în anul 1832, sintetizează în mod admirabil 
această schimbare de port prin prezenţa celor două personaje în primul plan al panoramei: 
lângă parapet, în apropierea bisericii metropolitane, vechiul şi noul erau reprezentate 
printr-un venerabil boier velit, cu barbă patriarhală, purtând cu demnitate işlicul enorm, 
caftanul şi anteriul înflorat, şi un tânăr, suplu şi fercheş ofiţer, în uniforma-i elegantă, 
de tăietură europeană, admirând împrewiă vederea ce li se deschidea b faţa ochilor din 
vârful Dealului Mitropoliei. 

Dacă uniforma militară a fost mai uşor acceptată, datorită ceacoului asemănător 
cu işlicul, nu acelaşi lucru s-a întâmplat cu pălăriile. Chiar Barabăs a mediat procurarea 
unui ţilindru pentru unul dintre amicii săi care hotărâse să treacă la costumul modem 
dar, după ce l-a încercat şi s-a privit în oglindă, neobişnuit cu noul său aspect, a refuzat 
să-l mai poarte: „Obedeanu, un prieten al meu, care ajunsese să poarte pantaloni, cizme 
şi şapcă în urma îndemnului prietenilor săi, voind să se modernizeze cu totul şi-a 

comandat un frac din stofa cea mai fină, iar cilindru i-am comandat eu din Sibiu, de 
la renumitul Bayer. Îmbrăcându-se apoi de probă cu jobenul pe cap, s-a simţit atât de 
străin în costumul acesta modem în faţa oglinzii, încât a trântit cilindrul la pământ şi 
nu s-a putut îndupleca să-l poarte, aşa că l-a dăruit tot unui prieten mai puţin 
conservativ"27

• 

Cei care umblau deja îmbrăcaţi în „haine nemţeşti" aveau mari dificultăţi în a se 
obişnui cu ele: se simţeau strânşi ca într-un corset şi nu erau deloc în largul lor după 
o trecere atât de bruscă de la veşmintele largi, din materiale moi şi răcoroase, la cămaşa 
scrobită, scorţoasă, la vesta şi fracul sau redingota pe talie, îmbumbate până sub bărbie, 
cu gâtul strâns într-o cravată rulată de mai multe ori în jurul său. Purtătorii au trebuit 
să-şi schimbe comportamentul, să devină mai sobri, mai reţinuţi, mai reci şi să facă 

gesturi măsurate. Fin observator al realităţilor româneşti dintr-o epocă de tranziţie, 

Alecu Russo nota: ,,În relaţiile sociale schimbarea a fost mai mare, mai simţitoare, 
fracul a introdus dignitatea, pantalonul a silit oamenii a-şi măsura coloveranţiile ce le 
făcea celor de la care aştepta vreun folos. Straiul oriental, moale, larg, se pleca la tot 
soiul de îndoială ... straiul de astăzi, prins în curăle, supiele, gâtul dezgrumat de legătură, 
împiedică îndoiturile de şale şi de cap; de voie, de nevoie, oamenii sunt siliţi a nu se 
pleca pe cât poate ar vra... între doi oameni cu fraci, pantaloni şi pălărie, pas de 
cunoaşte care îi de viţă, care îi om nou; educaţia şi pantalonul au astupat şanţurili ce 
despărţea clasele boiereşti"28 • 

La acelaşi efort de adaptare erau obligaţi şi de noul mobilier care fusese introdus 
în case odată cu noua modă. În timpul fanarioţilor, camerele aveau câte un divan, lung 

p. 51. 

26 Amintirile Colonelului Lăcusteanu, Publicate şi adnotate de Radu Crutzescu, Bucureşti 1935, 

27 Dr. Andrei Veress - op. cit., p. 24. 
29 Alecu Russo - op. cit .. p. S I. 
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şi lat, pe fiecare din cele trei laturi, şi nimic altceva. Boierul îşi petrecea întregul timp 
tolănit acolo, între perne: primea oaspeţi - care erau poftiţi să se întindă lângă el -, 
dădea audienţe, rezolva pricini judiciare, se ospăta, îşi lua dulceaţa şi cafeaua şi fuma 
din lungul său ciubuc, cât era ziua de lungă; noaptea se culca tot acolo. Aşa îl prezintă 
Charles Doussault pe baş-boierul Iordache Filipescu într-una din schiţele sale făcute la 
Bucureşti în anii patruzeci ai secolului trecut: stând turceşte pe divanul său, într-o mână 
cu mătăniile iar în cealaltă cu tija din lemn de cireş a ciubucului. Şi străinii accedaseră 
la acelaşi mod de viaţă. Acelaşi artist a desenat interiorul locuinţei unui consul străin 
- poate cel francez, Adolphe Billecocq, mare prieten al românilor şi iniţiatorul publicării 
de către revista „L'Illustration" a celebrului Album Moldo-Valaque, în 1848, unde şi 

apare imaginea de care ne ocupăm. Consulul, îmbrăcat în redingotă, stă trântit pe un 
divan, aşteptând să fie servit de cafegiul în fustanelă, cu cepchen şi turban, ce poartă 
în mână tava cu filigeanul de cafea, în vreme ce, un ciubucciu cu fes, îi pregăteşte 
narghileaua. În afara unui tablou pe perete - ce prezintă un peisaj - camera nu mai are 
nici o altă mobilă sau ornament (exceptând stucatura de perfect gust 1Jriental ce acoperă 
arcadele şi pilaştrii). Dar străinii se deprindeau uşor cu aceste spaţii. goale pe care le 
puteau amenaja după pofta inimii. Chiar Barabâs a închiriat două camere la fel de 
goale, cu divanul aferent, în care şi-a creat un mediu agreabil de trai şi de lucru: „În 
partea de spre apus a odăii aflându-se după moda turcească o ridicătură de vreo două 
palme, jos cu nişte sertare mari, le-am întrebuinţat pentru haine, iar ridicătura acoperind-o 
cu o pânză de bumbac ieftină, cu nişte flori, în capul ei mi-am făcut patul. Apoi 
căpătând de la găzdoaie o masă cu trei scaune şi un sfeşnic de alamă m-am gătit curând 
cu locuinţa. În odaia vecină aflându-se asemenea o podeală turcească de divan, am 
lăsat-o pentru rândaşul meu român, pe care l-am luat"29

• În timpul şederii sale la Bucureşti, 
pictorul ungur constatase neobişnuinţa localnicilor, fie ei chiar din înalta societate, cu 
mobilierul de tip occidental; scaune, mese, canapele, fotolii şi banchete fuseseră importate 
din Apus dar locatarii arar le foloseau - şi numai în prezenţa oaspeţilor străini - ei fiind 
mai deprinşi să stea turceşte, fie şi pe jos în lipsa sofalei sau a covorului gros şi moale 
de altădată. Şi cum işlicul sau cealmaua nu erau niciodată scoase de pe cap, artistul a 
fost prezent într-o societate unde nimeni nu-şi lăsase ţilindrul la intrarea în cameră, fapt 
povestit cu mult umor în autobiografia sa: „Tot modei europene a căzut jertfă şi barba 
frumoasă, neagră, a lui Cantacuzeno, cu care eram bine. Acest boier avea un cap de o 
rară frumuseţe şi mă durea sufletul când a trebuit să-şi rază barba, care nu se potrivea 
deloc cu costumul său francez. Aparţinând şi el înaltei aristocraţii române, se cerea să 
imiteze mod europeană şi deoarece casa sa era frecventată şi de generalii ruşi, şi-a 

aranjat-o cu mobile modeme, căci portul european nu prea să potrivea cu divanele 
turceşti late, pe cari oamenii să aştemau fără papuci. Vizitându-l odată după această 
metamorfoză, de abea mi-am putut reţi~ râsul intrând în odaia lui, unde am văzut vreo 
zece boieri fumând din nişte ciubucuri lungi, însă şezând fiecare turceşte lângă câte un 
scaun pe jos, dar cu jobenul pe cap şi cu aripile fracului tăvălite pe duşumelele odăii! 

29 Dr. Andrei Veress - op. cit„ p. 20. 
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Cantacuzeno şedea pe canapea, însă celorlalţi boieri le venea mai bine să stea pe pământ 
cu picioarele încrucişate după moda veche şi fiindr.~ pe atunci nici turbanul nu se lua 
de pe cap, uitaseră să-şi ia jobenul. Această scenă era aşa de ridicolă încât ar fi meritat 
să o desenez"30

• 

Cu doar opt ani înaintea venirii lui Barabâs la Bucureşti, Grigore IV Ghica, 
exasperat de puternica şi alarmanta intruziune a „hainelor nemţeşti" în Ţara Românească, 
a dat, pe 27 iulie 1823, o ordonanţă prin care, toţi supuşii români care o purtau erau 
somaţi să renunţe la ele în termen de trei zile, altfel expunându-se la aspră pedeapsă31 • 

Cât a fost luată în serios această hotărâre anacronică nu se poate şti. Cert este că noua 
modă nu a putut fi oprită să prolifereze. În primăvara anului 1828, la izbucnirea războiului 
ruso-turc, când se zvonise că vin trupele ţariste şi degringolada pusese din nou stăpânire 
pe ţară, ca în vremea zaverei, boierimea începuse să plece în bejenie, peste munţi. Ion 
Ghica observase atunci printre pribegi" ( ... ) tineri coconaşi şi negustori îmbrăcaţi care 
turceşte care nemţeşte"32 • Versantilismul românilor care voiau să fie la modă dar şi în 
concordanţă cu vizilmea guvernanţilor faţă de port este descrisă, în chip savuros, de 
Costache Negruzzi: „Coconul Andronache era unul dintr-acei oameni din norocire rari, 
adevăraţi cameleoni a societăţii, care-şi prifac sufletul şi portul după vreme şi 

împregiurări. Aşadar, până acum de cinci ori îşi schimbă hainele. Întâi la 1812 şi-a ras 
barba şi s-a îmbrăcat europeneşte. Pe urmă, în vremea d. Calimah, luă iar costiumul 
lung. La 1821 bejănărind, îmbrăcă iarăşi fracul şi îşi rase şi musteţile. Înturnându-se, 
iar luă şlicul. Apoi la 1828, apucă din nou fracul, îşi lăsă favoriţi mari şi barbetă, şi 

puse şi ochilari. Zice că nu se va mai schimba, dar putem să-l credem?")). 
Un alt filon important de pătrundere a modei occidentale au fost negustorii străini 

stabiliţi în oraşe, consulii puterilor garante, preceptorii copiilor de familii boiereşti, 

refugiaţii politici (francezi regalişti ca arhitectul Xavier Villacrosse şi miniaturistul 
Henri de Mondonville, sau adepţi ai împăratului Napoleon I, după căderea acestuia, 
precum fraţii Antoine şi Barthelemy Bacheville sau Victor Cuenim; sau italieni, precum 
carbonarul Nicolo Livaditti), pictorii peregrini şi prea puţinii români care studiaseră în 
străinătate. Plasticienii au avut un rol hotărâtor în obişnuirea pământenilor cu 
vestimentaţia apuseană. Ei erau, fără excepţie, oameni eleganţi, stilaţi, de lume, companii 
agreabile şi căutate de înalta societate a Capitalei, ce deveniseră adevăraţi arbitrii ai 
modei. Prin faţa sevaletului lor se prinda întreaga protipendadă care, receptivă la nou, 
le adopta costumaţia în cele mai mici detalii, ei folosind de etalon, de jurnal de modă 
sosit direct de la sursă, din marile metorpole europene. Mihail Topler, Carol Wahlstein, 
Josef August Schoefft, Anton Chladek, Constantin Lecca, Carol Szathmari şi, fără 

îndoială, Barabăs Miklos, au contribuit la introducerea Ţărilor Române în concertul 

30 Ibidem, p. 24-25; Al. Alexianu - Mode şi veşminte din trecut, Editura Meridia11:, Bucureşti 1971, 
voi. II, p. 265-266. 

31 Al. Alexianu - op. cit., p. 262. 
32 Ion Ghica - Teodor Diamant, în op. cit., p. 144. 
33 Const. Negruzzi - Au mai păţit-o şi alţii, în Opere alese, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 

Bucureşti, 1955, p. 89. 
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european al modelor şi gusturilor erei modeme34
• Cu ochiul său avizat, Barabâs a fost 

martorul atent şi obiectiv al tuturor acestor schimbări, consemnându-le, cu har, prin 
cuvânt şi imagine, pentru generaţiile viitoare. 

SUMMARY 

Barabtls Mik/Os, Witness of the Romanian High Society Modernization at 
the Beginning of the 19'" Century 

The Transylvanian painter Barabăs Miklos arrived in Bucharest by the fall of 1831, where he found 
a society al the peak of changing. Yet, the shift from the Oriental habits and vestments to the Occidental 
ones was going on diflicultly enough, as the great boyars (noblemen) did not find it very easy to give up 
their marks of authority, visible from a distance and stressing their prestige. Various clothing items, picturesque 
in aspect and dcnomination, werc accompanicd by their wearing somptuous beards only allowed to be worn 
by courtsmen and high oflicials. In spite of their traditionalism, the presence of the Russian troops, under 
the supervision of Gem:ral Pavel Kiseleff imposed the modernization (Occidentalization) of the Romania 
oflicials' costurnes, during the Organic Regulation period,. Hence, all who wanted a position în the 
Administration, had to shave off the beard and pul on the European black dress coat. 

Barabăs Miklos closely observed the changes he recorded with accuracy and humour. His obscrvations 
have a special docurnentary value, and his drawings perfectly illustrate his memorialistic notes. 

34 Adrian-Silvan lom:scu - Pătrunderea modei occidentale in vestimentaţia românească la începutul 
secolului al XIX-iea, ,,Revista Muzeelor" nr. 511990; Idem - Moda românească 1790-1850, intre Stambul 
şi Paris, Editura Maiko, Bucureşti, 2001. 
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Sir Robert Ker Porter - Domnitorul Alexandru Su\u, 
1820, după Travels ... , London, 1822, voi. II. 
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Sir Robert Porter - Portrete de boieri de rangul II şi I, 1820 după Trave/s ... , London, 1822, voi. II. 
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August von Henikstein - Boieri de rangul I şi domnitorul Ţării Româaeşti , Grigore IV Ghica (al doilea din 
dreapta purtând pe cap tarabolos), acuarelă, Bibliot.:ca Academiei ilomâae (B.A.R.). 

Monogramistul R.G.A.B. - Cocon, acuarelă, B.A.R. 
Peste anteriul de celare vărgat, strâns în brâu, tânărul 
fiu de boier poartă o fermenea iar pe cap are înfăşurat 

un tarabolos din şal scump de caşmir. 

Monogramistul R.G.A.B. - Boier de rangul III, 
„concepist", acuarelă, B.A.R. Halatul uşor, 

neîmblănit, se lua peste fermeneaua scurtă, 

îmbrăcată peste aneriul strâns la mijloc de brâu 
iar pe cap se purta işlic tronconic. 
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- - - - --- ~ ..- -- - -

Anonim - Domnitorul Grigore IV Ghica (1822- 1828), ulei pe pânză, Muzeul Naţional de Istorie. Gugiumanul 
de samur avea fundul din postav alb - culoare rezervată familiei domneşti - la fel ca şi cabaniţa îmblănită 

tot cu samur. 

Anonim - Costache Grigore Ghica poreclit 
Beizadea Tingirică, ca 1827, pastel, Muzeul 
Municipiului Bucureşti (M.M.B.). Poartă cepchen 
bogat brodat cu fir şi tarabolos din şal persan. 

Anonim - Beizadea Scarlat Ghica, ca 1827, pastel, 
M.M.B. Deşi prea tânăr p.;ntru a fi căftănit, totuşi, 
ca fiu de domn, purta giubea îmblănită, brâu cu 
hanger cu mâner de metal preţios, cizelat, iar pe 

cap comodul tarabolos din şal scump. 
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Anonim - Marele vomic Mihail Gheorghe Manu, 
ulei pe pânză, Muzeul Naţional de Artă (M.N.A.). 
Pe cap poartă işlicul globular specific boierilor 

veliţi . 

Anonim - Negustorul Aredio Sochin, ca. 1830, ulei 
pe pânză, M.M .B. După 1830 reglementările 
vestimentare nu mai erau atât de stricte, aşa că un 
negustor bogat se putea îmbrăca la fel ca un boier 

de rangul li sau III fără teamă de pedeapsă . 

Anton Chladek - Marele vornic Alexandru 
Vilara, ulei pe pânză, M.N.A. Simpatizant al 
ruşilor, a fost ales membru în comisia de 
întocmire a Regulamentului Organic. La gât şi 

pe piept poartă două decoraţii ruseşti. 

Constantin Lecca - Paharnicul Gheorghe 
Coţofeanu, otcârmuitor al Judeţului 

Romanaţi , 1833, ulei pe pânză, colecţie 
N. Racottă . 
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Meşi, piele roşie, broderie de fir 
metalic, M.M.B. 
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Fermenea (spate), postav, 
broderie de fir metalic, 

M.M.B. 
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Anonim - Zoe Moruzi, ulei pe pânză, colecţia dr. 
Mircea Petrescu. Talia foarte sus era caracteristică 
acelei epoci; în păr se prindeau bijuterii şi penc. 

Pavlu Diorcovici - Safta Castrişoaia, 6 aprilie 
1825, ulei pe pânză, colecţia Al. Rălcscu. Rochia 
arc talia sus şi mânccile bufante, pe cap poartă 

un turban iar pe umeri un şal de caşmir. 

Giovanni Schiavoni - Tânără boieroaică, ulei pe 
pânză, colecţia Ion Sturdza. Pc creştet arc prins un 
taler acoperit cu catifea roşie şi decorat cu periuţe 
de care atârnă un văl galben ce-i cade pe umeri. 

Anton Chladek - Ana Vlădoianu, ca 1835, ulei 
pe pânză, coleţcia N. Racottă. Rochia de bal, 
al bă şi mult decoltată, are o „berthă" de dantelă 
fină ce acoperă vag umerii şi braţele. Dacă la 
gât nu arc decât o cruciulilă de nestemate iar la 
decolteu o broşă, în schimb ambele încheieturi 
îi sunt împodobite cu mai multe brăţări. 
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Barabâs Miklos - Gea:ralul conte Pavel 
Dimitrievici Kiseleff, Prezidentul pleni
potent al Principatelor Moldova şi Ţara 

Românească, litografie, Biblioteca Aca-
demiei Român: (M.N.A.). 

Constantin Lecca - Ştefan Golescu, ofiţer în 
Miliţia Ţării Româneşti, litografie, B.A.R. 

Anonim - Generalul conte Alexandre de 
Langeron, critic aspru al moravurilor în plină 

schimbare din ţinuturile româneşti. 

~- c Z/ / ..) 
• ~,,,.._,..,., <.. q,:?t ..,7 )'if , 

Alexandru Asaky - Gheorghe Codreanu, căpitan 
în infanteria Moldovei, litografie, Biblioteca 

Centrală Universitară Cluj. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



266 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XVII 

Ion Negulici - Barbu Dimitrie Slătineanu, ulei pe 
pânză, colecţie particulară. Deşi poartă în continuare 
giubea îmblănită şi o fermenea închisă cu bumbi 
metalici, domnul încearcă să se modernizeze prin 
adoptarea cămăşii cu guler înalt şi a legăturii de gât 

pe lângă cultivarea favoriţilor şi a mustăţii. 

Anonim - Fleshaken von Hacknau, consul al Austriei 
şi împuternicit al Angliei la Bucureşti, 1820, ulei pe 
pânză, colecţia Camelia Popescu. 

Anonim - Dr. Constantin Caracaş, 
arhiiatros al Bucureştilor, ulei pc pânză, 

colec1ia Ana Hariton. 

Anonim - Negustorul Fotie Vasiliu, 1825, ulei pe 
pânză, M.M.B. Deşi era doar un negustor, Fotie 
Vasiliu accedase, cu curaj, la noua modă occidentală 
care îl diferenţia atât de mult cu conaţionalii săi. 
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Barabăs Miklos - Aga Iancu Filipescu, tuş, 1887, 
Magyar Nemzeti Galeria Budapest (M.N.G. Bp.) 
Elocvent exemplu de indecizie în a adopta veşmintele 
occidentale concretizat într-un melanj: anteriu, brâu 
şi halat ca în vechime, pantaloni căzăceşti, largi, în 
locul şalvarilor, cizme în locul papucilor şi şapcă în 

locul işlicului sau al tarabolosului. 

Barabăs Miklos - Bucureştii în anul 1832, acuarelă . 
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y' Barabăs Miklos - Albaneză din Bucureşti, 1831, 
·, ~" crieon, M.N.G.Bp. 

, t 

Barabăs Miklos - Albanez din Bucureşti, 1831, 
creion, M.N.G.Bp. 
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Barabăs Mik.los - Autoportret, 1839, acuarelă pe fildeş, M.N.G.Bp. Tânăr, elegant, rafinat şi curtenitor, 
Barabăs a cucerit protipendada bucureşteană cu talentul şi cu manierele sale ireproşabile. 
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COMERT AMBULANT SI MESERII • • 
PE STRĂZILE BUCURESTENE 

DE ODINIOARĂ 1 • 

prof. Virgiliu Z. Teodorescu 

Expoziţia a fost găzduită2 în incinta Palatului Suţu în perioada martie-mai 2003, 
ca rod al cooperării Muzeului Municipiului Bucureşti şi Muzeului Satului, care, şi în 
acest caz, au înţeles ca nobilă misiune readucerea în atenţia publicului a unor valori 
patrimoniale relevante pentru timpuri trecute în tot ceea ce a fost viaţă şi pitoresc în 
amplul proces de metamorfoză a societăţii omeneşti. Prin tema abordată iniţiatorii aduc 
în faţa vizitatorului aspecte pe care astăzi, în mare măsură, le pot întâlni numai în 
paginile cărţilor3, sau în imaginile care au fost reţinute pentru posteritate de desenatori, 
pictori, fotografi, cineaşti. Fenomenele vizate au caracterizat ultimele decenii ale veacului 
al XIX-iea şi prima jumătate a celui de al XX-iea, azi putându-se afirma că, de fapt, 
au constituit faza incipientă pregătitoare a viitoarelor case de comenzi. Era un adevărat 
furnicar al celor care practicau o bine definită ramură a comerţului ambulant - funcţional, 

subordonat receptivităţii cumpărătorilor, cei care-l practicau fiind atenţi cu marfa oferită 
ca prezentare calitativă şi promptitudine. La timpul respectiv, gospodinele aveau un 
adevărat grafic al orelor de prezentare ale diverşilor furnizori. Matinal veneau cei care 
aduceau laptele cu faetonul din localităţile limitrofe Capitalei. Faetonul era deseori lăsat 
pe un tăpşan în grija unui băieţaş, lăptarul pornind pe la muşteriii din preajmă cu două 
mari bidoane purtate cu cobiliţa pe spinare. Pentru muşteriii ocazionali plata se practica 
la momentul fumizării. De fapt, aceşti furnizori de produse lactate, ca urmare a seriozităţii, 
reuşeau să ajungă furnizori permanenţi, plata în acest caz făcându-se săptămânal sau la 
o dată convenită. Fără calculator, bloc notes sau alte mijloace de evidenţă contabilă, la 
ziua sorocului, cele înregistrate pe ţăncuşa memoriei coincideau cu cele ale gospodinei. 

1 Prezenta evocare a fost redactată după vizitarea expoziţiei organizată la Muzeul Municipiului 
Bucureşti, multe din cele relatate mi-au fost cunoscute din anii copilăriei, „oltenii" şi ceilalţi negustori 
facilitând procurarea mărfurilor pe care aceştia le aduceau la poarta clientului. 

2 O succintă referinţă la expoziţia respectivă am publicat-o cu titlul: „Comerţ ambulant şi meserii 
«cui/urale" pe străzile bucureştene de odinioară", în: „Dimineaţa'', Bucureşti, anul XIV, nr. 3544 marţi I 
aprilie 2003, p. 8; nr. 3545, miercuri 2 aprilie 2003, p. 8. 

1 Constantin C. Giurescu, /sloria Bucureştilor. din cele mai vechi /impuri până în zilele noastre, 
Editura pentru literatură, Bucureşti, 1966, p. 167-168. 

Florian Georgescu, Dan Berindei, Alexandru Cebuc, Paul Cemăvodeanu, Petre Daiche, Ştefan 
Ionescu, Panait I. Panait, Constantin Şerban, Istoria oraşului Bucureşti, voi. I, editat de Muzeul de istorie 
a oraşului Bucureşti, 1965, în structura cărţii problema economică este abordată la fiecare epocă, însă pentru 
comerţ sunt formulări vagi. La finalul cărţii este citată bibliografia consultată. 

George Potra, Din Bucureştii de altădată, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981, 
după p. 384 dă o suită de 17 fotografii ale negustorilor ambulanţi în exerciţiul funcţiunii. 

George Potra, Din Bucureşti de ieri, voi. II, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1990, 
tratează problema comerţului la p. 340-346 fără a aborda aspectele referitoare la cel ambulant. 
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Mai mult, cu anticipaţie, primeau comenzi pentru brânza de vaci, smântâna sau alte 
produse lactate care, la data solicitatei fumizări, corespundeau cantitativ şi calitativ. 
Demn de amintit este, pentru toate categoriile de asemenea furnizori ambulanţi, modul 
de comportament. Fie că ne referim la atelajul folosit la transportul produselor, la 
ambalaje, la costumaţia specifică fiecărui gen de comerţ practicat de respectiva etnie şi 
mai ales la modul de dialogare, toate dădeau o notă de înaltă decenţă pentru care astăzi 
am putea, nostalgici, să revendicăm actualului comerţ să ia aminte la capitolul educaţional, 
când cumpărătorul prea deseori este considerat „sluga" vânzătorului. 

Revenim la succesiunea acestei sui generis parade. Lăptarii erau urmaţi de furnizorii 
de produse de panificaţie. Varietatea produselor, a reţetelor de preparare deseori te 
puneau în dificultate la alegerea acestora. Era o paradă a cel puţin 3-4 firme concurente. 
Fie că erau reprezentanţi ai unor mari firme ca Herdan, Gagel, Ancora fie ai unor 
brutării de cartier, toţi căutau să-şi asigure debuşeul comercial pentru viitor prin prompte 
servicii. La deschiderea uşii căruţelor de manutanţă cu care erau transportate aceste 
produse, aroma de pâine caldă era argumentul convingător pentru a comanda după poftă 
lipie, chifle, cornuri, colaci, jimblă, franzelă. Mai rumenă sau mai blondă era un alt 
mod de punere la încercare a răbdării furnizorului. Urmau zarzavagiii şi cei cu peşte. 
Pentru transportul mărfii erau folosite cobiliţa şi cele două coşuri largi, care permiteau 
vânzătorului, un riguros aranjament în care prospeţimea şi calitatea produselor erau 
evidenţiate, tentant pentru cumpărător. Pentru vânzătorul peştelui recepţia cumpărătoarelor 
constituia un real examen al răbdării, atunci când, pentru a se convinge de prospeţimea 
acestuia, gospodinele treceau la controlul minuţios şi, de ce nu, la recomandarea expresă 
să-l vândă mai ieftin că deja a început să miroasă. Erau tertipurile clasice la care se 
recurgea. Şi apropo de prospeţime, demn de reţinut că marfa nevândută la primele ore 
era aruncată, la orele de după amiază; spre seară, acelaşi negustor aducea un alt contingent 
de marfă. Locuind în zona sudică a oraşului, la orele prânzului vedeam deseori plutind 
pe apa Dâmboviţei produsele ce nu-şi găsiseră muşterii la primele ore. Urmau cei cu 
iaurtul. Erau de fapt două categorii de furnizori. Şi unii şi alţii folosind cobiliţa, pentru 
a transporta şi etala „marfa". Cei din prima categorie aveau nişte mari castroane acoperite 
din care, la cerere, puneau cu paleta de lemn, pe farfuria cumpărătorului, un număr de 
„felii" groase de iaurt cu caimac. Era consistent, rece, ţeapăn, permiţând o asemenea 
livrare. A doua formulă de livrare era a celor care transportau două mici dulăpioare, în 
care erau plasate etajat castronele fie de ceramică fie de sticlă. Aceştia aveau spre 
livrare iaurt preparat din lapte de vacă, oaie sau capră. Ca şi în cazul pâinii la deschiderea 
uşiţei dulăpiorului parfumul îmbietor era argumentul de a comanda. Această grupă de 
furnizori era cotidiană, cu ore fixe de livrare, o eventuală ieşire din grafic putând 
alarma beneficiarul la timpul respectiv. Urmau cei care, acoperind o mai largă arie de 
plasare, reveneau la câteva zile, sau la data la care şi pentru care primiseră o prealabilă 
comandă. Erau cei care vindeau păsări vii, fructe de sezon, în preajma sărbătorilor Sf. 
Paşti a mieilor fie vii, fie deja sacrificaţi. Lor le urmau furnizorii de oţet, gaz, cărbuni 
(mangan) ş.a. Acestora li se alăturau, în funcţie de sezon, practicanţii pe loc ai unor 
meserii. Erau geamgiii cu activitate permanentă, dar pregnant necesară după vânturi 
puternice, sau după competiţiile puştanilor mânuitori de praştie. 
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O pitorească prezenţă o constituiau dogarii, predilect în preajma toamnei când 
butoaiele, buţile trebuiau să fie gata a primi rezultatele din munca de peste an. Anticipând 
vremea rece, se impunea gospodăreasca prezenţă a tăietorilor şi spărgătorilor de lemne, 
care deseori îşi asumau chiar transportul de la stradă, stivuirea pentru iarnă. O necesară 
prezenţă cotidiană, dar mai ales stringentă în momente ca cel al ignatului, era trecerea 
tocilarului la care ascuţirea cuţitelor, topoarelor, toporiştilor şi chiar a fierăstraielor, 
joagărelor era prilej de reintegrare funcţională a acestora pentru gospodăriile respective. 
Purtau în spate tocila, cu pedala care conferea piesei de ascuţit prezumptiva impresie 
de amplă maşinărie. Era de fapt, ca şi roata olarului, unealta care valorifica energia şi 
inteligenţa mânuitorului, care, în funcţie de obiectul de ascuţit, schimba pietrele abrazive 
pe care picăturile de apă le făceau, la viteza conferită de mânuirea pedalei cu piciorul, 
apte a ascuţi. Era o meserie cu secrete bine păstrate, transmise discret de la o generaţie 
la alta. Nu o dată după o atentă „analiză" a obiectului încredinţat spre ascuţire urma 
categoricul refuz care te aducea la realitate că ceea ce ai achiziţionat nu era de calitate, 
el ca „meseriaş serios" neputând să ascută ceva care l-ar fi incriminat că a luat banii de 

pomană. Argumentul era că dorea ca şi 
data viitoare să fie bine venit. Un 
asemenea refuz l-am constatat la pre
zentarea spre ascuţire a unor foarfeci 
realizate din acelaşi metal a celor două 
braţe componente. 

O misiune cu totul specială pentru 
veacul al XIX-iea au îndeplinit-o apagiii4 

care, cu ajutorul sacalelor, livrau apa 
necesară gospodăriei. Folosind o rudi
mentară caretă pe două roţi, pe care 
trona un mare butoi bine ancorat, era 
transportată apa cea de toate zilele, pe 
când oraşul încă nu beneficia de un 
sistem de conducte care să o aducă de 
la sursă la beneficiar. Careta era trasă 
de unul sau doi căluţi, deseori costelivi. 
În funcţie de cantitatea necesară fiecărei 
gospodării, era livrată contra cost apa 
trebuincioasă. Preţul era în funcţie de 
distanţa între locul de umplere şi locul 

4 I. Solomon, Istoricul aprovizionării cu apă potabilă a oraşului Bucureşti, în: „Igiena", Bucureşti, 
or. 4, 1956, p. 69-79. 

N. Stoicescu, Despre aprovizionarea cu apă a oraşului Bucureşti până la jumătatea secolului al 
XIX-iea, în: „Studii'', Bucureşti, anul XVI, or. 4, 1963, p. 903-920. 

George Potra, Din Bucureştii de altădată, după p. 160 o suită de 9 fotografii referitoare la 
aprovizionarea cu apă. 

George Potra, Din Bucureşti de ieri, voi. II, p. 334. 
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de livrare. El mai era diferenţiat şi de locul de unde a fost luată apa. Atât malul drept 
cât şi cel stâng al Dâmboviţei aveau izvoarele consacrate, apreciate pentru calitatea 
apei. Astfel sub cornişa Cotrocenilor era izvorul cunoscut ca „Fântâna Brâncoveanului", 
al cărui debit şi mai ales calitatea ca apă de băut l-au făcut celebru. Un altul a fost, şi 

mai există şi astăzi, cunoscutul izvor al lui „Eminescu'', acum ornat cu precauta avizare 
a amatorilor că apa nu este potabilă - izvorul îşi ducea apa în balta lui Dura Neguţătorul, 
devenit, prin asanare, lacul Cişmigiu din grădina omonimă. Unii sacagii aveau „abonaţi" 
şi pentru apa preluată din vadurile Dâmboviţei· care servea la alte domestice trebuinţe 
gospodăreşti. Introducerea conductelor de transport a apei potabile a mânat spre periferii 
asemenea activităţi, azi fiind greu de afirmat când a dispărut ultimul sacagiu din cotidiana 
activitate ca profesiune. 

Am trecut în revistă câteva din aspectele comerţului ambulant care viza aducerea 
la casa omului a celor necesare ca produse sau ocazionale servicii. Suntem datori să 
precizăm că aceste servicii erau exercitate de persoane din diferite etnii, uşor definibili 
şi neconfundabili de la modul de a se îmbrăca, de a conversa, de a gesticula, dar mai 
ales prin modul de enunţare a prezenţei pe strada respectivă când cuvântul definitoriu 
al produsului căpăta printr-o pronunţare prelungită a vocalelor sau a consoanelor o notă 
aparte. Trâmbiţarea cuvântului magic era mobilizatoare, muşterii interesaţi apărând la 
porţi pentru a recepta cele necesare. 

Un alt gen de comerţ ambulant era cel practicat în preajma pieţelor unde 
comercianţii îşi aveau magazinele, tarabele iar cei cu diverse servicii îi secondau. Fără 
~ fi la o concurenţă efectivă, uneori se aflau în raporturi de coabitare sau chiar cu 
caracter complementar. Amintim în acest sens florăresele care în anumite momente 
aveau un negoţ staţionar, ca la anumite ore, predilect ale serii, să fie o prezenţă în 
incinta localurilor de consumaţie, a sălilor de spectacole. 

Peste an în preajma momentelor premergătoare pomenirii morţilor se aflau la 
târg - primăvara fiind celebru „Târgul Moşilor"5 

- cei veniţi cu carele cu oale, străchini, 

5 A.N.-D.A.l.C„ fond Dudu Velicu, dosar 95: Când şi cum a luai naştere Târgul Moşilor din 
marginea Bucureştilor. 

„Calendar pentru toti românii 1903", Bucureşti, p. 120--12: la 30 mai 1902 în Târgu Moşilor a fost 
dezvelită statuia „A.S.R. principele Carol'', redat în costum de elev în Şcoala Militară, lucrare realizată în 
teracotă. Autor? 

„Cronica numismatică şi arheologică'', Bucureşti, anul VII, nr. 71-72, mai-iunie 1927, p. 47: medalia 
Expozitiei Târgul Moşilor din 1927, realizată de firma Huguenin din Elvetia. 

Av. ln centru figură feminină redată în picioare cu mâinile ridicate, tim: cu mâna dreaptă o făclie, 
simbol al progresului, iar cu cea stângă ţim: o ramură de măslin, simbol al păcii. ln fundal o imagim: a 
Târgului Moşilor cu legenda LABOR IMPROBUS OMNIA VINCIT. Marginal semnătura autorului 
modelajului compozitiei: Huguenin. 

Rv. O coroană din frunze de stejar şi laur având pe ea stema oraşului Bucureşti, iar sus, în câmp 
EXPOZANT 1927, Huguenin dep. Medalia a fost realizată în metal alb şi vernil, 0 SO mm. 

George Buzdugan, Gheorghe Niculiţă, Medalii şi plachete româneşti - Memoria metalului, Editura 
Ştiinţifică, Bucureşti, 1971, p. 268 atribuie această lucrare anului 1928 menţionând că a fost realiZată în 
bronz aurit, bronz patinat, 0 SO mm. 

Radu D. Rosetti, Odinioară ...• Editura Cugetarea - Georgescu Delafras, Bucureşti, 1942, p. 141-
ISI Adio şi „Moşilor". 

George Patra, Din Bucureştii de altădată, p. IS7-172. 
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castroane, sfeşnice, miniaturi antropomorfe şi zoomorfe servind şi ca fluiere. După 
zilele de mare dever, în cazul că nu totul fusese vândut, determina pe producător să le 
reîncarce, cu grija cuvenită, în carul său şi să pornească pe străzi pentru găsirea unor 
noi eventuali muşterii. 

Într-un loc distinct în pieţe se aflau şi chivuţele pentru a fi angajate să realizeze, 
mai ales primăvara, toaleta exterioară a caselor. Erau uşor de recunoscut după costumaţie, 
instrumentul specific cu care îşi exercitau profesiunea, bidineaua cu o coadă foarte 
lungă, chiar de câţiva metri, care să le poată permite fără scară, de jos, să ajungă la 
casele numai cu parter până la straşină, cu proaspătul strat de var. Erau uşor de recunoscut 
şi după gureşele lor conversaţii, presărate cu picante expresii provocatoare. 

O altă categorie de temporară prezenţă în ambianţa pieţelor o reprezentau telalii 
cu ale lor vechituri, revigorate, pentru a găsi amatorii de chilipiruri, deţinători de puţini 
bani în pungă. Exercitată în locuri de mare vad ca un comerţ cvasi staţionar, pe picior, 
era practicat şi voiajând pe străzile mărginaşe, atrăgând atenţia prin reclama trâmbiţată 
menită a ridica la înalte cote valoarea celor aduse spre vânzare. Crezul era: „Reclama-i 
sufletul comerţului". Cei hâtri aflaţi în preajma acestor vânzători de haine vechi catalogau 
provenienţa mărfii prin referinţe adeseori lugubre. A fost o meserie reînviată debordant 
după 1990 definită acum pompos ca „Second Hand", prezentată şi cu termenul românesc 
ca marfă la mâna a doua, adusă la kilogram şi eventual vândută cu prezentarea biografiei 
anteriorului purtător, celebritate care, în pas cu moda, a renunţat repede la haina respectivă 
pentru a o oferi deseori ca ajutor mutual dar care printr-un complex proces de 
„valorificare" ajunge în mâna telalilor contemporani. 

La locuri de intersecţie, în ambianţa furnicarului de oameni, un loc binevenit îl 
ocupau, ca şi astăzi, vânzătorii de mărunţişuri. Porniţi deseori de la un comerţ încorporat 
într-un mic geamantan portabil, desfăcut pe piept, avându-şi amplasat ingenios pe pereţii 
interiori întregul „magazin". Evolutiv, unii mai întreprinzători ajungeau, tocmai datorită 
vadului cucerit, să înjghebeze o tarabă, anticipată formulă a viitorului magazin. Şi ce 
nu aveau de vânzare! Toate mărunţişuri trebuitoare, mai ales prin forma şi culoarea 
conferită de pionierii „designului" de epocă. Pentru a fi şi mai prosper acest gen de 
negoţ, vânzătorii de mărunţişuri angajau şi câţiva vânzători-strigători care cutreierau în 
lung şi lat piaţa, incitând la cumpărarea produselor oferite. 

Prezenţă temporară în ambianţa acestor pieţe, cumpărătorul, avid de a vedea cât 
mai multe, rezolva problema mesei prin achiziţii de la purtătorii de toate celea ale mâncării. 
Recipientele purtate pe cap, sau la piept, placa-tavă fiind prinsă după gât cu o curea, erau 
la solicitarea muşteriului prezentate spre alegere şi servirea cumpărătorului. Pentru cele 
ce se cereau să fie fierbinţi, anumite recipiente se plasau discret sub tava respectivă. La 
timp de final de vară porumbul fiert era şi el la dispoziţia cumpărătorilor, purtat într-o 
găleată sau o copaie, de cărtre o oacheşă şi guralivă tânără ţigancă. Pentru ambianţa 
mustăriilor cu pastramă şi tulburel, grătarele serveau şi pentru coptul porumbului, udat cu 
o saramură necesar a fi „spălată" cu o altă porţie din licoarea lui Bachus. 

În ambianţa marilor concentrări din pieţe, târguri, oboare, erau o permanentă şi 
tentantă provocare cele purtate de covrigarii, plăcintarii, vânzătorii de băuturi răcoritoare 
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la timp de vară sau din cele de fierbinţi, la vreme de iarnă. Prezenţa bragagiilor, a celor 
cu limonadă vândută printr-o acrobatică manevrare a şipului din care curgea licoarea 
(apetisantă prin parfumul degajat şi culoarea conferită), ce era deliciul celor mici, care 
anterior beneficiaseră şi de cele obţinute de la vânzătorii de diverse zaharicale. Fie că 
era halviţa, bigi-bigi sau alte poleite bomboane, toate trebuiau deseori obţinute printr-o 
imperativă revendicare de la părinţi. Nu odată cantitatea, dar mai ales graba consumării, 
soldându-se cu indigestii care dădeau, mai ales părinţilor, bătaie de cap. 

O preocupare care a câştigat noi consumatori a fost băutul de cafea şi ca atare 
servirea acesteia în iureşul iarmaroacelor, târgurilor, pieţelor a devenit treptat ceva 
necesar şi astfel, în perpetua defilare, se aflau şi purtătorii de recipiente cu fierbintele 
drog. Prin modul de coacere, măcinare a boabelor şi preparare a respectivei cafele, 
ajungeau să fie deţinători ai unui „patent" original şi, ca atare, îşi creau în timp o 
anumită clientelă. De fapt asemenea situaţii au promovat şi cafenelele ce au avut un bun 
renume în veacurile XIX-XX. Cu o străluctoare veselă, cu o varietate de servire şi 

însoţire cu produse de patiserie, această „meserie" a fost predilect practicată de 
reprezentanţi ai armenilor. 

O altă prezenţă, mai ales în lunile de final de vară, în ambianţa celor mai selecte 
restaurante, o constituiau purtătorii unui borcan, ţinut înclinat sub braţ, cu care treceau 
de la masă la masă, oferind spre consum nuci decorticate aflate într-o apă sărată. 
Scoaterea acestora, depunerea cu eleganţă pe farfurioara de pe masă sugera o îndelungată 
practică premergătoare şi pregătioare a serviciului respectiv. Aminteam mai sus că 
anumite servicii erau chiar acceptate de deţinătorii unor asemenea localuri. Era firesc 
ca după consumarea nucilor de la saramură meseanul să comande şi suplimentul de 
băutură, mărind astfel beneficiul patronului restaurantului respectiv. Urma defilarea 
florăreselor, a celor care ofereau savante servicii din domeniul ghicitului, prezicerii şi 
alte asemenea atât de căutate azi fumizări de iluzii deşarte. 

O serie de evenimente de peste an care reclamau o anumită recuzită aduceau, 
prin intermediul acestor producători-negustori ambulanţi, spre achiziţionare cele 
confecţionate de ei. Amintim în acest sens necesarele sorcove cu care urătorii porneau 
la zi de an nou pe la case pentru a transmite tradiţionale cuvinte. Şi tot pieţele serveau 
ca loc de reuniune acelor furnizori de manifestări muzicale cu care se însoţeau petrecerile. 
Renumele acestor instrumentişti sau cântăreţi vocali le serveau viitorilor beneficiari 
drept certificat al unei prezumptive reuşite. Era prilej şi de organizare ad-hoc a unor 
demonstrative „concerte". Ani de zile vechiul Târg al Cucului, zona din faţa bisericii 
Sf. Gheorghe Nou, a servit ca loc de reuniune a membrilor acestei bresle. 

Tot ca un comerţ ambulant poate fi considerată „defilarea" pe străzile centrale a 
unor purtători pe umăr de mici covoare, eşantioane de fapt ale marilor covoare exr use 
spre vânzare în zona cheiului Dâmboviţei, etalarea acestora ocupând deseori sute de 
metri liniari. Şi acest gen de comerţ a cunoscut momente peste an când căutarea era mai 
mare. Comerţul cu covoare era în concordanţă cu marile metamorfoze pe care le căpătau 
locuinţele celor cu posibilităţi, care, în preajma marilor sărbători religioase, a sindrofiilor, 
a petrecerilor ocazionate de căsătorii, botezuri sau alte evenimente cruciale în viaţa unui 
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asemenea familii, procedau ca atare. Competiţia între familii, moda, dictau deseori 
schimbarea acoperămintelor pavimentelor interioarelor, sau a pereţilor. Ca o reminiscenţă 
actuală este parada maramureşenilor veniţi cu produsele lor de efect: divers colorate 
cergi miţoase, tentante atât pentru români, dar mai ales pentru străini ca suveniruri ale 
trecerii prin România. 

O notă distinctă a constituit-o comerţul cu florile. Florăresele, în funcţie de 
anotimp, îşi etalau „produsele" pentru a fi remarcate, apreciate şi achiziţionate. Pentru 
început amplasate la colţuri de stradă cu câte un coş, au ajuns să-şi extindă aria de 
activitate prin etalarea în găleţile care au anticipat actualele vaze. Bune comerciante 
ştiau să scoată preţul cel mai avantajos printr-o atentă analiză psihologică a 
cumpărătorului. Factori ca emoţia, graba, prezenţa însoţitoarei, costumul de gală 
contribuiau la o supra taxare. Pentru mulţi cumpărători tocmitul cu florăresele constituia 
un adevărat spectacol de divertisment în care erau de remarcat jocul scenic, limbajul, 
sonoritatea care erau specifice fiecărei „Safta florăreasa". Acest gen de comerţ a cunoscut 
în Bucureşti chiar şi acea benefică măsură ca în perimetru Curţii Vechi să fie realizată 
Piaţa de Flori, înlăturată din păcate în ultimele decenii. La orele serii florăresele deveneau 
voiajoare cu un mic coş trecând printre mesele restaurantelor, comesenii achiziţionând 
şi oferind doamnelor micile bucheţele, având printre mesele restaurantelor. comesenii 
achiziţionând şi oferind doamnelor micile bucheţele, având deseori în compunere florile 
de sezon. În perioada interbelică a secolului XX au apărut şi florăriile, impozante 
magazine în care, pe lângă florile autohtone de sezon, se aduceau şi flori exotice cu 
ajutorul transportului aviatic. Aceste magazine beneficiau şi de serviciul unor persoane 
care la ora şi Jocul enunţat livrau cu promptitudine florile comandate însoţite de cartea 
de vizită a celui atent cu beneficiarul buchetului sau al coşului cu florile preferate, 
oferite ca discret mesaj al unor sentimente sau ca formulă reparatorie a unei greşeli 

pentru care făptaşul încerca astfel să „dreagă busuiocul" după o expresie a hâtrilor 
observatori şi comentatori. Tot aceste magazine asigurau livrarea unor servicii protocolare 
ca cele de ornare a unor săli de recepţii, premiere teatrale sau sărbătorirea unei persoane, 
ca şi cele ale ultimului drum. 

O prezenţă călătoare o aveau şi prelucrătorii tablei, producătorii de făraşe, găleţi, 
stropitori, burlane, site ş.a., precum şi cei care prelucrau lemnul de plop sau fag pentru 
a obţine copăi, albii, piuliţe, planşete ş.a. 

Un comerţ ambulant, dar totuşi, evolutiv după depistarea vadurilor, la punct fix, 
l-au desfăşurat lustragii. Cutia, borcănelele, cutiile cu diverse creme, smacuri, periile şi 
pluşurile constituiau, împreună cu scăunelul, dotările unei bune practicări a meseriei. Se 
mai cerea o atentă tratare a componentelor costumaţiei clientului şi, ca atare, plasarea 
de cartonaje protectoare ale ciorapilor era obligatorie, gestul fiind exprimat ca un act 
de excepţie numai pentru respectivul domn. Operând cu ambele mâini lustragiul se 
lansa, ca să reţină atenţia beneficiarului, într-un dialog cu noutăţi de ultimă oră, astfel 
că lustruitul într-o poziţie pentru unii incomodă având piciorul ridicat pe lăcaşul respectiv 
de pe lădiţă, să fie mai uşor de suportat. 
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Extinderea luată de presa cotidiană, inclusiv cu ediţii speciale, a adus pe străzile 
oraşului un alt gen de comerţ ambulant. A fost predilect un monopol al copiilor nevoiaşi, 
care, cu 0 impresionantă operativitate, aflau de conţinutul ziarului sau revistei pe care 
îl aduceau la cunoştinţa trecătorilor prin strigarea titlurilor ca incitantă invitaţie pentru 
a-şi procura un exemplar, putând astfel să cunoască în extenso cele relatate. Astfel 
aceste apariţii se vindeau ca pâinea caldă, deseori impunând noi trageri suplimentare de 
ediţii. Câtă deosebire între cei din timpuri apuse şi tăcuţii, taciturnii, câteodată chiar 
tuciurii purtători de ziare şi reviste voiajori printre vehiculele staţionate la semafoare. 
S-a întrebat oare cineva câtă cunoaştere a aflabetului au actualii difuzori de presă? Au 
avut 0 idee bună cei care la timpul respectiv -livrau presa pentru fiecare vânzător 
„ambalată'', de fapt într-o hârtie pe care sub manşeta ziarului respectiv erau imprimate 
cu litere de 2-3 centimetri titlurile principalelor relatări. Din „zbor" de la tipografie la 
vadul de vânzare acestea erau citite, însuşite şi redate cu farmecul personal ca vestea 
senzaţională de ultimă oră. Aşa se asigura difuzarea, noţiunea de returnare a celor 
nevândute fiind o găselniţă actuală. 

Un alt gen de comerţ ambulant 1-a reprezentat comerţul cu cartea veche6. De fapt, 
cu mici excepţii ocazionale, el se desfăşura în mare măsură staţionar, acolo unde la 
buna înţelegere anticarul îşi amplasase lada, care la deschidere devenea, prin măiestria 
mânuitorului, o expoziţie, reclamând o atentă consultare. Anticarul era un om pasionat 
de lectură, fiind deseori un bun consilier pentru cel pornit a căuta. Fie că citea, fie că 
reaşeza cărţile, fie că intervenea cu mici „reparaţii", timpul său era astfel drămuit încât 
la apropierea unui interesat, atentul psiholog era gata a dialoga cu prezumptivul 
cumpărător. Nu odată pentru cel care dorea un titlu ~e la timpul respectiv lipsea din 
„galantar" urma o politicoasă invitaţie pentru a revem la alt termen fie pentru a primi 
cartea dorită, fie pentru a fi îndrumat spre alt confrate deţinător al acesteia. Cu timpul 
asemenea buticari s-au impus ocupând spaţii corespunzătoare, lărgindu-şi aria comerţului, 
fără a renunţa la ceea ce i-a fost temeiul începutului. Comerţul cu cartea veche a avut 
În"' Alcalay un asemenea d'-mn repre:t.entant. El a ajuns, cu timpul, librar şi t:ditor, 
inclusiv al utilei „Biblioteca pentru toţi" ale căror micuţe cărţi, prin preţ şi tiraj, au 
ajuns în mâinile multora ca deschizătoare ale interesului pentru lectură. A existat şi un 
moment când aceşti anticari erau negustori efectiv ambulanţi. Îi regăseai în preajma 
şcolilor la început de nou an, cu manuale necesare, după ce se informaseră care manuale 
de autor erau recomandate elevilor claselor respective. Deseori asigurau un circuit 
„închis" al acestor cărţi, preţul de achiziţie-vânzare fiind determinat de starea fizică şi 
anul de apariţie al ediţiei respective. 

Amintind de o asemenea ocupaţie, după ce am evocat alte câteva activităţi în care 
raporturile erau vânzătorul ambulant-cumpărător, suntem datori să amintim şi de un 

6 George Potra, Din Bucureştii de altădată, p. 440-467. 
George Potra, Din Bucureşti de ieri, voi. II, p. 270. 
Virgiliu z. Teodorescu, „Casa anticarilor", în: Naţiunea, Bucureşti, anul XII, .nr. 116(582), 26 

septembrie - 2 octombrie 2002, p. 6. 
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aspect invers. Ne referim la strigările celor care cutreierau oraşul pentru a achiziţiona 
de. la cetăţeni fie fier vechi, fie „cârpe", sau cărţi ve~hi, câteodată chiar şi piese de 
mobilier. Erau cei care asigurau un circuit al acestora după mici reajustări, în cazul 
mobilei, hainelor sau cărţilor. 

Trecând în revistă timpuri şi adesea activităţi apuse, sperăm că putem înţelege 
mai lesne evoluţia comerţului bucureştean, componentă majoră a matemorfozei cunoscută 
în epoca modernă de propăşire a societăţii româneşti. Menţionăm că această evoluţie a 
fost adesea continuarea firească a folosirii unor vaduri comerciale care s-au menţinut 
şi la schimbări de regimuri politice. Cele petrecute după 1990 sunt deseori expresia că 
întâi s-a tăiat apoi s-a măsurat, multe din locurile tradiţionale ale desfăşurării unui gen 
de comerţ fiind radical „redistribuite", pentru cu totul şi cu totul alte „funcţionalităţi'', 
sau ajungându-se la situaţii comparabile, la un timp trecut, cu situaţiile posibil de aflat 
în cooperativele săteşti când gazul era vândut de aceeaşi persoană care apoi punea mâna 
pe scafa d'! făină sau chiar pc biscuiţii în vrac. 

Cu atât mai mult este necesară o asemenea expoziţie permanentă în cadrul Muzeului 
Municipiului Bucureşti, relevantă pentru cunoaşterea evoluţiei comerţului bucureştean, 
dar şi a psihologiei atât a furnizorului cât şi a beneficiarului. Ea poate fi un îndrumar 
pentru mulţi din factorii care ar trebui să perceapă mesajul înaintaşilor pentru a conferi , 
o decentă practicare a tuturor genurilor de comerţ, inclusiv al celor practicate astăzi ca 
„ambulant" aducător de diverse produse, dar deseori şi de persoane dubioase cu un 
comportament antisocial. 

Readucerea în atenţie poate fi de bun augur şi pentru cei porniţi pe drumul 
formării ca viitori comercianţi. Ne referim la capitolul comportament, astăzi încă dominat 
de desconsiderarea cumpărătorului, vânzătorul preferând a nu fi partizanul formulei 
care la timpuri trecute s-au soldat cu bune raporturi şi benefica prosperare a comerţului 
şi a comerciantului respectiv. În formula „Clientul nostru - stăpânul nostru" trebuie să 
înţelegem nu raporturi malefice de subordonare, de sfidare, ci benefica asistenţă, 

îndrumare răbdătoare, cea care determină pe eventualul cumpărător să aprecieze conduita 
respectivului vânzător, clientul devenind de fapt mediatorul aducător de alţi terţi 

cumpărători. 

În expoziţia temporară din incinta sălii de la etaj a Muzeului Municipiului 
Bucureşti au putut fi remarcate variatele genuri de obiecte reunite pentru evocarea 
temei abordate. Tablouri în ulei, realizări ale unor pictori ai epocii, desene, gravuri, 
stampe, cărora le-au fost alăturate fotografii realizate de iluştri fotografi, A. Gh. Ebner, 
Studioul „Sandrart", L. Matei de la Biroul Fotografic al Primăriei Municipiului Bucureşti, 
inclusiv Iosif Berman, fotograful Curţii Regale. Cărţile poştale ilustrate au constituit 
imaginea evocatoare a persoanelor, a portului, a instrumentelor de lucru, a ambianţei de 
desfăşurare a acestor ocupaţii. Lor li s-au alătura. costumele şi obiectele din recuzita 
personală, mijloace folosite pentru măsurarea greutăţii ca balanţe, terezii, cântare, inclusiv 
greutăţile aferente măsurării volumului în cazul cerealelor sau lichidelor. A fost evocată 
şi menirea mânuitorilor de monedă, prezentându-se varietatea acestora, impunând 
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unei epoci trecute. A recurge printr-o acţiune de cooperare cu terţi deţinători în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 16/19969 nu poate fi decât o concludentă aplicare 
a respectivelor prevederi şi totodată expresia modului cum aceste instituţii trezoriere 
existente cu sedii în Capitala României participă la actul cultural de evocare a acestui 
trecut al plaiurilor României. 

Cele mai sus formulate au fost afirmate cu speranţa că expoziţia va beneficia de 
o largă mediatizare, o bună îndrumare a vizitatorilor, va contribui la cunoaşterea acestui 
trecut şi, de ce nu, la înţelegerea că în anumite momente din recuzita unei asemenea 
expoziţii şi modesta cutie de cremă de ghete este o concludentă componentă a 
patrimoniului deţinut de muzeul respectiv. 

SUMMARY 

Pedals and Crafts in the Streets of the Bucharest of Yore 

The article is a comment upon a temporary exhibition organized by Lelia Zamani, Petruţa Burlacu 
and Cătălina Gavrilcscu, from thc Muscum of thc Municipality of Bucharcst, in coopcration with 
muscographcrs of thc „Village Museum", during March-April 2003. 

9 Legea Fondului Arhivistic Naţional nr. 16/1996. 
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„Bazaca'', pasaj comercial din centrul Bucureştiului, în care se afla şi celebrul magazin „La vulturul de mare cu peştele în ghiare" 
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BARBIERI SI SPITERI • • 

ÎN BUCURESTII DE ODINIOARĂ • 

Ionel ZĂNESCU 
Camelia ENE 

Noile condiţii economico-sociale, dezvoltarea târgurilor şi a oraşelor, creşterea 
schimburilor comerciale au adus schimbări însemnate în organizarea sanitară şi în 
asistenţa spitalicească impunând tot mai mult necesitatea unui învăţământ medical 
naţional, care să formeze cadrele necesare. În secolul al XVIII-iea la aceste motive s-a 
adăugat nevoia de a combate epidemia de ciumă şi de febră tifoidă, care făceau 
numeroase victime. Tot acum are loc şi prima epidemie de holeră care se manifestă la 
noi în anul 1831. 

În anul 1816 au fost luate noi măsuri de organizare a serviciului sanitar al capitalei, 
oraşul fiind divizat în nouă „sempturi" sau secţii, conduse de câte un medic sau chirurg. 
Aceasta a constituit prima arondare sanitară a Bucureştilor şi reprezintă o etapă deosebit 
de importantă în dezvoltarea ocrotirii sănătăţii. 

La 5 martie 1830 îşi începe lucrările comisia numită de Kiseleff „pentru 
înfrumuseţarea şi îndreptarea politii". În componenţa ei, pe lângă marii boieri şi 
„arhitectoni", intră şi doctorii Constantin Estioti şi Griinau. Ambii vor participa la 
redactarea memoriilor privind salubritatea, asanarea şi curăţirea oraşului. 

Tot la 5 martie 1830 divanul numeşte o comisie care a întocmit un proiect de 
„Regulament pentru casele făcătoare de bine şi cele folositoare obştei". Astfel s-ar fi 
pus capăt abuzurilor din administraţia lor, prin reducerea rolului famililor ctitoriceşti. 
În scurt timp, la 2 februarie 1831, domnia a încuviinţat aplicarea regulamentului. Din 
acea zi a luat fiinţă Epitropia, sau cum a fost numită mai apoi, Eforia spitalelor civile. 

În anul 1832, generalul P.D.Kiseleff a numit o comisie însărcinată cu reorganizarea 
şcolilor din Muntenia; comisia a propus ca, pe lângă cursurile superioare de drept, de 
literatură şi de limbi străine de la Şcoala centrală, să se adauge cursuri speciale de 
medicină, igienă şi arhitectură. Cursurile de medicină urmau să formeze ofiţeri de 
sănătate, chemaţi să înlocuiască pe „şarlatanii şi empiricii" care îi tratau pe bolnavi. S-a 
păstrat în manuscris proiectul de „regulament al şcolilor", redactat în limba franceză 
de această comisie. Pentru admiterea în facultate, care dura 4 ani (3 ani de studiu şi 
unul de practică), candidaţii trebuiau să aibă absolvit cursul superior al Şcolii de la Sf. 
Sava. Generalul Kiseleff a aprobat aceste propuneri, precum şi numirea ca „profesor de 
medicină" a doctorului Piccoti, efor al spitalelor din Bucureşti, dar în regulamentul 
întocmit mai târziu de Eforia şcolilor, nu se mai menţionează medicina. Din încercarea 
lui Ki :eleff nu a rămas decât o „şcoală de bărbieri" care îi învăţa pe cursanţi unele 
practici de mică chirurgie, şcoală care a funcţionat la spitalul Filantropia. 

Începând cu secolul al XII-iea, în apusul Europei apar tot mai multe şcoli medicale, 
cu rolul de a pregăti generaţii întregi de doctori şi chirurgi. Din păcate aceşti apostoli 
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ai lui Esculap şi Avicenna, considerau că practicarea medicinei se reducea doar Ia a 
pune diagnosticul şi a da indicaţii de tratament, drept pentru care îngrijirea bolnavului 
cădea în sarcina bărbierilor chirurgi. 

Această tagmă a bărbierilor, pe lângă meseria de bază, de a tunde şi a rade 
bărbile, se ocupa în paralel, cu îngrijirea rănilor, cu scoaterea dinţilor, să pună în atele 
oase rupte sau luxate, să aplice lipitori, etc. Unii dintre ei, intrând în conflict cu spiţerii 
nu se sfiau să prepare leacuri sau să aplice tratamente medicale, de cele mai multe ori 
dăunătoare. Se prescriau prafuri, infuzii, plante medicinale şi diverse siropuri, de cele 
mai multe ori pregătite de aceştia după „ştiinţa" şi priceperea lor. În Ţările Române, 
bărbierii se arătau a fi cei dintâi slujitori „recunoscuţi" ai medicinei, cu toate că meseria 
nu o aveau dintr-o învăţătură medicală, ci „furând-o" de la meşterul la care-şi făcuseră 
ucenicia. Totuşi, ei erau de mare folos, fiind cei care acordau primul ajutor. Trebuie 
remarcat faptul că în lipsa medicilor de profesie, chirurgii bărbieri s-au arătat, într-o 
anumită perioadă, singurii capabili să aline suferinţa bolnavilor cu care veneau în contact 
şi, în acelaşi timp, să asigure progresul medicinei. 

Până în secolul al XVI-iea nu avem mărturii documentare despre existenţa în 
Moldova şi Ţara Românească a bărbierilor, de aceea domnitorii şi boierii, cu precădere, 
apelau Ia serviciile acestora chemându-i din alte ţări apusene, din Grecia şi din 
Transilvania. Domnitori ca Vlad Vintilă (în aprilie 1534), Alexandru Lăpuşneanu (la 7 
iunie 1560), Petru Rareş (1621), Ştefan Tomşa şi Mihai Viteazul (la 2 august 1600), au 
solicitat pentru ei sau pentru comunitate bărbieri chirurgi din alte ţări străine, dar destul 
de des şi din Transilvania. Astfel, Matei Basarab, rănit în lupta de la Finta, din 1653, 
a solicitat ajutorul unui bărbier polonez, care nu s-a dovedit pe măsură aşteptărilor, 
astfetl încât s-a recurs Ia serviciile unuia provenit de Ia Sibiu. 

În secolul al XVII-iea încetează solicitările de bărbieri de peste Carpaţi, aceasta 
datorită mai cu seamă, apariţiei în principalele oraşe din Moldova şi Ţara Românească 
a unui important număr de „meşteşugari" autohtoni. 

În Bucureşti, un Ivan „bărbierul", este menţionat încă din prima jumătate a 
secolului al XVI-iea. Din documentul respectiv, aflăm că Petriman, fiul acestui Ivan, s-a 
jelit domniei că, murindu-i părintele, mama sa, pe nume Cata s-a măritat cu un 
ienicer, care i-a luat cu de-a sila cele trei dughene moştenite de la tatăl său. În răspuns, 
domnitorul a hotărât ca „Petriman să ţină toate averile şi dughenile câte se află de la 
tatăl său Ivan, şi via, şi moara, şi casa şi dughenile, dar să dea Petriman mamei sale 
numai o dugheană". Nu după mult timp, el a căzut grav bolnav „de nu mai avea ce să 
mănânce şi să bea", fiind nevoit să instrăineze una din dughene pe 2000 de aspri, prin 
actul de vânzare încheiat la 14 noiembrie 1561 în faţa mitropolitului Efrem. Acest 
document este cea mai veche mărturie despre existenţa bărbierilor la Bucureşti, dar în 
acelaşi timp, actul dovedeşte că meşteşugul practicat era destul de bănos pentru acele 
vremi. 

Un alt document care atesta prezenţa bărbierilor în Bucureşti este cel din 3 
martie 1729, care ne semnalează că meşterul Oprea bărbierul se învoieşte cu egumenul 
de la mânăstirea Sf. Gheorghe să-şi facă o casă pe locul ce i s-a dat, plătind chirie 1 O 
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taleri vechi pe an, având dreptul de a stăpâni atât el cât şi copiii lui. „Iar de se va 
întâmpla, la curgerea anilor a face Sfinţia sa han pe unde au fost cele vechi, iar casa 
tot să aibă a nu o strica, numai să aib a stăpâni cu bună pace, că aşa m-am aşezat şi 
m-am tocmit cu Sfinţia sa, de bunăvoinţa sfiinţiei sale". 

Legat tot de mânăstirea Sf. Gheorghe, avem documentul din octombrie 1765, 
prin care, Zoiţa, soţia răposatului Roman bărbierul, se învoieşte cu egumenul acestei 
mânăstiri, să refacă vechea prăvălie ce fusese construită aici şi care, la acea dată, era 
ruinată cu totul. „Şi făcându-i-se milă sfinţiei sale, mai mult dă copiii mici, mi-au dat 
voie să fac precum a fost", iar ea se obliga să plătească pentru prăvălia cea nouă 21 
taleri chirie pe an. 

Bărbierii, ca şi alte categorii de meşteşugari erau concentraţi pe o anume uliţă ce 
le purta numele. Prima semnalare documentară a acestei „străzi'', datează din 1660, 
când Toma, fost mare arrnaş vindea „cupeţilor" Ionuţ şi Manu două dughene de pe uliţa 
Bărbierilor din Bucureşti „între prăvălia bisericii Domneşti şi între prăvălia jupân Radului 
niguţător". Zapisul ne localizează uliţa în apropierea Curţii Vechi şi alături de Bărăţie. 
Bună parte din uliţă era proprietatea bisericii Domneşti, care în octombrie 1671 reânnoia 
contractul de închiriere a unui întreg şir de prăvălii către „Jane bărbierul, i Temeli 
rachiarul, i Vane, i Vutca rachiariul, Iancu bărbiariul, i Stoian cârciumariul". Din această 
înşiruire rezultă că uliţa amintită îşi merită numele, întrucât majoritatea prăvăliaşilor 
instalaţi era construită din mânuitori ai briciului. 

La stărşitul secolului al XVIII-iea şi începutul secolului al XIX-iea existau în 
Bucureşti nu mai puţin de 51 bresle de negustori şi meşteşugari, una dintre bresle fiind 
cea a bărbierilor. Aceste bresle bărbiereşti, aveau un statut bine definit şi erau conduse 
de un staroste, funcţie ce revenea de obicei celui mai bogat şi de frunte bărbier. Se 
întâmpla uneori ca asemenea meşteşugari de frunte să dobândească demnităţi deosebite. 
Sub domnia lui Vasile Lupu, bărbierul Gânscă a ajuns şoltuz (cârmuitor) al cetăţii de 
scaun. 

Proprietarii de prăvălii de pe uliţa Bărbierilor din Bucureşti aveau obligaţia, în 
primul rând, de a-i spăla „pre capete pe toţi" clericii de la biserica Domnească, proprietara 
locului. De fapt, această operaţie era una dintre cele mai mari cerinţe igienico-sanitare 
ale perioadei de care vorbim. 

În secolul al XVIII-iea, odată cu primele spitale în Bucureşti, o parte din îngrijirea 
bolnavilor, atât ca păstrare a curăţeniei corporale, cât şi aplicare a tratamentelor, a căzut 
în seama bărbierilor. 

Dacă, în general, situaţia materială a bărbierilor era bună, existau şi cazuri în care 
aceşti meseriaşi îşi duceau ziua de azi pe mâine. Prin jalba către domnitor, la 2 martie 
1823, bărbierul Toma, „ot Colţea" îşi îngăduia să aducă aminte că „peste 32 de ani sânt 
de când slujeşte spitalului, spălând şi curăţind pe bolnavi la cap; acum fiindcă am rămas 
săcat de vederea ochilor, nu mai este vrednic de a mai fi bărbier bolnavilor din numitul 
spital, ci sărac desăvârşit, şi fiind lipsit şi de hrana vieţii, face rugăciune ... a să milui cu 
o luminată carte ... apărându-se de rândul dăjdiilor visteriei i podvezi i angarale". 

În răspuns, domnitorul Grigore al IV-iea Ghica a pus o rezoluţie favorabilă pe 
jalba bărbierului, având în vedere că acesta slujise o viaţă de om în aşezământul 
cantacuzin. 
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Principalul motiv pentru care, veacuri de-a rândul o corporaţie a chirurgilor 
bărbieri a funcţionat alături de cea a medicilor şi sub patronajul lor, a fost traditia, 
respectată până în zorii epocii modeme. În consecintă, bărbierii au trebuit deci să se 
împace cu situaţia de auxiliari umili ai „discipolilor lui Hipocrate". 

Doctorul Constantin Caracaş, întemeietorul spitalului „Filantropia" nota în lucrarea 
sa „Topografia Ţării Româneşti", apărută postum, în 1830: „Bărbierii nu profesează 
într-al medicinei, decât unii dintre ei iau sânge şi pun cu pricepere lipitori; de altminteri, 
chiar medicii îi rânduiesc la aceste practici". 

În anul 1832 în Bucureşti existau 124 bărbieri, mulţi dintre ei ocupându-se 
„clandestin" cu tratarea bolilor celor mai diferite, ceea ce prilejuia destul de des, accidente 
grave, datorită insuficientei pregătiri. Puse în gardă, autorităţile au cerut Comitetului 
Carantinelor, în august 1832, ca medicii oficiali să-i examineze pe toti bărbierii, atât de 
la oraşe cât şi de la sate, şi doar celor găsiti destoinici să li se permită să practice mica 
chirurgie. 

Catagrafia oraşului Bucureşti din 1838, semnala că aici fiintau 61 de meşteri 
bărbieri cu 79 de calfe şi 15 ucenici. În 1842, numărul lor va scădea la 57 meşteri, mai 
ales datorită măsurilor restrictive de practicare a meseriei. În acelaşi an a izbucnit o 
adevărată panică printre bărbieri. Nicolae Kretzulescu (I 812-1900), fiu de mare boier, 
tocmai întors de la Paris, unde îşi sustinuse teza de doctor în medicină şi chirurgie, a 
pus problema lipsei personalului medico-sanitar calificat şi pericolul ce-l reprezenta 
intervenţia celor neavizaţi în acest sens. După statisticile vremii, în 1842 profesau în 
Bucureşti circa 20 de medici şi vreo 1 O magiştri sau patroni chirurgi diplomaţi. În restul 
ţării, cu precădere la sate, situaţia era alarmantă. În atare condiţii Nicolae Kretzulescu 
a propus înfiinţarea unei şcoli pentru iniţierea „ofiterilor de sănătate'', ei urmând să 
desfăşoare activitate antiepidemică şi igienistică în zonele unde medicii lipseau cu 
desăvârşire. Eforia spitalelor civile nu au primit cu bucurie noul proiect, iar Comisia 
doftoricească a Eforiei a opinat că, la noi, felcerii n-ar putea supravieţui practicând 
această profesiune, drept pentru care comisia a recomandat ca viitorii felceri „să se 
însoţească cu un alt meşteşug, cum ar fi bărbieria". În această situaţie, doctorul 
Kretzulescu a fost nevoit să accepte ca absolvenţii şcolii pe care o fonda să îmbine 
îndeletnicirea de sub- chirurg, cu cea de bărbier. 

Noua şcoală de „chirurgia cea mică" s-a deschis în ianuarie 1842, la spitalul 
Colţea. Fondatorul ei, în lipsă de candidaţi suficienţi, a fost nevoit să apeleze la Agie 
pentru a acoperi locurile vacante cu bărbieri aduşi cu sila la cursuri. Totuşi, noua şcoală 
de la spitalul Colţea, a contribuit la apărarea săl!ătăţii populaţiei bucureştene, trecând 
peste prejudecăţi, neajunsuri şi ignoranţa unora. 

Începând cu 1860, are loc o nouă organizare a serviciilor de consultaţii şi tratament, 
populaţia beneficiind pentru prima dată de consultaţii gratuite. Această măsură a fost 
lovitura de graţie dată bărbierilor chirurgi, în noile condiţii date, ei nemaiputându-şi 
desfăşura meseria. Mai mult, un jurnal al Consiliului medical superior din 1866, desfiinţa 
obligaţia trecerii examenului de sub-chirurg de către bărbieri; de aici înainte cele două 
profesiuni puteau fi exercitate separat. 
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Primele spiţării publice sunt cunoscute în Transilvania, în secolul al XIV-iea, 
unde ele funcţionau alături de spiţeriile mânăstireşti, spitaliceşti şi cele de curte. Despre 
spiţeriile din Moldova şi Ţara Românească avem puţine ştiri în secolul al XVIII-iea. 
După cum rezultă din cronicile noastre şi din documente, spiţerii erau la început străini; 
primul spiţer fiind menţionat într-un document, din 1625, în persoana unui anume 
Karaian. 

În actul de fundaţie a spitalului Colţea (primul spital din ţara Românească), din 
1715, printre cele 32 de paragrafe privind funcţionarea spitalului, există şi unul referitor 
la spiţeria spitalului. 

În Bucureşti se consideră că prima spiţerie particulară a fost înfiinţată în 1740, 
de către Trangott Seuler. 

Următoarele ştiri le aflăm, în 1797, când Alexandru Ipsilanti a dat „Nizamul 
spiţerilor", de unde rezultă că în Bucureşti erau 9 spiţerii cu 9 spiţeri, fiecare dintre 
acestea deservind în medie 9000 de locuitori. De regulă, spiţerii nu aveau o pregătire 
deosebită, însă cu timpul, ei vor fi înlocuiţi cu medici pregătiţi în acest sens. Dintr-un 
document, aflăm că una din spiţerii era la hanul Şerban Vodă, ţinută de un armean, Hagi 
Chiriac Abrut. El o vinde apoi, în 1776, unui medic care se pare să fi fost francezul 
Ioan Safant. Dintr-un raport, de data aceasta din 1836, luăm cunoştinţă de existenţa unei 
alte spiţerii la hanul Papazoglu. Arhitectul Feiser, înaintează Sfatului orăşenesc, 
concluziile sale privind situaţia hanului în urma cutremurului, sugerând ca reparaţiile ce 
se vor efectua să nu afecteze laboratorul-spiţărie al doctorului Tichei (Zucher). 

Un document din 28 august 1804 cuprinde o însemnare despre cum a ars mahalaua 
Şelari. „Duminică, la opt ceasuri din zi, s-au aprins târgul de la spiţeria din Şelari, de 
la podu spiţeru [lui], şi au ars târgul tot, până la nouă ceasuri din noapte". 

Dintre spiţerii munteni amintim pe: Şafant, germanii Miller, Ruth, Frith, Roth, 
ungurul Mihaly şi grecii Nicoli, Gioanu şi Andrei. Despre spiţerii Andrei şi Roth ştim 
că ei au locuit ca chiriaşi la hanul Constantin Vodă. De la 1800 se adaugă şi levantinul 
Iosif Raimondi, al cărui frate ajunsese funcţionar la consulatul prusian. Boierii de pe 
Podul Mogoşoaiei îşi tocmiseră un spiţer în persoana germanului Lorenz Dampner. Tot 
pe Podul Mogoşoaiei se afla spiţeria dr. Gandi. 

În Bucureşti pe vremea ocupaţiei ruseşti începută la 1828, se „abilită" ca farmacist, 
în 1829, Mihai Eckhardt. 

În Ţara Românească, abia în perioada 1830-1840, apar farmacii şi în alte oraşe, 
decât Bucureştiul. Astfel este amintită farmacia lui Kraus la Ploieşti, a lui Borocskay 
la Buzău, Benes la Giurgiu şi Tucik la Piteşti. 

Trebuie menţionat faptul că alături de medicii din spitale erau acreditaţi şi unii 
spiţeri, care puneau la dispoziţia doctorilor şi bolnavilor medicamentele necesare. Într
un document, privind spitalul Pantelimon se arăta că aici se afla „un spiţer pentru 
facerea şi lucrarea doftoriilor şi un erbonist, un om anume, ce ştie şi cunoaşte ierbile 
cele de treaba doftorilor şi spiţerului, a le culege şi a le duce la spiţărie". 

Înmulţirea spiţerilor în Bucureşti îl determină pe Alexandru Ipsilanti să impună 
la 1780 controlul arhi-iatrului, adică a medicului primar al spitalelor. 
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Spiţerii din Bucureşti, îl roagă pe domn, în ianuarie 1825, să le acorde un hrisov 
prin care să se stabilească înmulţirea spiţerilor din oraş, iar spităria lui Nicolae Vlasto, 
care se vinde, să poată fi cumpărată de compania lor şi nu de un străin oarecare. Printre 
semnatari sunt amintiţi următorii: dr.Michail, Paul Rot, Mihail Gardo, Ivan Ţiner, Michail 
Steghe, Andrei Suel, Franţ Raler, Iosif Raimondi, Ivan Dreznandi, Ioan Graff, Ignat 
Maizel, Rozinca Cheş, Franţ Csaver, Iosif Hamersmit, Ludovic Drexler şi Toanalai 
Gluter. 

Prin regulamentul Organic numărul farmaciilor din Bucureşti se fixează la 20. 
De asemenea, în regulamentul spitalelor, întocmit în 1834 şi aprobat de Kiseleff se 
prevedea, la articolul 28: „Directorul Spiţeriei Centrale va da în şcoala din Bucureşti 
învăţătura asupra botanicii, materiei doctoriceşti şi asupra meşteşugului spiţeresc, pentru 
care i se va plăti leafă". Nu se găsesc documente care să ateste că directorul spiţeriei 
centrale ar fi predat acea învăţătură. 

Catagrafia generală din 1838 înregistra 38 medici, 11 spiţeri (cu 8 calfe şi un 
ucenic) şi 13 moaşe. 

Majoritatea lor se aflau concentraţi în centrul oraşului, în culoarea de roşu, unde 
clientela era mai mare. 

Documentul din 11 februarie 1838, arăta că în Bucureşti numărul farmaciilor era 
de 19 şi lucrul acesta fusese stabilit de comisia medicilor. Când s-a ivit un nou solicitant, 
Şnel, dornic să deschidă o nouă farmacie, Departamentul dinlăuntru „zice că nu se va 
mai deschide altă spiţerie peste numărul de nouăsprezece". 

La rândul lor, farmaciile erau inspectate de preşedintele comisiei medicale, care 
mergea însoţit de preşedintele corporaţiei spiţăreşti, după cum arăta adresa preşedintelui 
comisiei medicale, dr. N. Kretzulescu, către aceştia din urmă, în vederea efectuării unor 
asemenea inspecţii (1841 ). 

Se ştie că, începând din 1842, elevii care învăţau meşteşugul farmaceutic de la 
un patron de farmacie, dădeau un examen în faţa „gremium"-ului farmaceutic (comisie), 
organizat de corporaţia farmaciştilor. Din această comisie făceau parte de obicei proto
medicul Munteniei şi medicii din Bucureşti. Comisia elibera o diplomă sau un certificat 
de asistent de farmacie. Trebuie menţionat că în această perioadă există în Ţările 
Române un număr foarte redus de medici şi farmacişti, veniţi în cea mai mare parte 
din alte ţări, ei fiind stabiliţi numai în oraşe. Interesant este şi faptul că în Bucureşti, 
spiţerul Carl Wilhelm Gandi, cu prăvălie de profil pe Podul Mogoşoaiei a pus la cale 
înfiinţarea unei cooperative spiţăreşti (1842). Acest spiţer era un apropiat al socialistului 
utopic Teodor Diamant, aşa cum o dovedesc unele reţete şi bileţele trimise de către 
acesta spiţerului. 

Lipsa de medicamente în primii ani ai secolului XIX, l-a determinat pe Constantin 
Ipsilanti, în anul 1803 să ia măsuri de a apăra populaţia împotriva speculei cu 
medicamente, cerând arhiiattrosului să cerceteze dacă există înţelegeri tainice între medici 
şi spiţeri. În acelaşi an, la 31 martie, prin pitac domnesc se interzicea vinderea toxicelor 
de către băcani, lăsând acest drept numai unuia sau doi spiţeri. 

Instrucţiunile spiţereşti din 1836 precizau că este necesară elaborarea unei taxe 
potrivit cu necesităţile ţării, Comisiei dohtoriceşti dândui-se sarcina alcătuirii unei 
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asemenea taxe. Instrucţiunile spiţereşti din 1836 prevedeau taxarea medicamentelor cu 
25% adaos faţă de tariful austriac în vigoare (din 1819) suprataxa fiind necesară pentru 
acoperirea cheltuielilor de transport. Totuşi unele medicamente se vindeau cu o reducere 
de 50% faţă de tariful austriac 

Prima încercare de a redacta o taxă pe medicamente în Ţara Românească s-a 
produs în 1839, dar fară rezultate eficiente. Mulţi ani, problema aceasta a rămas în 
suspensie, spiţerii fixând de la ei putere această taxă. 

Medicamentele pentru cei săraci se vindeau cu preţ redus. Preşedintele Comisiei 
doctoriceşti trimitea, la 28 ianuarie 1841, corporaţiei spiţereşti 9 pachete cu reţete, două 
pentru bolnavii de la Institutul Mărcuţa, şi 7 pentru copiii sărmani din cele cinci sectoare 
ale capitalei, cerându-le să cerceteze preţul lor după cel al Vienei, fără procent, ci cu 
scăzământ de 25%. 

Deasemeni, Comisia doctoricească aprobă medicilor dreptul de a elibera reţete, 
căci medicamentele se primeau de la farmacii numai pe baza acestora. În acest sens, se 
exprima adresa preşedintelui acestei comisii medicale când aducea la cunoştinţa grensiului 
(corporaţiei) spiţăresc din Bucureşti să primească reţetele date de dr. Iulius Baraş, 

doctor în medicină (27 noiembrie 1841 ). 
Pentru fiecare sector (Văpsea) s-a fixat câte o farmacie care avea sarcina să 

distribuie medicamente bolnavilor săraci (1841). Această sarcină de a slobozi „doctorii 
pentru bolnavii săraci du păn văpsele", era fixată pe o perioadă de 3 ani. Cunoaştem 
şi pe cei cinci farmacişti din 1841: Wilhelm Karl Gandi, la Vopseaua Galbenă, Franz 
Roth la Vopseaua Roşie, l.B.Zinner, la Vopseaua Albastră, Hening la Vopseaua Neagră 
şi Louis Drexler, la Vopseaua Verde. 

Spiţerii s-au îngrijit şi de dotarea farmaciilor cu vase pentru păstrarea 
medicamentelor, mojare, etc. Printre recipientele existente în farmaciile din acea epocă 
se numără şi vasele de faianţă aduse din Damasc, apoi din Italia. Primele vase erau atât 
de scumpe, încât serveau numai la decorarea farmaciei. 

Când, pornind de la Faenza (Italia), tehnica fabricării faianţei s-a încetăţenit şi în 
alte ţări, vasele din acest material au devenit mai accesibile, servind şi pentru păstrarea 
produselor farmaceutice. 

În secolul al XVIII-iea apar vasele de porţelan mai puţin variate ca formă şi 
decoraţie. 

Totuşi unele dintre aceste vase erau adevărate opere de artă, multe dintre ele 
supravieţuind până în zilele noastre. 

Înfiinţarea, după 1850, a unui şir de şcoli medicale de grad tot mai înalt, culminând 
cu deschiderea în 1869, a Facultăţii de medicină din Bucureşti, a pus premisele unei 
creşteri rapide a personalului sanitar calificat. 
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SUMMARY 

Barbers and Drugists in the Bucharest of Yore 

Important changes took place the sanitai}' organization and in the field of sanitai}' assistence, within 
the ncw conditions gencrated by the development of towns and fairs, duc to the increase of commercial 
exchanges, starting with the I 8th century. At the same time, the nccessity appeared of fighting cholera, 
plague, epidemics. An important stage in the development of health protection was represented by the 
organization of the sanitary service of the Capital, in 1816, which meant the first form of sanitary organization 
in Bucharest. The foundation of medical training institutions was nccessary, meant to form the medical 
personncl at a national levei. During the l 8th century, the barbers were in charge with curing the diseased, 
applying treatments, maintaining the cleanlincss. For centuries, a corporation of barber surgeons bas been 
functioning alongside with that of the doctors' and under their survey, due to the tradition which was 
maintaincd up to the modem epoch. Barbers were, thus, supposed to get used to their status of auxiliary 
servants of Hypocrates. 
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IV. PATRIMONIU BUCUREŞTEAN 

ATENEUL ROMÂN 

Speranţa Disaconescu 
Elisabeta Drăgan-Bovo 

„Fericita îmbinare a Romei cu Atena ... a fost, este 
şi va fi multă vreme unul din semnele iconografice 

ale Bucureştilor ... " 1 

Dezvoltarea economică, propăşirea socială şi 
culturală care au avut loc după Unirea Principatelor 
Române sunt remarcabile. Preocuparea elitelor 
culturale şi politice pentru educarea populaţiei prin 
răspândirea cunoştinţelor tehnice, ştiinţifice şi 

practice va caracteriza şi noile societăţi culturale care 
au luat fiinţă în această perioadă. Dintre acestea se 
evidenţiază „Societatea Ateneul Român" care capătă 
autonomie legală la 24 noiembrie 1865. Fondatorii 
societăţii au fost Constantin Esarcu, V. Alexandrescu 
Urechia şi Petre S. Aurelian. 

Societatea Ateneul Român a avut cea mai 
importantă activitate culturală în anii următori Unirii 
Principatelor; ea a fost proclamată încă de la început 
ca o societate ştiinţifică, literară şi artistică, cu scop 
educativ, organizată pe trei secţiuni - una pentru 
literatură şi arte frumoase, o a doua pentru ştiinţe 

Gh. Crutzescu 

1. · · 1 · · ·· 1 ·· Carte poştală: Ateneul Român la 1900; po 1t1ce ş1 mora e ş1 a treia pentru ştnnţe e natum, 
Colecţia Muzeului Municipiului Bucureşti. 

matematică şi fizică. 

Reprezentanţii săi de frunte, dint:e care amintim pe Alexandru Odobescu, Scarlat 
Rosetti, Matei Millo, C. Aristia, Georgt: Bariţiu, V. Alecsandri, I. Heliade Rădulescu au 
avut în vedere ridicarea nivelului cultural al poporului român prin conferinţe, lecturi, 
cursuri practice, cărţi şi periodice, dar şi prin organizarea de expoziţii de artă plastică 
şi concerte. 

1 Gh. Crutzescu, Podul Mogoşoaiei, edit. Meridiane, 1968, p. 208. 
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Sediul iniţial al societăţii se afla într-un salon al Ministerului Instrucţiunii Publice, 
în casa prinţului Ghica de lângă Cişmigiu . Societatea avea însă nevoie de un sediu propriu. 
Construcţia acestuia a început să preocupe pe membrii societăţii şi mai ales pe Constantin 
Esarcu odată cu testamentul lui Scarlat (Carol) Rosetti, din anul 1870. În testamentul său, 
acesta cere ca din vânzarea celor două case ale sale lăsate moştenire Ateneului să se strângă 
suma necesară în vederea construirii unui edificiu pentru o bibliotecă, al cărei fond iniţial 
de carte urma să fie propria sa bibliotecă care cuprindea în jur de 5000 de volume. La 
fondul lichid Rosetti s-au adăugat şi altele, s-au iniţiat colectări de fonduri sub deviza: 
„Daţi un leu pentru Ateneu", s-a organizat o loterie (1886). 

Carte poştală : Ateneul Român şi grădina Ateneului la începutul sec. XX; Colecţia 
Muzeului Municipiului Bucureşti . 

La cererea lui C. Esarcu, cu toată opoziţia unora care considerau zona mult prea 
departe de centrul de atunci al oraşului, se optează pentru locul din Grădina Episcopiei 
pe care Societatea Ecvestră Română începuse construcţia unui manej. Aceasta renunţă 
Ia investiţie în favoarea Ateneului. Autorizaţia de construcţie a proiectului va fi urmată 
de tratative purtate cu arhitectul francez Albert Galleron, încheindu-se un contract cu 
acesta semnat din partea Societăţii de C. Esarcu, N. Kretzulescu şi C. Stănescu (24 mai 
1866). După refyzarea unui prim proiect considerat nefinalizat, la 19 septembrie 1886 
se semnează un contract definitiv, iar la 26 octombrie acelaşi an se va pune piatra de 
temelie a viitorului edificiu. Noul sediu al Societăţii Ateneul Român se va inaugura în 
1888 prin manifestări culturale. 

Lucrările nu erau însă terminate şi au evoluat anevoie din lipsă de bani, fapt ce 
va determina luarea hotărârii de a ceda clădirea şi terenurile aferente statului, care avea 
să continue finanţarea lucrărilor. Până în 1895 şantierul este condus tot de A. Galleron, 
pentru ca după această dată această sarcină să-i fie atribuită lui Leonida Negrescu. 

Urmărind evoluţia edificării sediului Societăţii Ateneul Român observăm două 
etape distincte; prima, între 1886 şi 1889, când se definitivează construcţia principală 
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şi cupola şi o a doua etapă între 1893 şi 1897 când se realizează anexele. După 1897 
vor continua amenajările interioare. 

Proiectul era acela al unei clădiri neoclasice, dar pe parcursul lucrărilor acesta se 
schimbă devenind electic. Accesul spre clădire se face prin aleea din faţa grădinii 

prevăzută pe cele două părţi laterale cu câte o poartă dublă, masivă, din fier forjat. Alte 
două alei, perpendiculare pe aleea principală diversifică circulaţia, delimitând un spaţiu 
verde cu valoare recreativă. 

Intrarea principală este marcată de un peristil cu fronton triunghiular sprijinit pe 
6 coloane ionice ca la Erechteion. Deşi proiectat cu decoraţie, frontonul a rămas plat. 
Între fronton şi coloane se observă scris în relief „ATENEUL ROMÂN". Uşile, în 
număr de trei, din sticlă şi lemn, cu decor din feronerie sunt şi ele o realizare care se 
abate de la proiectul iniţial ce prevedea două uşi din bronz. Deasupra lor sunt create în 
mozaic cinci medalioane cu portrete de domnitori: Alexandru cel Bun, Neagoe Basarab, 
Vasile Lupu, Matei Basarab şi Carol I. Monumentul este încununat cu o cupolă învelită 
cu zinc, care prezintă în vârf o urnă a învingătorilor pe un tripod ca acela a lui Lyssicrat. 
Tamburul cupolei este perforat de 20 de ferestre înconjurate de cununi şi lire. Tot pe 
cupolă sunt înscrise numele unor personalităţi ale culturii noastre cum ar fi: Miron 
Costin, Dimitrie Cantemir, Timotei Cipariu. 

În interior, încă de la primii paşi aflăm o rotondă cu 12 coloane care sunt tencuite 
cu stuco-marmură şi o scară monumentală. Alte 4 scări în spirală, din marmură de 
Cararra permit accesul la etaj. Scările din marmură roz sunt răsucite în jurul unui stâlp 
şi prezintă la palier balcoane către vestibul. Scările au fost proiectate de Karl Storck aşa 
cum reiese din menţiunea lui B. Brezianu. În cartea sa dedicată sculptorului, autorul 
semnalează că între schiţele existente în mapa de la Belle Arte se află şi proiectele „se 
pare, ale scărilor Ateneului, cu măsurile lor exacte, făcute chiar de K. Storck care se ştie 
că le-a şi făurit"2 • Cercetând documentele acestei familii existente la Biblioteca Academiei 
- Secţia manuscrise - aflăm şi un contract încheiat la 6 mai 1887 între arhitectul C. 
Băicoianu, în numele Comitetului de realizare a Ateneului şi sculptorul Carol Storck. 
Conform acestui act, Carol Storck se angaja să execute şi să monteze 4 balcoane din 
marmură albă de Cararra, de prima calitate, după cum urmează: fiecare balcon era 
compus dintr-un soclu, 4 baluştri conform planului Serviciului de Arhitectură, 33 baluştri 
lucraţi după planurile arhitectului Galleron şi 4 pilaştri din marmură obişnuită. Termenul 
de predare era sfârşitul anului 1887, sculptorul urmând a fi responsabil de lucrare un 
an după predarea acesteia, timp în care era obligat să repare orice stricăciune ce decurgea 
din „reaua calitate a marmurei, prin din reaua ei aşezare"1 . 

Totodată Carol Storck se angaja să realizeze cele 4 scări interioare conform 
modelului prezentat comisiei, anterior încheierii contractului (mai 1887) şi aprobat de 
aceasta, fără îndoială modelul aflat în schiţele lui Karl Storck, mai sus menţionate. În 

2 B. Brezianu, Câteva date necunoscute în legătură cu sculptorul şi profesorul K. Storck, în Studii 
şi Cercetări de Istoria Artei, an III, nr. 1-211956, Academia RPR, p. 347. 

1 Biblioteca Academiei Române, CabillCtul de Manuscrise, Arhiva Carol Stork. Acte personale ale 
sculptorilor Storck (tatăl şi fiul), I. Acte 1/116. 
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contract se mai stipula că treptele unnau a fi lucrate dintr-o singură bucată de mannură, 
de aceeaşi calitate cu cea a balcoanelor, cu excepţia celor ce depăşeau lungimea de 2,60 
m. Întreaga lucrare trebuia a fi executată întocmai după planul aprobat de Serviciul de 
Arhitectură „nici o schimbare-neputund a se face fără o prealabilă înţelegere cu acesta"4

• 

De asemenea, la semnarea contractului, sculptorul se angaja a depune o probă de lucrătură 
şi material, pe care era obligat să le respecte întocmai. Pentru întreaga lucrare, Carol 
Storck primea suma de 61.000 lei plătibili în mai multe rate şi depunea o garanţie de 
5% din costul acesteia, restituibilă după recepţia definitivă (adică la un an de la montare). 

Aşadar execuţia scărilor, dar şi a balcoanelor care împodobesc holul central al 
Ateneului Român este opera sculptorului Carol Storck care le-a realizat folosind planurile 
tatălui său Karl. Am insistat asupra acestui fapt deoarece este o dovadă a seriozităţii 
echipei de constructori şi decoratori în acord cu importanţa monumentului. Pe de altă 
parte paternitatea execuţiei lucrării nu a fost menţionată până acum în lucrările dedicate 
Ateneului. 

Un rol important l-au avut şi decoratorii Napoleon d'Este, Friu Elsner, Nicolas 
Schwalbach şi Henry Kiibler. Se constată o înaltă măiestrie în realizarea plafoanelor 
casetate, ornamentate cu vrejuri, frunze şi flori stilizate. 

Sala de conferinţe şi concerte, aflată la etaj, se caracterizează printr-un diametru 
de 28,50 m, o înălţime de 16 m şi cca 700 de locuri, dintre care o parte în loji. Bolta 
ei este împodobită cu medalioane în care sunt înscrise denumiri de tehnici, ştiinţe, 

profesii şi nume de personalităţi ale românilor. Alături de acestea apar simboluri, 
mascheroni, urne, delfini. 

După 1918 fondurile provenite din subvenţii publice au pennis înfăptuirea unui 
vis mai vechi preconizat de membrii Societăţii Ateneului, acela al pictării unei fresce. 
Lucrările au fost încredinţate artistului Costin Petrescu care a creat o pictură de peste 
70 m lungime şi lăţime de 3 m, în care apar personaje şi evenimente din istoria noastră, 
a poporului român. Realizată între 1933-1937 şi dezvelită la 26 mai 1938 ea cuprinde 
25 de scene care se succed fără întreruperi astfel: Traian pătrunde în Dacia, Colonizarea 
Daciei, Contopirea dacilor cu romanii, Sentinela romană, Invazia barbarilor, Începutul 
vieţii româneşti, Statornicirea, Descălecarea, Statul militar, Statul administrativ, Cruciada 
românească, Vremea lui Ştefan cel Mare, Epoca de pace şi credinţă, Epoca lui Mihai 
Viteazul, Epocile culturale, Revoluţia lui Horea, Cloşca şi Crişan, Anul revoluţiei lui 
Tudor Vladimirescu, Anul 1848 în Transilvania, Anul 1848 în Principate, Alexandru 
Ioan Cuza şi împroprietărirea ţăranilor, Unirea Principatelor - anul 1859, Carol I şi 

războiul Independenţei, Războiul în1..:egirii naţionale 1916-1918, Ferdinand I şi România 
Mare, Carol II {Epoca de consolidare)'. Personajele sunt pictate realist însă evenimentele 
sunt sugerate simbolic. Spre exemplu: în episodul Cruciada românească, în fundal apare 
castelul de la Hunedoara, este schiţată figura lui Vlad Ţepeş şi celaten de la Poenari deşi 
în centrul atenţiei sunt figurile lui Vlad Dracul, Ioan Corvin ~i ~tcfon ni II-iea, apoi în 

4 Ibidem. 
s Costin Petrescu, Ateneul Român din Bucureşti, Mar1•11 l·i·1•.„·1i, 111rli1•11•l1• M111 vnn. f.o. 
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episodul Unirea Principatelor, această unire este simbolizată de figurile a două femei în 
costume naţionale care deapănă acelaşi fir, iar în scena Ferdinand I şi România Mare 
apar 4 femei în port popular reprezentând vechiul Regat, Basarabia, Bucovina şi 

Transilvania, alături de figurile regeiui Ferdinand I şi a reginei Maria, încoronaţi, purtaţi 
de cai de rasă şi urmaţi de cavaleria română. De menţionat că în ultima scenă a frescei 
{Epoca consolidării), la mijlocul sec. XX, din considerente politice s-au şters chipurile 
lui Carol II (considerat a fi nedemn a figura în panteonul istoriei neamului) şi al lui 
Mihai, pictându-se în Ioc figurile unor oameni din popor6. 

Pe parcursul vremii, la Ateneu au avut Ioc numeroase evenimente majore din 
sfera culturii: conferinţe, expoziţii, concerte susţinute de o lungă serie de personalităţi 
dintre amintim pe V. Alecsandri, Gr. Antipa, V. Babeş, C. Bacalbaşa, C. Bacaloglu, l.C. 
Brătianu, l.L.Caragiale, P. Carp, C. Esarcu, D. Gerota, O. Goga, B.P. Haşdeu, N. Ionescu, 
Take Ionescu, N. Iorga, I. Livescu, M. Minovici, D. Neniţescu, C. Prodan, L. Rebreanu, 
R. Rosetti, I. Simionescu, Gh. Ţiţeica, Gr. Tocilescu, N. Xenopol. 

Un Ioc special destinat îşi au artele plastice; aici s-a aflat Pinacoteca Statului 
începând cu anul 1895 şi ani la rând, în aceste spaţii a fost organizat Salonul Oficial. 
În 1900 au expus N. Grigorescu şi, pe atunci tânărul, Gh. Petraşcu. În 1927 Ateneul a 
găzduit expoziţia retrospectivă a artiştilor români; iar la Salonul de artă plastică din 
1931-32 au participat 173 de artişti cu 536 de lucrări'. Este cunoscut faptul că iniţiatorul 
construcţiei, C. Esarcu dorea ca Rotonda să fie un sanctuar al artelor plastice, care să 
cuprindă busturi ale personalităţilor de seamă ale culturii româneşti şi copii după marile 
creaţii ale artei plastice universale. Totodată atribuia sălile anexelor Ateneului şi 

expoziţiilor temporare. Să nu uităm că entuziastul fondator al Ateneului, gândindu-se la 
rolul educativ pe care îl reprezintă expoziţiile de artă plastică şi-a donat colecţia de 
tablouri din şcolile olandeză, flamandă, italiană şi franceză (1894). Ulterior, acest fond 
a fost preluat de Muzeul Naţional de Artă al României. 

În ceea ce priveşte activitatea muzicală, menţionarea a câtorva dintre numele 
pe1sor1alităţilor muzicale care au c..norat Ateneul vorbeşte prin ea însăşi: George Enescu, 
Alfred Alessandrescu, Sergiu Cellbidache, Ion Voicu, Artur Rubinstein, Yehudi Menuhin, 
Herbert von Karajan, Silvia Marcovici, George Georgescu, Mariana Nicolescu. Pentru 
că suntem la capitolul muzică subliniem faptul că în urma unor donaţii, printre care şi 
cea de 30.000 lei a lui G. Enescu (1915) se va cumpăra în 1930 orga, prezentată oficial 
la 22 aprilie 1922. Din 1953 Ateneul devine sediul Filarmonicii care, din 1955 va purta 
numele ilustrului compozitor, iar în 1958, în acest cadru se desfăşoară Concursul 
Internaţional G. Enescu. Menţionăm şi faptul că la 26 noiembrie 1994 a fost inaugurat 
pianul de concert Steinway donat de marea soprană Mariana Nicolesco Ateneului român 
şi orchestrei Filarmonice G. Enescu î„ numele fundaţiei The Roumanian Atheneum 
lntemational Fondation, Inc., al cărei preşedinte fondator este. 

6 Silvia Colfescu, Bucureşti. Ghid turistic, istoric şi artistic, edit. Vremea, Bucureşti, 2001, p. 48. 
7 I. Zamfirescu, V. Cândea, V. Moga, Ateneul Român, edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 

1976, p. 204. 
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Vremea şi-a pus amprenta pe faţa monumentului; s-au adăugat cutremurul din 1940 
şi bombardamentele din 1944, ceea ce a impus efectuarea restaurărilor. Ele s-au făcut cu 
mari eforturi. Mai importante sunt restaurările din 1963-1967 şi cea de după 1989. După 
cum reiese din lucrarea „Ateneul Român" a lui Ilie Popescu Teiuşan, în perioada 1963-
1967 s-a recondiţionat printre altele Sala mare, s-au consolidat ornamentele, s-a revizuit 
structura de rezistenţă a Rotondei şi a scărilor, s-a căutat mărirea gradului de confort, 
refăcându-se mobilierul în sălile mici. În ceea ce priveşte exteriorul s-au înlocuit treptele 
cu piatră de Albeşti şi s-a restaurat faţada cu ornamentele sale. Restaurarea concepută în 
1990 de Proiect Bucureşti a fost finalizată în 2003 (inaugurarea a avut loc la 25 august 
2003, în prezenţa Primului Ministru d-nul Adian Năstase şi a Ministrului Culturii şi 

Cultelor d-nul Răzvan Theodorescu. Datorită amabilităţii conducerii Administraţiei 
Filarmonicii de Stat, căreia îi mulţumim şi pe această cale, ni s-au pus la dispoziţie o serie 
de date privind lucrările întreprinse acum. Astfel, construcţia a fost consolidată cu diafragme 
din beton de la nivelul fundaţiei până la pod. În acelaşi timp s-a eradicat infestarea cu 
merulius prin înlăturarea tencuielii până la cărămidă, răzuire, ardere şi tratare cu substanţe 
speciale. Până la această dată s-au finalizat intervenţiile la sălile de studiu şi la sala mică 
de concerte căreia i s-au refăcut mobilierul, lambriurile şi scena. De asemenea, s-au 
modernizat sistemul de climatizare şi centrala termică. 

Referitor la noua restaurare considerăm oportun ca dezvoltarea subiectului să fie 
rezervată echipei de arhitecţi, constructori şi decoratori care au realizat-o. 

Deosebit în acest perimetru de tradiţie culturală al Bucureştiului este parcul din 
faţa edificiului. Pe vremuri livadă a familiei Văcărescu, locul devine metoh al Episcopiei 
Râmnicului, dar la generalului Mihail Cantacuzino care a clădit aici o biserică şi o 
şcoală românească. Terenul parcă a fost menit unor evenimente deosebite; astfel după 
spusele lui Dim. Papazoglu, la 1830 aici se sfinţeşte „primul steag al oştirii noastre". 
Cu timpul însă construcţiile se ruinează. la 1864 se ia hotărârea de a se amenaja o 
grădină care va fi inaugurată la 1870. De mică întindere, Grădina Episcopiei constituia 
un loc frecventat de bucureşteni; în centrul ei, marcând locul pe care se aflase altarul 
bisericii, se înălţa „Coloana Independenţei", monument realizat se pare de K. Storck8• 

Pentru împodobirea şi îngrijirea spaţiului verde s-a încheiat un contract cu horticultorul 
Leyvraz. Aşa cum se stipulează în contract, acesta trebuia să cureţe şi să tundă arborii 
din grădină, să-i înlocuiască pe cei uscaţi plantând în schimb 60 de arbori gata crescuţi 
pentru a avea mai multă umbră. Urma să aducă pământul necesar rondurilor de flori, 
să pună gazon şi să facă reparaţiile necesare rectificării conturului spaţiilor verzi, să 
planteze flori. Se preconiza aranjarea a 16 pâlcuri ornamentale: 3 cu trandafiri urcători 
de diferite culori alternând cu ronduri de muşcate, petunii, irişi, violete şi panseluţe9 -

desigur în funcţie de sezon. 
Curând se începe aici ridicarea unui manej destinat Societăţii Ecvestre; dar lipsa 

de fonduri va determina sistarea lucrărilor. Odată cu definitivarea tranzacţiilor de preluare 

8 Acesta a fost mutat mai târziu în zona actualei pieţe C.A. Rosetti, iar mai apoi pe B-dul Maria. 
9 Muzeul Municipiului Bucureşti, colecţia Documente, nr. inv. 12.538. 
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a terenului de către Ateneu şi a construirii actualului palat, grădina îşi schimbă denumirea 
din Grădina Episcopiei în cea a Ateneului ( 1888). Dar locul va rămâne cunoscut mult 
timp sub vechea denumire. Astfel în iunie 1898 când Primăria Oraşului Bucureşti 

hotărăşte cumpărarea a „20 bă'lci de grădină, din fontă, cu 5 scânduri" executate la 
Uzinele Lemaitre, la preţul de 30 lei bucata sunt amintite „grădinile publice centrale 
Sărindar şi Episcopiei" 10

• Pe parcursul vremii planul iniţial se definitivează, apar statui 
din bronz sau din marmură ale unor personalităţi din viaţa politică, socială şi culturală 
românească de la sfârşitul sec. XIX şi începutul sec. XX: Mihail Kogălniceanu, P.S. 
Aurelian, Ienăchiţă Văcărescu, C. Esarcu, V.A. Urechia, Const. I. Stănescu, Gr. Tocilescu 
avându-l ca autor pe W.C. Hegel; Mihai Eminescu, C.A. Rosetti şi gen. l.Em. Florescu 
sculptate de I. Georgescu; G. Dem. Teodorescu realizat de C. Storck; Gavriil Muzicescu 
de Miliţa Pătraşcu; D.K. Chiriac de O Han; Th. Şerbănescu şi Tr. Demetrescu lucrate 
de Filip Marin; I. Ghica de Iordăchescu11 • Din păcate înainte de 1940 aceste lucrări au 
fost mutate, spre părerea de rău a lui Gh. Crutzescu care scria însă, cu optimism la 
1943: „Dar nu-i nimic. Nu se poate ca Grădina Ateneului să nu se refacă odată, mai 
frumoasă decât a fost şi demnă de monumentul în care, într-o zi de decembrie a anului 
1919 s-a ratificat Unirea cu Ţara Mamă, a Bucovinei, a Basarabiei, şi a Transilvaniei" 12

• 

După al doilea război mondial se încearcă noi formule de înfrumuseţare a grădinii. 
Şi va rămâne până astăzi varianta amplasării statuii lui Gh. Anghel care-l reprezintă pe 
Mihai Eminescu. Aceasta este ades criticată de specialişti, care, cu toată valoarea artistică 
a statuii, consideră ansamblul dizarmonic datorită dimensiunilor reduse ale sculpturii în 
raport cu edificiul care uneori este privit ca fiind îngreunat de masivitatea cupolei. 

Grădina este înconjurată de un gard scund cu baluştrii, are 2 alei prevăzute cu 
bănci. În rest frumuseţea este conferită de zona verde din jur aflată astăzi în grija 
Municipalităţii. Însă spaţiul din jurul clădirii şi a Grădinii Ateneului este sufocat astăzi 
de automobile care staţionează şi se impune tot mai pregnant a afla o modalitate de 
rezolvare a problemei parcării maşinilor în această parte a oraşului, în aşa fel încât în 
Piaţa Revoluţiei să devină pietonală pentru a i se permite ca, împreună cu monumentele 
care o înconjoară: Biserica Creţulescu, Biblioteca Centrală Universitară, Muzeul naţional 
de Artă al României şi bineînţeles Ateneul şi grădina sa, să formeze un punct turistic 
special asemenea altora din cele mai frumoase capitale ale lumii. 

Verigă în evoluţia arhitecturii bucureştene de orientare occidentală modernă şi 
rămas până astăzi întocmai cum a fost gândit, ca un templu „exclusiv destinat Artei şi 
ştiinţei" 13 Palatul Ateneului, dar şi grădina sa, reprezintă visul materializat al unor mari 
patrioţi români cărora li se cuvine cu prisosinţă recunoştinţa noastră. 

Acei ce v-aţi legat viaţa 
De-un vis frumos şi fericit 
Pent~ a cărui întrupare 
Cu-atf.ta dragoste-aţi muncit 

10 Arhivele Statului, Fond POB, dosar 750/1898. 
11 Gr. loB:scu, Bucureşti, ghid istoric şi artistic, Fundaţia pentru literatură şi artă „Regele Carol II", 

1938, p. 49-57. 
12 Gh. Crutzescu, op. cit., p. 208-209 
13 E. Exarcu, Programul pentru clădirea edificiului Ateneului Român. 
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Puteţi în adevăr fi mândri 
Şi fericiţi c-aţi izbutit14. 

SUMMARY 

The Romanian Athenaeum 

The nccess11les of a continously developing cultural and social life in Bucharest brought to the 
foundation of severa! cultural societies, throughout the I 9lh century, among which the Romanian Athenaewn 
was the most important and the most active. By its accurate and diversified activities in the fields of arts, 
socio-psychology, sciences, this society - its initiators - had their imposing headquarters built în Bucharest: 
an elegant French-style edifice made according to the plans of the architect Albert Galleron. The edifice 
was to become, in time, a syrnbol of the city, with an effervescent cultural life. The building process, the 
embellishment, the completion of the Romanian Athenaeum went on for severa! stages, becoming, thus, the 
outcome of a few gencrations of country loving patriots. 

14 A. Vlahuţă, Vechilor Ateneişti, Poezii, ESPLA, Bucureşti, 1971, p. 118. 
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O Crl,ITORIE DE SUFLET -
BISEBI~A SFÂNTA SOFIA 

DIN FLOREAS~A • 

Dan FALCAN 

Pe malul de răsărit al lacului Flo
reasca se înalţă, nu departe de fosta fabrică 
Ford, încadrată de locuinţe tipice de 
mahala bucureşteană dar şi de noile 
imobile ale îmbogăţiţilor de după Re
voluţie, o mică bijuterie arhitectonică 
ecleziastică: biserica Sfânta Sofia. 

Este un monument reprezentativ 
pentru un anumit gen de lăcaşuri de cult 
propriu acestei epoci, respectiv cea brân
covenească. Restaurată ulterior la cumpăna 
deceniilor trei şi patru ale veacului trecut 
de către arhitectul Paul Smărăndescu şi 

refăcută din nou în ultimii douăzeci de 
ani prin grija şi osârdia preotului paroh 
Eugen Boboescu, un adevărat părinte al 
oamenilor şi locurilor pe care le păstoreşte. 
Ctitoria pare a renaşte de fiecare dată din 
bunăvoinţa graţiei divine şi din credinţa 
oamenilor. 

Povestea bisericii este .veche şi ca 
atare plină de necunoscute. Vitregiile 
vremilor uneori, nepăsarea oamenilor 

~---_... 

alteori, au făcut ca acest lăcaş să nu aibă o soartă liniară, cunoscută şi deci uşor de 
povestit. Să încercăm a descâlci puţin istoria locurilor şi a oamenilor, a ctitorilor, a celor 
ce au fost şi a celor ce astăzi grijesc de bunăstarea sufletească şi materială a enoriaşilor 
şi a lăcaşului. 

Bucureştii ca oraş îşi are originea la sfârşitul veacului al XIV-iea în zona Curţii 
Vechi Domneşti, acolo unde exista în acea perioadă o fortificaţie în suprafaţă de 160 m2, 

menită să străjuiască cele două drumuri comerciale care se întretăiau aici. Primul care 
lega Bizanţul şi peninsula Balcanică de Marea Baltică trecând prin Ţara Românească şi 

• Se cr1vi11 e11/11.1·1· """' mai alese m11l{11miri doam11ei Sa11da Tătărăsc11-Negropontes şi domnilor 
Eugen şi Vale11ti11 /Johrwsrn . .fimi ele 11/e ctin11· ~fa/uri şi informaţii. acest studiu nu ar fi existai. 
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Transilvania, cel de al doilea care unea Bălţile Brăilei, mari producătoare de peşte, de 
mânăstirile cărora le erau închinate din Oltenia: Strehaia, Cozia, Tismana, etc. Treptat
treptat în jurul Curţii, centru politic şi administrativ, atestat ca reşedinţă domnească la 
1465 se coagulează oraşul comercial şi economic păstrat în memoria noastră de numele 
unor uliţe, ulterior străzi precum: Şelari, Blănari, Gabroveni, Lipscani, etc. 

Bucureştii s-au dezvoltat lent, mai cu seamă spre nord- zona lacurilor- înglobând 
în devenirea lor, comunităţile rurale pe care le atingeau: Pantelimon, Fundeni, Colentina, 
Floreasca, sunt doar câteva dintre satele a căror amintire ne-a rămas imortalizată în 
denumirile actualelor cartiere ale capitalei. 

Zona Floreasca pare a fi fost locuită cel puţin în ultima mie de ani, mărturie 
stând descoperirile făcute chiar în perimetrul lăcaşului de care ne ocupăm. Aici s-au 
găsit monede bizantine provenind de la împăraţii Alexios I (I 081-1118) şi Ioan al II-iea 
Comnenul (1118-1143). 

De altfel, apropierea râului Colentina şi a lacurilor Floreasca şi Tei creau premisele 
unei locuiri permanente, atestate documentar cel puţin din veacul al XVI-iea. Atunci 
apare menţionată moşia „Floreşti de pe Colentina" ca aparţinând lui Radu Captariu 
postelnicul şi fiilor săi Nedelco şi Stroe. În timpul lui Mihai Viteazul (1593-1601), 
vornicul Cernica, ctitorul mânăstirii ce-i portă numele, cumpără de la Nedelco şi Stroe, 
moşia Floreşti de pe Colentina cu suma de 30.000 de aspri, preţ bun pentru acele 
vremuri şi care atestă valoarea pământului achiziţionat. 

Soarta ulterioară a moşiei poate fi doar presupusă. Se pare că o parte a fost şi 
a rămas închinată mânăstirii Cemica în timp ce o altă parte a fost vândută în 1667 de 
nepotul vomicului Cemica lui Şerban Cantacuzino, viitorul domn al Ţării Româneşti 
(1678 - 1688). Este posibil ca în zonă să fi avut stăpâniri şi Ancuţa Cantacuzino, sora 
mai vârstnică a lui Şerban sau eventual să fi primit ca zestre moşia achiziţionată de 
fratele ei cu ocazia căsătoriei cu vistiernicului Stoian Florescu. 

De aici încolo lucrurile par să se limpezească în privinţa proprietarilor moşiei, 
rămânând însă neclare în ceea ce ·i priveşte pe adevăraţii ctitori ai bisericii Floreasca. 
Mai probabilă pare ipoteza că este vorba de ridicarea unui edificiu religios la începutul 
veacului al XVIII-iea, refăcut ulterior spre sfârşitul aceluiaşi secol. 

Dar să vedem cine şi când ar fi putut purcede la înălţarea sfântului lăcaş? 
Fiul Ancuţei Cantacuzino, Istratie Florescu se căsătoreşte cu Voichiţa Poenaru, în 

urma mariajului rezultând o singură fiică, botezată tot Ancuţa şi măritată la rândul ei 
în 1717 cu Antonache Kal!iarhi - Florescu. Antonache, mare ban al Craiovei la 1742 
şi mort în 1748 preia de fapt numele soţiei sale, fiind pomenit în documente mai cu 
seamă ca Antonache Florescu, urmaşii săi în linie masculină păstrând numele românesc 
şi renunţând la cel grecesc. 

De la Antonache, moşia Floreasca trece la fiul său Costache, atestat ca mare 
paharnic, mare comis şi mare clucer între anii 1739 - 1763, probabil decedat cel târziu 
în 1765. Următorul proprietar al moşiei va fi marele vomic Ioniţă Florescu (1740 -
1801), fiul lui Costache, căsătorit cu Anica Ghica, stinsă din viaţă undeva în preajma 
revoluţiei de la 1848, aproape centenară. 
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Acestei Anica Florescu dacă nu cumva Voichiţei Poenaru, căsătorită Florescu, 
deci în orice caz unui personaj feminin îi datorează satul şi, ulterior cartierul bucureştean 
numele de Floreasca. 

Este cert că după 1850, marea moşie a „Grădiştii Floreştilor" ce se întindea 
odinioară până la Grădina Icoanei se destramă prin parcelări şi vânzări succesive. Partea 
de teren care face obiectul studiul nostru şi care astăzi este delimitată de străzile 

Rachmaninov, Ceaikovski şi Calea Floreasca a intrat în posesia familiei Negropontes. 
Aici a construit Georges Negropontes un hiprodom pe care ulterior l-a demolat 

în anii '30 pe măsură ce oraşul se dezvolta spre nord. Terenul a fost parcelat şi vândut 
cetăţenilor bucureşteni, continuându-se în mod firesc procesul de lotizare şi vânzare ce 
avusese loc după primul război mondial pe suprafaţa mărginită de şoseaua Ştefan cel 
Mare, strada Barbu Văcărescu şi Calea Floreasca, mai simplu spus, între velodromul 
Dinamo şi hipodromul Floreasca. 

O parte a terenurilor Georges Negropontes a păstrat-o pentru el şi familia sa, 
construind în 1940 o vilă devenită ulterior după acapararea puterii de către comunişti 
Casa Sindicatelor. 

Doamna Sanda Tătarăscu - Negropontes îşi aminteşte perfect că socrul domniei 
sale a înălţat această casă în pofida sfaturilor unor prieteni care-l avertizau asupra 
riscurilor la care se expunea dată fiind situaţia incertă ce se profila după terminarea 
războiului. 

Din nefericire istoria le-a dat dreptate într-un mod de-a dreptul tragic. Familia 
Negropontes care contribuise atât de mult la refacerea bisericii în anii 1926-1936 va fi 
greu lovită de furia comunistă. Georges Negropontes moare în 1945, un an mai târziu 
încetând din viaţă şi cumnata sa Theresa Scanavy. Soţia lui Georges, Chariclea, născută 
Scanavy îi va supravieţui până în 1981, fiind îngropată alături de soţul şi sora ei în 
curtea bisericii Stănta Sofia, ce a devenit astfel un fel de necropolă a familiei Negropontes. 

Dintre cei patru copii ai lui Georges şi ai Charicleii: Ulysse, soţul Sandei Tătărescu 
(fiica primului ministru liberal Gheorghe Tătărescu), Sofia-Thereza, John (Vania) căsătorit 
cu Ioana Boxhall (fiica prinţesei Stirbey şi a inginerului englez Boxhall, deci nepoata 
lui Barbu Stirbey şi a soţiei sale Nadia) şi Teddy, soarta cea mai dramatică i-a fost 
rezervată ultimului. Arestat fără nici o vină în 1947, Teddy Negropontes va supravieţui 
condiţiilor îngrozitoare din lagărele sovietice fiind eliberat de abia în 1955. Va rămâne 
însă marcat tot restul vieţii de experienţele traumatizante prin care trecuse. Doamna 
Sanda Tătărescu-Negropontes, cea care unea două nume care făcuseră istorie în România 
va fi arestată şi închisă. Fetiţa cu părul bălai care-şi petrecuse copilăria alături de 
viitoarea regină a Angliei, Elisabeta a II-a, va fi aruncată într-o celulă cu deţinute de 
drept comun, dintre care una îşi omorâse mama şi-i mâncase la propriu ficaţii, iar alta 
îşi ucisese cu sânge rece propriul copil. 

Expropiaţi, naţionalizaţi, alungaţi din case, cei rămaşi în ţară din familia 
Negropontes vor cunoaşte toate binefacerile raiului comunist: închisoarea, persecuţiile, 
marginalizarea. După Revoluţie locul acestora va fi luat de reaua-credinţă şi indiferenţa 
celor care ar fi trebuit să facă dreptate sau măcar să aplice pur şi simplu legea. Nici 
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astăzi, la 14 ani de la evenimentele din decembrie 1989, D-na Tătărescu nu a reintrat 
în posesia casei şi a grădinii pe care socrul domniei sale le-a ridicat în 1940. 

Revenind la situaţia proprietăţii Negropontes trebuie amintit faptul că Georges, 
mare iubitor de cai, a rezervat o parte a terenului pentru nou înfiinţată SNIC (Societatea 
Naţională pentru Îmbunătăţirea rasei Cailor), instituţie care s-a ocupat de creşterea 
cailor de trap, ulterior şi de galop. 

Este interesant de remarcat că o serie de străzi din zonă păstrează amintirea fostei 
proprietăţi şi a foştilor proprietari: Grădiştea Floreştilor, Banul Antonache, Radu Captariu, 
Băneasa Ancuţa, etc. În această ordine de idei considerăm un minim act de reparaţie 
morală acordarea numelui lui Georges Negropontes uneia dintre străzile cartierului 
Floreasca, eventual chiar aceleia care mărgineşte în partea de miazăzi terenul pe care 
se află Biserica Floreasca şi casa parohială, ambele ridicate prin grija lui Georges. De 
altfel nu întâmplător lăcaşul de care ne ocupăm poartă hramul Sfintei Sofia, aceasta 
fiind numele mamei lui Georges Negropontes, preşedintele Consiliului de Administraţie 
al Societăţii SNIC cu sediul în Calea Floreasca (fostă căpitan aviator Romeo Popescu), 
nr. 128. 

Dacă am zăbovit mai mult asupra personalităţii lui Georges Negropontes şi a 
poveştii familiei sale am făcut-o deoarece iniţiativei sale îi datorăm nu numai restaurarea 
bisericii Floreasca, dar legat de acest eveniment şi începutul unor cercetări mai serioase 
privind originea şi stilul respectivului lăcaş de cult. 

Însărcinat cu restaurarea edificiului aflat într-o avansată stare de ruină, este 
arhitectul Paul Smărăndescu, cel care îndeplinise şi funcţia de arhitect-diriginte al 
hipodromului Floreasca, deci se bucura de încrederea şi aprecierea comanditarului, 
cunoscând în plus şi foarte bine zona. Prin strădania lui Georges Negropontes, preşedintele 
Consiliului de Administraţie şi a d-lui Caramiciu de la SNIC, s-au strâns banii necesari 
operaţiunilor de restaurare, o mare parte din suma totală de peste un milion de lei fiind 
donată de către doamna Elena Grigorescu, sora lui Georges şi văduva generalului Eremia 
Grigorescu, eroul din primul război mondial. 

Dar iată cum se înfăţişa privitorului biserica Floreasca în 1926, înainte de 
restaurare: „Zeci de ani de-a rândul, pe un maidan plin de bălării crescute în voia lor 
ajungând în lunile de toamnă mai înalte decât omul, cu uluci rupte şi putrede rărite de 
către mahalagii pentru trebuinţele gospodăriilor lor, trecătorul străin mahalalei, căutându
şi drumul spre iazurile dela nordul Bucureştilor, putea afla îngropată în ierburi de toate 
soiurile, o ruină de veche bisericuţă cu ziduri puţin ridicate deasupra bălăriilor, acoperită 
de altfel cu alte ierburi crescute pe muchiile lor, căci de acoperiş nici pomeneală. O 
turlă răsărită deasupra zidurilor, ridicând spre cer nişte arcade care aminteau de departe 
cu cele aşa de caracteristice zisului brâncovenesc. Şi turla deasupra fără acoperiş" 1 • 

Cu hărnicia şi competenţa binecunoscută, Paul Smărăndescu se apucă de treabă 
solicitând şi obţinând autorizaţia de restaurare de la Comisia Monumentelor Istorice, al 
cărei preşedinte era Nicolae Iorga. Smărăndescu păstrează tot ceea ce se poate repara 

1 George D. Florescu, "Despre moşia Floreasca Colentina şi biserica ei" în Gazeta Municipală nr. 
328 anul VII, 26 iunie 1938, pag. I 
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şi completa, încercând să respecte stilul originar al lăcaşului. Acoperă însă pronaosul 
cu o t;alotă turtită pe arcuri în consolă. Naosul rămâne despărţit de pronaos printr-o 
arcadă largă, trilobată, pe două coloane de cărămidă angajate; această arcadă înlocuieşte 
dispoziţia obişnuită, cu trei arcuri, care nu s-a putut realiza aici din cauza îngustimii 
planului. Arhitectul mai păstrează şi chenarul din piatră, sculptat în stil brâncovenesc, 
al uşii de la intrare, precum şi vechea pictură restaurată în parte de către pictorul Ionel 
Ioan id. 

De altfel personajele zugrăvite de-a dreapta şi de-a stânga uşii de la intrare ne pot 
oferi, desigur cu aproximaţie, date interesante despre ctitorii acestui lăcaş. 

În dreapta sunt reprezentaţi un boier împreună cu soţia lui, având la mijloc un 
copil. Este posibil să fie vorba de Istrate şi Voichiţa Florescu, în acest caz copilul fiind 
Ancuţa, unica lor fiică şi viitoarea soţie a lui Antonache Kalliarhi-Florescu. Dacă odrasla 
zugrăvită între cele două personaje boiereşti este un băiat, atunci probabil să fie vorba 
de Antonache Florescu însuşi şi soţia sa Ancuţa împreună cu fiul lor Costache. 

Personajele din stânga par mai uşor de recunoscut, ele reprezentându-i aproape 
sigur pe marele vomic Ioniţă Florescu (1740-1801) şi soţia sa Anica, născută Ghica 
(1750-1848). 

Aceste patru portrete ale celor maturi ni-i arată pe ctitorii iniţiali ai acestui 
edificiu bisericesc ridicat probabil într-o primă fază în primele decenii ale veacului al 
XVIII-iea şi refăcut înspre sfărşitul aceluiaşi secol. 

Revenind la restaurarea începută în iunie 1927 de către arhitectul Paul 
Smărăndescu, acesta nemaigăsind nici un element de lemnărie sau feronerie execută uşa 
principală de la intrare din stejar, precum şi ferestrele de fier ale bisericii şi turlei. Tot 
el realizează streaşina, şarpanta şi învelitoarea încercând să păstreze stilul construcţiilor 
similare din epoca brâncovenească. Nu reuşeşte însă să termine iconostasul de zid decât 
în parte, din cauza lipsei de fonduri. 

Biserica astfel restaurată va primi în 1935 hramul Sfintei Sofia, revenind la viaţă 
şi alinând prin prezenţa ei şi a preoţilor care au păstorit-o, neliniştile şi grijile enoriaşilor 
din parohia Floreasca. 

În 1938 bisericii i se adaugă zidul înconjurător şi clopotniţa. 
Vitregiile vremurilor nu puteau să nu afecteze şi lăcaşul Sfănta Sofia astfel încât 

patruzeci de ani mai târziu, respectiv în 1976, la venirea ca preot-paroh a domnului 
Eugen Boboescu, starea bisericii necesita din nou urgenţa unor măsuri de restaurare. 

Confruntat cu lipsa de interes a autorităţilor- doar 7.000 de lei se aflau în fondul 
bisericii în 1977 - Eugen Boboescu se apucă imediat de treabă reuşind încă din primul 
an să demareze proiectul ce viza scoaterea igrasiei şi pregătirea pentru restaurarea 
picturii. 

În 1981 fără nici un fel de autorizaţie, pe risc propriu, părintele Boboescu 
realizează operaţiunea de subzidire, respectiv de hidroizolaţie a lăcaşului. Cinci ani mai 
târziu, în 1986, se obţine autorizaţia de la Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste în 
vederea restaurării picturii. Acestă migăloasă şi dificilă operaţiune este întreprinsă între 
anii 1986-1993 de către doamna Ceicu Raluca. Se realizează şi o nouă catapeteasmă din 
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stucatură în locul aceleia vechi din zid, proiectarea aparţinându-i lui Dan Broscăuţeanu 
iar execuţia domnului Doru Grozavu din Constanţa. 

Toate aceste îmbunătăţiri au fost efectuate aproape exclusiv graţie eforturilor 
părintelui Boboescu şi a fiului său, deasemenea preot, -Valentin Boboescu, ajutaţi de 
credinţa şi mărinimia enoriaşilor. 

Astăzi lăcaşul ni se înfăţişează ca o mică bijuterie arhitectonică, edificată în stil 
brâncovenesc, armonios proporţionată în exterior şi cald primitoare în interior. Legătura 
cu Dumnezeu se realizează uşor şi datorită intimului confort spiritual pe care îl oferă 
biserica. Înăuntru, înconjurat de icoane şi odoare sfinte, ascultând predicile însufleţite 
ale părintelui, simţi instinctiv că eşti mai aproape de Dumnezeu. 

Am considerat întotdeauna biserica Sfânta Sofia o ctitorie de suflet deoarece în 
cele trei veacuri care s-au scurs de la ridicarea ei, graţia divină şi credinţa unor oameni, 
fie că s-au numit Florescu, Negropontes sau Boboescu, au tăcut ca lăcaşul să reînvie 
mereu, spre bucuria şi îndestularea sufletească a celor care vin să se roage şi să-şi 

găsească liniştea aici. 

Summary 

A Heart and Hand Foundatition - the St. Sofia Church, in Floreasca 

On the Eastem shore of the Floreasca lake, not far from the former ,,Ford" factory, among typical 
Bucharestan outskirts houses but also amidst the m:w architectural achicvments of these who grew rich after 
the 1989 Revolution, om: can see a real jewel of the ecclesiastic Orthodox archtecture - the St. Sofia 
Church, a monument representative of the Brâncoveanu epoch. The history of the dwelling is full of shades 
and light, and is blend with the history of the city of Bucharest itself. 
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UN MONUMENT ISTORIC -
BISERICA NEGUSTORI 

Victoria Gavrilă 
Carmen Constantinescu 

Biserica Negustori este situată într-un vechi cartier bucureştean (Mahalaua 
Negustori) atestat în izvoare istorice de la începuturile dezvoltării oraşului, ca o zonă 
ce pulsa de viaţă economică şi socială. 

Un tablou sugestiv al epocii este făcut de marele istoric Constantin C. Giurăscu 
în „Istoria Bucureştilor": 

„După grelele împrejurări ale anilor 1658-1660, când jafului turco-tătar i s-au 
adăugat focul, molima şi foametea, a urmat un răstimp de aproape şase decenii de 
dezvoltare paşnică normală ... Negustorii şi meseriaşii sunt organizaţi în frăţii şi bresle, 
cu orânduială precisă, cu vătafi şi staroşi, cu biserici unde-şi serbează hramul şi pe care 
fie le clădesc, fie le înzestrează". 

În această perioadă apare şi Biserica Negustori, iniţial o biserică din lemn, dar 
nu una oarecare de vreme ce într-un do
cument din 26 aprilie 1665 se men
ţionează că ea avea şi clopotniţă. 

Zona era populată în special de 
negustori şi precupeţi, de oameni care se 
ocupau în principal cu afacerile, de 
oameni cu credinţă şi teamă de Durnrezeu 
care au simţit necesitatea unei biserici 
proprii în care să se roage. Aşa se explică 
faptul că într-un document datat 1 august 
1671 apare pentru prima dată cu de
numirea de „Biserica Negustorilor" cu 
hramul sfântul Nicolae. 

Construcţie probabil mică din 
lemn, acoperită cu şindrilă şi cu ferestre 
mici, a fost expusă incendiilor în mai 
multe rânduri, ca de exemplu în 1718 sau 
în 1722. 

După aceste nefericite întâmplări 
între 1725-1726 (în timpul domniei lui 
Nicolae Mavrocordat) în locul celei de 
lemn a fost construită o biserică din 
cărămidă care în forma exterioară se 
păstrează până astăzi. I. Biserica Negustori cu hramul Sfântul Nicolae. 
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Pisania bisericii încastrată în peretele 
din stânga uşii, în pridvor menţionează: 

„Sfânta şi dumnezeiasca biserică, care 
se prăznuieşte Hramul Sfântul ierarh Nicolae 
- făcătorul de minuni fost-au mai dinainte 
vreme din lemn şi întâmplându-se de au ars 
târgul şi viind focul şi pe aici, au ars biserica 
la vleat 1722 şi în urmă cu ajutorul lui 
Dumnezeu şi din mila a mulţi creştini s-au 
făcut de piatră cu tot săvârşitul de precum se 
vede, ca să fie celor ce au miluit, pe 
sufletească mântuire şi veşnică pomenire în 
zilele măriei sale Nicolae Voievod, vleat 
1726". 

Nicolae Mavrocordat ca şi domnitorii 
ce i-au succedat până la Cuza Vodă au scutit 
biserica de dări şi au ajutat-o anual cu unele 
sume de bani. 

În istoricul bisericii se menţionează că 
pictura a fost realizată în frescă de zugravul 

2. Icoana Sf. Nicolae - făcătorul de minuni Pârvu Mutu şi ucenicii săi. În „Iconografia 
artei bizantine şi a picturii feudale româneşti" 

l.D. Ştefănescu spune că Pârvu Mutu a fost un cunoscut pictor de biserici brâncoveneşti 
din secolul al XVII-iea care s-a remarcat şi prin autoportretele ce apar în frescă, lucru 
extrem de rar în epocă. Opinia istoricului Nicolae Stoicescu este însă aceea că pictura 
a fost realizată doar de către ucenicii lui Pârvu Mutu. 

În „Inscripţii în biserici româneşti" Nicolae Iorga îi menţionează printre ctitorii 
care de altfel au fost înmormântaţi în biserică: Simeon Cup, Radu Piteşteanu - cupet, 
Stoica - abagiul, Stanciu - cojocarul, Ionel Logofăt şi Axente Căpitan. 

Părintele paroh al Bisericii Negustori, Mihalcea Dinu ne-a arătat pietrele funerare 
ale ctitorilor, aliniate în curtea bisericii menţionând că nu cunoaşte locul înhumării 
acestora, foarte posibil ca el să fi fost situat în biserică, sub podea, existând unele locuri 
unde sună a gol. 

Cutremurul din 1838 „ce a dărâmat toate turlele bisericilor din târgul Hucurcştilor" 
a afectat serios şi acest sfânt lăcaş. 

Marele Agă Manuil Serghiadi de al cărui nume se leagă legcndu potrivit căreia 
aflându-se într-o călătorie de plăcere în .;trăinătate a avut un vis în cure i se spunea să 
aibă grijă de icoana Sfântului Nicolae - făcătorul de minuni, întors in 111111, repară pe 
cheltuiala sa atât turlele cât şi zugrăveala, punând în acest context uşi ~i ferestre noi. 

Catapeteasma a fost pictată Ia 183~'38 şi restaurată pc chcl111i11l1111l~cl11i11şi Munuil 
Serghiadi în 1838-'39. Deşi pictorul catapetesmci este ncc1111osc111, NI' 111cN11p1111c că el 
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ar fi fost Papathodor, fiul preotului Tudor 
de la Frunzăreşti din Ilfov, care a fost şi el 
un mare pictor la vremea sa, sau de către un 
pictor de la Sfântul Munte Athos. 

Manuil Serghiadi care era şi epitrop 
al Bisericii Domniţa Bălaşa, fiind, în urma 
marilor cheltuielor făcute la Biserica Ne
gustori, unul dintre ctitori, va fi înmormântat 
în tinda bisericii având o frumoasă piatră 
funerară executată în marmură albă, ea 
existând şi astăzi în acelaşi loc. 

După marea renovare făcută de Ma
nuil Serghiadi, biserica mai avea nevoie de 
înlocuirea acoperişului şi de repararea turlei 
pantocratului. Aceste lucrări se efectuează 
între anii 1867-1870 când este reparată turla 
şi se înlocuieşte şindrila cu „tinichia". 

Emanoil Pake Protopopescu - primar 
al capitalei (ap. 1888 - dec. 1891) pe lângă 
nenumăratele realizări edilitar - urbanistice 
ale mandatului său, legat afectiv de locul 
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naşterii sale în casa parohială a Bisericii 3. Evangheliar cu text grecesc şi chirilic. 

Negustori (ca fiu al protopopului Iancu, fost 
slujitor al bisericii), va repara şi înfrumuseţa pe propria cheltuială acest stănt edificiu 
în anul 1888. Cu această ocazie bisericii i s-au lărgit ferestrele Ia forma existentă astăzi. 
Pridvorul a fost închis cu rame de fier în care s-au montat geamuri, măsură binevenită 
pentru conservarea picturii din tinda bisericii (Pârvu Mutu şi ucenicii) . 

Pictura ain naos şi pronaos ca ŞI din sfântul altar a fost făcută de Gheorghe 
Tăttărescu peste vechile picturi tot acuni. 

Ca orice clădire şi Biserica Negustori a fost marcată de trecerea timpului. La 1924-
1930 sub înalta oblăduire a lui Miron Cristea se face o nouă restaurare căutându-se 
revenirea la vechea înfăţişare. Arhitect consultant al lucrării a fost Nicolae Popescu, iar 
pictura lui Gheorghe Tăttărescu a fost restaurată de pictorul Paul Wolda. 

Tinicheaua de pe acoperiş a fost înlocuită cu tablă de import Wolf. Biserica avea 
atunci ca paroh iconom pe Nicolae Marine~~u Frăsinet şi epitropi pe Vlădescu Alexandru 
şi Ionescu Sineşti. 1 

În anul 1942 s-au astupat superficial crăpăturile produse clădirii în marele cutremur 
din noiembrie 1940. 

Evident de-a lungul timpului asut'ra clădirii au intervenit atât vremurile cât şi 
oamenii. Dar eventualele reparaţii n-au mai fost menţionate în documentele care ne-au 
stat la dispoziţie. Cutremurul din 1977 a afectat grav biserica, dar deoarece întreaga 
zonă era cuprinsă într-un plan amplu de sistematizare nu s-au mai alocat fonduri pentru 
reparaţii şi restaurări. 
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Biserica Negustori - monument istoric în stil brâncovenesc, bine proporţionată, 
având la bază un plan trilobat, este construită din cărămidă turcească tencuită, cu ferestre 
pe toţi pereţii, cu pridvorul închis şi cu acoperiş din tablă galvanizată, având două turle 
refăcute în stilul secolului XIX. În interiorul spaţios, în partea stângă se află amvonul 

4. Anaforniţă. 

din lemn sculptat, deasupra intrării balcon pentru cor şi de-a lungul pereţilor, scaune -
fotolii frumos lucrate. 

În curte, în partea dinspre altar se află casa parohială, casă modestă, parter uşor 
supraînălţat având trei camere şi dependinţe. Această casă a fost donată bisericii de 
către maiorul N. Borănescu în anul 1872 - după cum ne relatează părintele paroh Dinu 
Mihalache, aşa cum tot domnia sa spune că este şi casa în care s-a născut Emanoil Pake 
Protopopescu. 

Astăzi biserica este într-o avansată stare de degradare, cu fisuri adânci în zidărie, 
cu frontonul căzut, cu tencuiala exterioară desprinsă şi sfărâmicioasă. În interior pictura 
este aproape în întregime deteriorată şi afumată. 

Biserica a cărei parohie se întinde pe străzile: Teodor Ştefănescu, Caloteşti, Dunărea 
Albastră, Sborului, Culmea Veche, Negustori şi o parte din Paleologu arc aproximativ 
800 de enoriaşi aparţinând la 190 de familii. 

Speranţele părintelui paroh se leagă de bunele intenţii ale unui enoriaş care a 
promis susţinere materială pentru unele lucrări de renovare şi rcparatii. 
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SUMMARY 

A Historic Monument - the „Negustori" Church 

The „Neg:istori" church is located in an old quarter of Bucharest, in the „Negustori" outskirts 
(,,mahala"). It is a Brâncoveanu style church painted by Pârvu Mutu and Gheorghe Tattarescu. 

It was rec,Jrded on the list of historical monuments. 
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MUZEE BUCURESTENE DUPĂ • 
AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL 

drd. Ionel Ioniţă 

Sfărşitul celui de al doilea război mondial avea să fie o piatră de hotar pentru 
multe din ţările Europei. În a doua jumătate a secolului al XX-iea, Europa, pe ansamblul 
său, apare ca un continent divizat în două lumi care vor trăi multă vreme rupte una de 
alta: Europa de Vest şi Europa de Est1

• 

România nu se va sustrage acestei împărţiri. Şi geografic, dar şi politic ea se va 
înscrie în zona est europeană, supusă directivelor şi ideologiei sovietice şi răzvrătită 

mai mult sau mai puţin faţă de autoritatea de la Moscova. 
Transformările de ordin politic şi economic vor influenţa puternic societatea 

românească. Democraţia va veni însoţită de distrugerea proprietăţii private, socializarea 
industriei şi agriculturii, arestări, procese şi persecuţii politice2• 

Schimbarea regimului de proprietate va da naştere unei serii de transformări 

fundamentale în viaţa colecţionarilor bucureşteni. 
Dorinţa de a păstra colecţiile în spiritul şi spaţiul în care au fost alcătuite îi 

determină pe foarte mulţi dintre colecţionari sau pe urmaşii acestora să doneze statului 
ceea ce strânseseră sau moşteniseră de-a lungul timpului. 

Asistăm în acest fel, începând cu anul 1945, la apariţia unor muzee memoriale 
care în funcţie de modalitatea de constituire pot fi cuprinse în mai multe categorii. 

O primă categorie este constituită din muzeele memoriale provenind din colecţii 
particulare, muzee, care au pus la dispoziţia publicului atât colecţia cât şi locuinţa 

colecţionarului. Majoritatea colecţiilor, care au intrat astfel în patrimoniul statului au 
fost colecţii bine închegate cuprinzând obiecte de certă valoare alături de obiecte 
„personale" care definesc climatul specific în care a trăit şi s-a format colecţionarul. În 
această grupă îşi află locul Muzeul de artă feudală „Ing. D. Minovici", Muzeul 
Zambaccian, Colecţia Maria şi dr. G. Severeanu. 

A doua categorie este alcătuită din muzeele memoriale provenind din donaţia 
către stat a unor colecţii, care au aparţinut unor artişti plastici (uneori chiar familie de 
artişti). Colecţia, în cea mai mare parte sau chiar integral, este alcătuită din obiectele 
(pictura, sculptura, arta decorativă) create de artistul respectiv. 

Muzeele au fost organizate în clădirile care au fost în proprietatea artistului sau 
a familiei sale sau în imobile unde artistul şi-a petrecut ultimii ani de viaţă sau o parte 
foarte însemnată din aceasta. Aici pot fi încadrate Muzeul F. Storck şi Cecilia Cutescu 
Storck, Muzeul C. Medrea, Muzeul Gh. Tăttărăscu, etc. 

O a treia categorie de muzee memoriale provine din donaţiile făcute de familiile 
unor reprezentanţi de seamă ai ştiinţei, culturii, literaturii, istoriei, etc. Muzeele astfel 

1 J. Carpentier, F. Lebrun (coordonatori), Istoria Europei, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997, 
p. 420. 

2 I. Opriş, Cercuri culturale, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2001, p. 29. 
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constituite cuprind de regulă casa (spaţiul) în care a trăit şi creat personalitatea evocată, 
obiecte muzeale, unele cu valoare de simbol, care ilustrează viata şi realizările acesteia. 

Acest tip de muzeu este cel mai apropiat de ceea ce numim muzeografie 
memorialistică, de prezentarea prin intermediul muzeului sau a casei memoriale a unor 
figuri reprezentative de mari creatori sau eroi naţionali3 • În cele mai multe cazuri donaţiile 
şi constituirea caselor memoriale s-au făcut în urma dorinţei exprimată prin testament 
a persoanei respective. 

În această categorie se află Muzeul C. I. şi C. C. Nottara, Muzeul V. Babeş, 
Muzeul G. Bacovia, Colecţia memorială „M. Filotti'', etc. 

Cronologic vorbind, prima colecţie de artă donată regimului instaurat cu ajutor 
sovietic a fost colecţia inginerului Dumitru Furnică Minovici, nepotul de soră al doctorului 
Nicolae Minovici. Donaţia din anul 1945 a fost făcută către Academia Română şi 
cuprindea atât colecţia cât şi casa aflată în imediata vecinătate a Vilei cu Clopoţei. 

Muzeul „Dr. Nicolae Minovici" 

Aflat sub influenta doctorului N. Minovici, Dumitru Minovici a dorit încă din 
copilărie să creeze un muzeu. Pasionat pentru frumos el a avut prilejul datorită funcţiilor 
şi călătoriilor în străinătate să realizeze o colecţie de artă pe care a aşezat-o într-o casă 
special construită pentru ea4

• 

3 Ioan Opriş, Transmuzeografia, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2000, p. 230. 
4 C. Nicolescu, Muzeul de artă feudală „/ng. D. Minovici", în Muzeele capitalei. Arte plastice şi 

etnografice, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1966, p. 226. 
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Casa construită după schiţele lui D. Minovici aminteşte goticul englez al epocii 
Tudor. Clădirea este completată de o frumoasă grădină în mijlocul cllrcia SC ană o 
făntână. 

Expunerea obiectelor nu este făcută pe stiluri sau epoci. l·:ste interiorul unei 
locuinţe în care piesele de valoare sunt puse în evidenţă cili se p1111ll~ de hinc. 

Colecţia cuprinde lucrări de pictură, sculptură, grav111 i, ~11hll·1111ri, teracote, 
mobilier, arme albe şi de foc, vitralii, bronzuri, covoare, I azi Vl'lll'I lt'lll' ~1 florentine, etc. 

Situată în partea de nord a oraşului pe şoseaua B11n111·~11 l'loieşti între Casa 
Presei Libere (Casa Scânteii) şi Gara Băneasa, vila a cilrei 1·1111~11111·1le 11 început în 1941, 
adăposteşte şi azi colecţia pusă la dispoziţia publicului d1• I 11111111111 Minovici. Colecţia 
este acum, aşa cum s-a stabilit prin actul de dona\ie, î11 l'll~l11d111 Ligiei Minovici, soţia 
lui Dumitru Minovicis. 

În 1947 apărea în peisajul cultural bucureştea11 11111111111111.eu: Muzeul Zambaccian. 
Înfiinţat în urma donaţiei făcute la I martie 1947" 1111111•111 1111 era o noutate absolutu 
decât poate ca instituţie patronată de stat. El cupri11dl•11 rnh•qiu celui care a fost Krikor 
Zambaccian, pasionat colecţionar de tablouri, 1.:ritir d1• 111 IR r,i prieten al artiştilor. 

Colecţia Zambaccian a fost apreciată toldl·11111111 rn 111111 dintre cele mai importante 
pentru studiul artei moderne româneşti7 şi pc lornl dot rn v11l1111rc după Galeria Naţională 
a Muzeului Naţional de Artă al României•. 

Krikor H. Zambaccian s-a născut în I KK11 11111 11 ln1111I1c de negustori din Constanţa. 
Studiile de comerţ pe care le urmează ar li 1rcl11111 NR I l11N1'l ll' în preocupările tradiţionale 
ale familiei, numai că în paralel cu accstcn l'I î~1 dl'Nl'll(ll'I n p11siunca pentru artă. Pasionat 
de artă, dar şi prieten al artiştilor Za111h11cri1111 î~1 v11 11kn111i colec\ia dintr-o perspectivă 
modernă, de prezenţă a coleqionarul11i, dl' 1111pl1r11!l' 11 1111 i11 crea\ia contemporană. 

În 1923 pleacă din Constantu şi Vllll.' 111 lh11·111l·~1i Momentul stabilirii sale în 
capitala României este considerat ca p111wt dl~ pornirl' 111 rnkqici". În aproximativ zece 
ani Zambaccian reuşeşte să cumpere urni 1111111 de o s11t1i de l11rniri de artă, în principal 
pictură, şi să alcătuiască una dintre 1.:elc mui striilucitc coleqii de artA 10

• 

Colecţia s-a mărit de-a lungul timpului şi a contribuit udcscu la organizarea unor 
expoziţii cu caracter retrospectiv în ţară sau peste hotare. 

La I martie 194 7 în cadrul unei ceremonii Krikor H. Zambaccian oferă „Statului 
Român reprezentat prin Ministerul Artelor. .. operele de artă şi mobilierul" 11 anate în 
locuinţa sa din strada ing. Al. Davidescu, nr. 21 bis12• 

s Actul de donaţie din 4 iunie 1945, Arhiva Muzeului D. Minovici, p. 2. 
6 Actul de donaţie din 1 martie 1947, Arhiva M.M.B. 
7 Th. Enescu, Muzeul Zambaccian, în Muzeele Capitalei, Arie plastice şi etnografice, Editura 

Ştiinlifică, Bucureşti, p. 233. 
8 R. Bogdan, Muzeul Zambaccian, Pictura, Editura Meridiane, Bucureşti, 1966, p. S. 
9 Înainte de primul război mondial, la Constanţa, Zambaccian mai încercase să-şi alcătuiască o 

colecţie care s-a risipii în timp ce el era pe front în Moldova. 
10 E. Bucu1ă, Colecţia de artă Zambaccian, în Boabe de grâu, Revista de cultură, nr. 1, an IV 

( 1933), p. 1,49. 
11 ~t de donaţiune, din I martie 1947, Arhiva M.M.B„ p. I. 
12 Numele străzii a fost schimbat în str. Muzeul Zambaccian. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



PATRIMONllJ Hll('IJREŞTEAN 313 

Aceasta nu era prima tentativă de a dona stutului colecţia sa. În 1933 Zambaccian 
a dorit să ofere Primăriei Capitalei ceea cc strânsese până în acel moment (peste 100 
de lucrări) în condiţiile în care s-ar fi construit în mod special un pavilion pentru a 
adăposti obiectele donate. Clădirea urma să se ridice pc şos. Kisclctlu. Condiţiile puse 
de Zambaccian nu au fost îndeplinite, iar proiectul 11 c~uut. 

Casa se va face însă un pic mai târziu de către urhitcctul (i. O. Gallin, iar colecţia 
se va împlini în această construcţie cu destinaţie spcciuli1 în care, aşa cum spunea Ion 
Pas, ministrul artelor în 1947, „operele de artă ocupu uproupc în întregime spaţiul, iar 
proprietarul ci şi al lor aproape mai nimic"14

• 

Oonu1ia din 1947 cuprindea numai colecţiu de urli\ românească, pictura străină 
rihnllnllnd în continuare în proprietatea lui Zambucciun plln!I în 1962 15

, 

K. li. Zambaccian a murit în toamna anului I %2 ~i în uccst fel nu a mai asistat 
111 trcccrcu vremelnică a colecţiei sale prin Muzeul Colcqiilor de Artă deschis în august 
11)7H, 

După 18 ani de surghiun în noiembrie 1996 ccu mui mure parte din lucrări s-au 
întors în Muzeul Zambaccian. 

Muzeul nu mai păstrează amprenta gustului ~i vi1.iu11i colcqionarului. Va fi nevoie 
de reorganizarea colecţiei pentru ca vizitatorul s;i pont.i sii vadă concret concepţia lui 
Zambaccian asupra artei româneşti. 

În luna februarie a anului 1948 sculptorul ( 'orncl Mcdrca făcea statului român, 
reprezentat prin Ministerul Artelor, o dona\ic alc;ituiti1 din sculpturi şi desene care îi 
aparţineau. Cele 130 de lucrări de sculpturii ~i cele 40 de desene donate alcătuiau 
întreaga creaţie a lui Medrea de pânii în acel 11111111c11t, colecţia donată urmând să fie 
completată cu lucrări realizate ultcrior 11

'. 

Donaţia era făcută de Cornel Mcdrcn în semn de „omagiu faţă de Republica 
Populară Română" pentru interesul şi în1clcgcrca pc care o arată făuritorilor de frumos 17

• 

Interesant de remarcart este faptul că donaţia făcută de artist nu avea încă un loc 
precis stabilit pentru un muzeu. În actul de dona1ic se preciza că se „va forma un muzeu 
care va purta numele „Muzeul Cornel Mcdrca" şi că va fi organizat „cât mai repede 
posibil într-un local corespunzător şi pentru importanţa operelor dăruite"18 . 

Lucrările donate au fost expuse pentru început în palatul de la Mogoşoaia 19 • Aici 
au stat până prin anii 1955-1956 când datorită unor reparaţii sculpturile au fost depozitate 
în subsolul clădirii. 

Transferată Sfatului Popular al Capitalei colecţia a fost mutată din anul 1956 în 
clădirea din str. G-ral Budişteanu nr. 16 în care se afla şi azi. 

13 E. Bucuţă, op. cit., p. 449. 
14 Cuvântul d-lui Ion Pas, ministrul artelor, în Muzeul Zambaccian, Ministerul Artelor, Bucureşti, 

1947, p. 15. 
15 P. Oprea, Colecţionari de artă bucureşteni, Editura Meridiane, Bucureşti, 1976, p. 126. 
16 Act de donaţie, din 17 februarie 1998, Arhiva M.M.B., p. 1. 
17 Ibidem. 
18 Ibidem. 
19 M. Mihalache, Muzeele din Bucureşti, Editura Meridiane, Bucueşti, 1960, p. 144. 
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Colecţia Frederic Storck şi Cecilia Cuţescu-Storck cuprinde lucrări de sculptură, 
pictură, desene în tuş şi cărbune, pasteluri, acuarele şi guaşe. La acestea se adaugă o 
serie de plachete şi medalii lucrate în bronz şi alte obiecte de colecţie monede antice, 
icoane, căni farfurii ţărăneşti23 • 

Obiectele vor fi expuse la parterul clădirii din str. Vasile Alecsandri: „Această 
colecţie-muzeu conţinând circa 520 obiecte de artă este aşezată în cinci încăperi - cele 
mai reprezentative ale casei noastre din str. Vasile Alecsandri nr. 16"24

. 

Colecţia va fi completată ulterior prin donaţiile din 1982 când Cecilia Frederica 
Storck-Botez părăseşte ţara şi se mută în Franţa. Donaţia făcută acum şi acceptată de 
Consiliul Popular al Municipiului Bucureşti prin Decizia nr. 95 din 18 ianuarie 1983 
cuprindea un număr de 1878 de lucrări de artă - sculptură, desene, schiţe, medalii, 
plachete25

• Erau lucrări ale sculptorului Frederic Storck, ale Ceciliei Cuţescu-Storck şi 
creaţii ale copiilor acestora Romeo Kunzer Storck, Gabriela Storck, Cecilia Frederica 
Botez. Lor li se adăugau lucrări ale pictorului Carol Popp de Szathmary şi ale fiului 
acestuia Alexandru Satmary rude ale Ceciliei Frederica Storck-Botez26

• 

Imobilul care adăposteşte muzeul a făcut subiectul unei acţiun: revendicative 
după anul 1992. 

În baza deciziei civile a Tribunalului Bucureşti definitivă şi executorie primarul 
general al Capitalei dispune restituirea imobilului în proprietatea fraţilor Alexandru şi 
Alvaro Botez, fiii Ceciliei Frederika Storck-Botez. Este de menţionat faptul că fraţii 
Botez doresc să menţină muzeul şi înţeleg să respecte actul de donaţie aşa cum a fost 
el încheiat în anul 1951. 

Printre generoşii donatori ai Muzeului Municipiului Bucureşti se numără şi familia 
Severeanu. Atât doctorul George Severeanu cât şi soţia acestuia Maria Severeanu s-au 
interesat personal de muzeul Capitalei: Dr. George Severeanu a fost chiar directorul 
muzeului până în iulie 193827

• În septembrie 1939 doctorul Severeanu moare. 
În 19 decembrie 1939 Maria Severeanu donează Primăriei Capitalei reprezentată 

prin g-ral Victor Dombrovski, primarul general al municipiului Bucureşti, întreaga colecţie 
a soţului său, precum şi colecţiile sale personale28

• Gestul era făcut „pentru păstrarea 
memoriei soţului meu Doctor Gh. Severeanu, cât şi pentru perpetuarea operei sale"29

• 

Colecţia cuprindea monede greceşti, romane, bizantine, transilvane, moldoveneşti 
şi muntene, obiecte preistorice, ceramică greacă şi romană, stampe, desene, picturi, 
documente, statui şi stele de piatră, inele, medalii şi plachete. 

Această primă donaţie este completată în 1949 cu a doua care cuprindea un 
tezaur compus din monede, inele, cercei, brăţări, majoritatea din aur30

• Acest valoros 

23 Inventar, Colecţia Frederic Storck şi Ceciliei Cu\escu-Storck, Arhiva M.M.B. 
24 Oferta de donaţie din 20 oct. 1951, Arhiva M.M.B., p. 2. 
25 Decizia nr. 95 din 18 ianuarie 1983, Arhiva M.M.8. 
2,0ferta de donatie din 10 august 1982, Arhiva M.M.B., p. I 
2 P. Daiche, George Severeanu - Colecţionar-Muzeograf. în Revista Muzeelor, 1971, nr. 6, p. 500. 
28 Actul de donatie din 19 decembrie 1939, Arhiva M.M.B., p. I. 
29 Ibidem. 
30 Referatul directorului Muzeului de Istorie a Oraşului Bucureşti, Gheorghe Astancăi, din 8.08.1956, 

Arhiva M.M.8., p. I. 
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tezaur fusese depus spre păstrare în iunie 1938 în Belgia la o bancă particulară din 
Bruxelles. 

Iniţial o parte din colecţie a fost expusă în clădirea din Şos. KisselefT nr. 3, unde 
Muzeul Oraşului Bucureşti ocupa un spaţiu3 1, apoi un număr de aproximativ 2.000 de 
obiecte au fost expuse în Expoziţia Numismatică din imobilul aflat în Bd. Ana lpătescu 
nr. 2 l32

• 

În anul 1953 Muzeul de Istorie a Oraşului Bucureşti cere pentru Colecţia Severeanu 
casa din str. l.C. Frimu nr. 2633

, casa în care a trăit doctorul G. Severeanu şi care între 
timp fusese naţionalizată. 

Dureros de remarcat este faptul că Maria Severeanu, donatoarea unei colecţii 

evaluată la multe milioane, trăia în propria casă într-o mică încăpere şi se întreţinea din 
pensia la care avea dreptul ca soţie de profesor universitar. 

Colecţia „Maria şi dr. George Severeanu" s-a deschis pentru public în noiembrie 
1956 în casa în care a locuit cunoscutul numismat şi colecţionar. Muzeul deschis în şase 
încăperi oferea vizitatorilor după cum spunea Gh. Astancăi, directorul Muzeului de 
Istorie a Oraşului Bucureşti, „o expoziţie care, deşi corectă din punct de vedere ştiinţific, 
să nu aibă un caracter de cabinet ştiinţific pe care să nu-l poată vizita şi înţelege decât 
oamenii de specialitate"34

• 

Casa în care a fost instalat muzeul este o casă veche zidită pe Ia 1860 şi 

reamenajată în forma actuală în 1870 de tatăl Mariei Severeanu. În această clădire el 
a funcţionat aproape fără întrerupere din 1956 până în zilele noastre. Acum (2002 n.n.) 
obiectele sunt strânse în vederea lucrărilor de consolidare şi restaurare a clădirii care Ie 
adăposteşte. 

Muzeul memorial Gheorghe Tăttărăscu a luat fiinţă în anul 1951 în casa în care 
în perioada 1855-1894 a trăit şi a lucrat cel care alături de Th. Aman a fost fondatorul 
Şcolii de arte frumoase din Bucureşti35 • 

Muzeul a apărut în urma donaţiei făcute în anul 1951, către Sfatul Popular al 
('api talei de Georgeta Wertheimer, nepoata pictorului Gh. Tăttărăscu. Actul de donaţie 
s-a scris în 16 iunie 1951 şi a fost autentificat la Notariatul de Stat Bucureşti, Biroul 
nr. I în data de 18 iunie ! 951. Intrau astfel în ·patrimoniul statului: „colecţia de tablouri, 
schilc, notiţe, desene şi lucrurile personale, precum şi mobilierul care au aparţinut 
pictorului Gh. Tăttărăscu"36 • 

Muzeul a fost organizat în fosta casă a pictorului, una din puţinele clădiri 

bucureştene din prima jumătate a veacului al XIX-iea păstrată aproape în forma iniţială. 

31 Azi Muzeul Ţăranului Român. 
32 Este vorba de clădirea Observatorului Astronomic V. Urseanu din Bd. Lascăr Catargiu nr. 21. 
n Azi str. Henri Coandă. 
34 Referatul directorului Muzeului de Istorie a Oraşului Bucureşti Gh. Astancăi, din 8.08.1956, 

A1hiva M.M.B„ p. 3. 
35 G. Wertheimer, Muzeul memorial pictor G.M. Tăttărăscu, în Revista muzeelor, an IV (1967), nr. 

~. I' 445. 
36 Actul de donaţie din 18 iunie 1951, Arhiva M.M.B„ p. I. 
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Muzeul „Prof. Dr. Victor Babeş" 

Prin actul de donaţie autentificat în 9 iunie 1956 cei doi ofereau Sfatului Popular 
al Capitalei „tratatele, studiile, manuscrisele, diplomele, scrisorile, tablourile, fotografiile 
etc. ce au aparţinut defunctului nostru părinte ... în scopul de a se organiza un muzeu 
memorial care să poarte numele „PROFESOR DR. GH. MARINESCU"42

• 

Gestul lor era făcut „în scopul de a cinsti memoria părintelui nostru, marele 
savant român Profesor dr. Gh. ·Marinescu, fondatorul Şcoalei de Neurologie din ţara 
noastră"41 • 

42 Actul de donaţie din 9 iunie 1956, Arhiva M.M.B., p. I. 
41 Ibidem. 
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Odată cu obiectele menţionate se constituia şi un drept de uz al Sfatului Popular 
asupra „vestibulului cu casa scării principale de la intrare, hal-ul mare al imobilului şi 
o cameră din stânga intrării principale"44 unde urma să se organizeze muzeul. 

Asupra momentului apariţiei muzeului memorial „Profesor dr. Gh. Marinescu" 
trebuie făcută o observaţie. Cu toate că actul de donaţie s-a încheiat în iunie 1956, 
propunerea de donaţie şi deciziile de acceptare a donaţiei din partea Sfatului Popular al 
Capitalei sunt înregistrate încă din 195445

• Mai mult decât atât avizul Ministerului 
Culturii privitor la înfiinţarea muzeului memorial este dat în 195346

• 

Printre documentele, corespondenţa, tablourile şi fotografiile din muzeu se afla 
şi un obiect de mare importanţă: un aparat cinematografic. Acest aparat de proiecţie 
adus din Franţa în anul 1899 a fost folosit de profesorul Gh. Marinescu la prima 
aplicaţie a cinematografiei la studiul neuro-patologiei. Din scrisoarea trimisă de A. 
Lumiere lui Gh. Marinescu rezulta că era vorba de o premieră mondială47 • 

Muzeul a funcţionat fără întrerupere până spre începutul mileniului al treilea 
când în urma acţiunii revendicative a moştenitorilor familiei Marinescu a fost pierdut 
spaţiul în care era organizat muzeul memorial. 

Muzeul memorial Nottara s-a deschis pentru public în anul 1956. Casa memorială 
aflată pe bd. Dacia nr. 51 evoca personalitatea celor doi Nottara, tată şi fiu, Constantin 
I. Nottara, marele actor şi Constantin C. Nottara, compozitor, dirijor, violonist şi profesor. 

Casa muzeu din bd. Dacia a fost construită „ca urmare a iniţiativei conducerii 
Teatrului Naţional al Sindicatului artiştilor dramatici şi lirici şi al unui grup de admiratori, 
în anul 1925, când C.l. Nottara „decan al scenei româneşti" împlinea 50 de ani de 
lcatru48

• 

Muzeul a fost organizat iniţial la etajul I al clădirii în urma donaţiei făcută de 
Ana Nottara în noiembrie 1956. Cu acest prilej donatoarea stabilea pentru muzeu şi 

ohicctele care urmau să fie expuse în încăperile stabilite (3 camere şi un hol) prin actul 
de donaţie. Celelalte obiecte care nu figurau în inventarul anexat actului de donaţie 
rumâneau în continuare în proprietatea Anei Nottara49

• 

Donaţia coqstând din documente de arhivă, biblioteca, mobila, arta decorativă, 
fotografii au fost acceptate prin Decizia Comitetului Executiv al Sfatului Popular al 
( 'npilalei în noiembrie 195650• 

44 Ibidem. 
0 Decizia nr. 825 din 5.06.1954 a Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Capitalei, Arhiva 

M.M.B„ p. I. 
46 Scrisoarea Mariei Gh. Marim:scu către Sfatul Popular al Capitalei din iunie 1954, Arhiva M.M.B„ 

I' 
47 Maria Gh. Marinescu, Muzeul Memorial „Dr. Gh. Marinescu'', în Revista Muzeelor, an III (1966), 

III' .1, p. 235. 
41 Scrisoarea Am:i Nottara către Consiliul de Stat din 1975, Arhiva M.M.B„ p. I. 
49 Actul de donatie al ADCi Nottara, din 5 noiembrie 1956, Arhiva M.M.B„ p. I. 
' 0 Decizia nr. 2581 a Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Capitalei, din noiembrie 1956, 

t\1hiv11 M.M.B., nr. I. 
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După moartea Anei Nottara muzeul s-a extins în întregul imobil. Prin testament 
Ana Nottara a dorit ca muzeul memorial C.l. şi C.C. Nottara să continue să existe şi 
după moartea ei. Prin testament a hotărât ca „întreaga clădire să fie afectată Muzeului 

Muzeul Memorial „C.I. şi C.C. Nottara" 
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şi anexelor sale inclusiv pentru a fi organizată o sală de lectură şi locuinţă pentru 
personalul muzeului"s 1• 

Dorinţa Anei Nottara a fost ca muzeul care ar fi rămas pentru totdeauna în clădire 
să poarte şi numele ei pentru că şi-a dedicat „26 de ani îngrijirii şi propăşirii lui"s2

• Din 
păcate această ultimă dorinţă nu s-a împlinit. Muzeul funcţionează şi azi sub numele de 
Muzeul „C.I. şi C.C. Nottara" şi puţini sunt cei care cunosc contribuţia esenţială a Anei 
Nottara la organizarea şi dezvoltarea lui. 

Muzeul memorial George Bacovia este organizat în fosta locuinţă a poetului 
situată pe o stradăn în apropierea şos. Giurgiului. 

Clădirea a fost construită în vara anului 1933 de către Agatha Bacovia, soţia 
poetului. În această casă George Bacovia a trăit ultimii 24 de ani de viaţă din octombrie 
1933 până în mai 1957s4• 

În anul 1958 locuinţa din str. Frăsinetului nr. 63 (strada îşi va schimba cu acest 
prilej numele în str. George Bacovia) devine casa memorială G. Bacovia. Iniţial Ministerul 
Învăţământului şi Culturii propusese formula de „Colecţie de utilitate publică" 
subvenţionată de statss. La propunerea Agathei Bacovia numele s-a schimbat în Casa 
Memorială G. Bacovia (titulatură agreată şi de Uniunea Scriitorilor)s6

• 

La 25 mai 1958 Sfatul Popular al Capitalei a organizat şi a deschis Casa memorială. 
„George Bacovia" nesubvenţionată de stat. 

În 1964 A. Bacovia face cunoscută intenţia sa de a dona întreg materialul 
documentar şi o parte din casă Sfatului Popular al CapitaleiS7. 

În februarie 1966 Comitetul Executiv al Sfatului Popular al Capitalei decide 
ucceptarea donaţiei făcută de Agatha Bacovia. În baza acestei deciziiss se va definitiva 
~i întocmi şi actul de donaţie în martie 1966, iar în iulie acelaşi an muzeul va trece în 
evidenţa, subvenţionarea şi îndrumarea Sfatului Popular al oraşului Bucureşti"s9 • 

În colecţiile muzeului sunt cuprinse manuscrise, fotografii, picturi, desene, 
ucuarele, gravuri, sculpturi, mobilier şi diverse obiecte personale (vioara poetului, 
decoraţii, etc)60• 

SI Testamentul Ai:x:i Nottara, Arhiva M.M.B., p. I. 
' 2 Ibidem. 
SJ Azi str. George Bacovia, fostă str. Frăsii:x:tului. 
S4 M. Geleletu, I. Mihăescu, Scriitori în muzee şi case memoriale, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 1979, p. 177. 
ss Adresa Ministerului Învăţământului şi Culturii către Agatha Bacovia, din ianuarie 1958, Arhiva 

M.M.B., p. I. 
' 6 Scrisoarea A. Bacovia către Sfatul Popular al Capitalei, secţia muzee, din aprilie 1958, Arhiva 

M.M.B., p. I. 
s7 Adresa Comitetului de Cultură şi Artă al oraşului Bucureşti către Comitetul Executiv al Sfa,ului 

l'opular al Capitalei, din IO decembrie 1964, Arhiva M.M.B., p. I. 
ss Decizia nr. 435 din 21.02.1966, a Comitetului Executiv al Sfatului Popular al oraşului Bucureşti, 

Arhiva M.M.B., p. I. 
s9 Decizia nr. 1972 din 22.07.1966 a Comitetului Executiv al Sfatului Popular al oraşului Bucureşti, 

Arhive M.M.B., p. I. 
60 Inventarul Muzeului memorial G. Bacovia, anexa la actul de donaţie, Arhiva M.M.B. 
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SUMMARY 

Museums in Bucharest, after the World War II 

The social, politica(, economica( changes after the World War II influenced Romania - and the art 
collectors' lives as well. Memorial museums were founded, after the year 1945, due to the donations various 
such art collectors made, in order to save their gathered or inherited treasures. Severa( noted Bucharestan 
museums were bom thus, among which: the dr. Nicolae Minovici Museum, the "Corn:l Medrea" Museum, 
the "Frederic and Cecilia Cutescu-Storck Museum", the "Zambacciaa Museum", the "Painter Gheorghe 
Tattarescu Museum", the "Prof. dr. Victor Babeş Museum", the "C.I. and C.C. Nottara Museum", presentiag 
rich collectioas of paintings, sculptures, frescoes, medals, photographs, documents. 
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BIBLIA DE LA BUCURESTI • 
exemplar existent în biblioteca MMB 

Daniela Lală 

Despre acest „Monument al tiparului românesc" s-a scris şi se va mai scrie încă. 
Personal am găsit de cuviinţă să reflectez asupra acestui subiect, pentru faptul că unul 
din exemplarele originale se găseşte în biblioteca Muzeului Municipiului Bucureşti , 

oşezat la loc de cinste într-una din vitrinele expoziţiei de bază din Palatul Suţu. 

'on ş tientizând faptul că nu pot veni cu nici o noutate - pentru că acestă lucrare a făcut 
obiectul multor studii şi analize - îndrăznesc totuşi să zăbovesc asupra acestei teme 

când referire la anumite aspecte ce particularizează exemplarul din colecţia noastră, 
•vcntual să reamintesc anumite amănunte cu privire la această lucrare întru totul 
xccpţională. 

Aşadar BIBLIA, tipărită în secolul al XVII-iea, mai precis în 1688, este cunoscută 
i sub alte denumiri cum ar fi: Biblia de la Bucureşti, Biblia lui Şerban 
'ANTACUZINO sau Biblia de la 1688, evident denumirile pornind de la localitatea 

1111de a fost tipări tă, cel care a plătit să se facă tipăritura şi anul în care ea a apărut. 
Se cuvine făcută aici o precizare şi anume aceea că în momentul finalizării 

lu ·r rii , domn era Constantin Brâncoveanu, dar cel care a dat poruncă şi s-a ocupat 
11 I ·aproape de editarea ei a fost Şerban Cantacuzino, care a murit înainte de terminarea 
1 • • tei lucrări (29 octombrie 1688). Şerban C!intacuzino s-a implicat foarte mult în 
1dll 1rea literaturii liturgice în limba română şi acest lucru este dovedit şi de cărţile ce 
llll precedat apariţia Bibliei: Evanghelia - 1682; Apostolul - 1683. 

u toate că la pagina 932 scrie: „Tipăritu-s-au această sfântă carte în oraşul 
1111 · u reş ti însă pe cheltuiala Pre Luminatului, Pre Cuviosului Domnului şi Stăpânului 

110 tru Ioan Şărban C. B. Voevodă, Biruitorului şi Oblăduitorului a toată Ungrovlahia", 
p pogina de titlu, imprimată pe 10 noiembrie 1688 (deci la două săptămâni de la 
1110 1 t a lui Şerban Cantacuzino), apare menţionat faptul că noul domn Constantin 
111 n ·ovcanu „cu toată cheltuiala cea desăvârşitu, o au rădicatu". 

Biblia reprezintă un monument al tiparului românesc din secolul al XVII-iea şi 
l d fa pt sinteza operei cărturarilor din ţările româneşti din mai multe secole. Ea 

n umnă pentru noi ceea ce înseamnă Biblia lui Martin Luther pentru nemţi . Traducătorii 

1 • 11u fos t fraţii Radu şi Şerban Greceanu. Aceştia au folosit şi tălmăcirile anterioare, 
11 Ilir cure şi pe cea a spătarului N. Milescu din 1667. 

Tip rirea Bibliei a început în noiembrie 1687 şi s-a finalizat în septembrie 1688, 
lu Tipo ra fi a Domnească din Sfânta Mitropolie, de către tipograful acesteia, Mitrofan, 
Io t piscop de Huşi. Mitrofan este cel care a făcut tipografia şi de asemenea, tot el a 
I p t il oici, începând cu luna noiembrie 1687 primele cărţi în limba română alternativ 
1 li limba greacă. Pentru tipărirea Bibliei, el schimbă dimensiunea literelor de rând, 
p 111111 u textul să încapă într-un singur volum şi se ocupa în totalitate de materialul 
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tipografic necesar tipografiei . De altfel pe ultima filă a Bibliei, Mitrofan consemnează 
contribuţia sa la edificarea tipografiei şi la realizarea acestei opere. 

Lucrarea conţine 932 de pagini la care se mai adaugă 5 file, tipărite dar 
nenumerotate la început. 

Pagina de titlu, este tipărită în două culori roşu şi negru, încadrată de un chenar 
negru format din flori. Titlul este bogat, pe o pagină întreagă şi arată că s-a tradus 
„dupre limba elinească spre înţelegerea limbii româneşti" (vezi foto I) . Pe versoul foii 
de titlu, într-un mare medalion se află stema ţării - corbul cu crucea în cioc în mijlocul 
figurii unui vultur mare cu două capete care ţine în gheare spada şi buzduganul (stema 

familie i Cantacuzino) - şi 8 versuri cu privire la stema şi la Domnul ţării, Ioan Şerban 
C. 8. Voevodu (vezi foto 2). Din aceste versuri desluşim că s-a făcut cu multă nevoinţă 
şi destulă cheltuială şi au lucrat la ea 70 de dascăli. 
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Urmează două parafe, prima între paginile 4-6, semnată de domnitorul Şerban 
Cantacuzino (1678-1688), iar cea de a doua între paginile 7-9 semnată de Dosithei, 
Patriarhul Ierusalimului, în care ne sunt precizate anumite amănunte filologice de care 
-a ţinut seama precum şi paternitatea traducerii care a fost făcută de „ai noştri oameni 

ai locului" şi, de asemenea greutăţile pe care le-au întâmpinat în executarea acestui 
monument de cultură. Tot de aici aflăm că pregătirea şi strângerea materialelor necesare 
( diţi i străine ale Bibliei, alegerea colaboratorilor, revizuirea vechilor traduceri etc.), a 
început în jurul anilor 1682. 

feţe l e sunt scrise pe o singură coloană, cu 59 de rânduri pe pagină. 
' I !alte pagini nenumerotate, sunt ocupate cu scrisoarea domnului ţării către 

11 111 11 I umnezeu pentru închinarea cărţii. 
'I' tul propriu-zis începe de la pagina 1 şi este tipărit pe două coloane. 

11 po esia Muzeului Municipiului Bucureşti, Biblia intră în anul 1959, fiind 
1 I / 111111t cu preţul de 1.000 de lei, de la o persoană particulară - Margareta Rizescu. 
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Nu se ştie de la cine a avut-o ea, cert este că lucrarea a circulat de-a lungul timpului 
trecând de la un proprietar la altul şi dintr-o localitate în alta după cum reiese din 
însemnările făcute pe diverse file. 

Astfel prima pagină albă nenumerotată conţine mai multe însemnări particulare, 
scrise cu cerneală neagră sau violet, unele vizibile, cum ar fi cea a lui Traian Sicog 
Cătăniţă sau Nicolae Anca. Ex. „Subscris de mine Nicolae Anca luna februarie în anul 
1926". Sau „Cumpărată de generalul Nicolae T. Comandantul Diviziei I Vânători de 
munte în anul 1936". 

La pagina 4, găsim următoarea însemnare datată 23 aprilie 1894. „Pentru cartea 
asta eu Nicolae Jurcă au plătit 4 f. Felea Patru lui Simion au plătit 8 fr. 5 cri. La Nicolae 
Jurcă lui Petru". 

Pagina 7 conţine mai multe însemnări particulare făcute cu cerneală neagră sau 
vioolet, însemnări ce aparţin familiei Fielea. Acestea reprezintă un fel de arbore 
genealogic al familiei respective, unde este trecut fiecare membru al familiei cu anul, 
luna şi ziua în care s-a născut. 

Astfel: „Io Fielea Petru lui Simion mam născutu în luna lui octomvrie întră 4 în 
anului 1864 şi mam căsătoritu în luna lui maiu 14 în anulu 1889. Fielea Simona Haratiea 
sau născutu în luna februarie întră 7, joi ziua la zece ore 1891. Fielea Maria sau 
căsătoritu în luna lui octomvrie în 28 + 1892". 

După acestea sunt înşiraţi copiii pe care i-au avut împreună şi cât a trăit unul 
dintre ei (zile). 

Însemnările de pe Biblie sunt şi de altă natură cum ar fi cea de la fila 103 unde 
proprietarul Fielea Patru scria: „Au căzutu în ianuarie în zi De Douăzeci în anulu 1895. 
Şi au fostu zăpadă foarte Mare fără măsură. Fielea Patru 1895". 

La Pagina 194 apare o însemnare cu privire la apartenenţa lucrării: „Această 
carte numită Biblia este a mea Gheorghe Anca lui Nicolae". 

O altă informaţie cu privire la vreme, o găsim la pagina 240: „Subscris de mine 
Nicolae Anca lui Gheorghe. În anul 1930 luna februarie au fost o căldură de puteai 
dormi la soare de nu au mai fost de mult timp, aşa au vrut Dumnezeu să se milostivească 
către noi păcătoşii". 

Pe pagina 343 este scris cu cerneală violet: „Eu ca băiet de şcoală Nicolae Anca. 
În luna december în 20 anul 1925-1926 s-au făcut un puvoiu mare şi au tunat şi 
fulgerat mai tare ca în dricul verii Eu ca băiet de 13 ani am fost atunci". Tot pe aceeaşi 
pagină, pe verticală, cu litere chirilice de această dată şi cu cerneală neagră este scrisă 
următoarea însemnare: „În anul 1804 în luna august 23 am supărat pe preoteasa lui 
Popa Pasiu". 

Pag. 357: „În luna December 21 au fost un puvoiu de sau spăriatu totu Abrudul 
ca oameni bătrâni 70-80 de ani nu mai ştiu să fi mai fostu de cândui Abrudu aşa 
pedeapsă de la Dumnezeu nau mai fostu. Pentru păcatele oamenilor". Nu se specifica 
anul acestei nenorociri (vezi foto 3). 

Pagina 465, conţine o însemnare scrisă cu cerneală neagră: „În anul 1916 în 30 
December sau încoronat împăratu nou în austria şi ungaria cu numele Frantescu Carol. 
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i am scrisu eu George Anca de suvenire ca să afle copii la bătrâneţile sale. George 
/\nea". 

Alte însemnări: 
Pag. 484 - „Această carte este a lui Popa Sofron", însemnare tăcută cu cerneală 

1 • 1 •ră, litere chirilice. 
Pag. 691 - „În anul 1925 a fost o iarnă foarte uşoară aşa că în 15 februarie am 

1.ut pe pajişte la soare". 
Pag. 700 - găsim multe ştampile aparţinând şcolii primare din localitatea Sohodol 

i 11 la pagina următoare două ştampile personale ce îi aparţin lui Traian Sicu din Abrud-sat 
1111. Alba. 

Aceleaşi ştampile le găsim şi la pagina 722. 
Pag. 7 63 - „În martie 1925 a fostu ger foarte mare". 
Pag. 773 - „La anul din 1899 într-a doua zi a lui februarie a fost o zi de vară 

,,' i sau jucat copii G. Anca". 
Cea din urmă însemnare apare la pag. 80 I - „În anul 1917 sau suvatu clopotele 

d ta toate bisericile din Ardeal de au tăcut tunuri de Răsboiu. Am scris eu în luna 
I nuoric 15/1917 G. Anca". 

Toate aceste însemnări demonstrează că Biblia pe care o deţinem a circulat şi cei 
l' 1r au avut-o Ia un moment dat în posesie au vrut să-şi pună într-un fel sau altul 
1111prcnta pe ea. , 

În ceea ce priveşte numărul de exemplare tipărite, nu am găsit consemnat nicăieri 
1 · •st lucru. Cert este că lucrarea s-a epuizat repede, fiind distribuită la mănăstiri şi 
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biserici şi de aceea a ieşit de sub tipar şi cel de al doilea tiraj care are în plus faţă de 
primul, 16 rânduri pe ultima pagină, unde se precizează că izvodul elinesc după care s-a 
tradus a fost tipărit la Frankfurt (Franco - Fortu), după ediţia Septuagintei, şi nu după 
ediţia în limba greacă apărută la Veneţia în 1687, cu participarea financiară a lui Şerban 
Cantacuzino. După alţi cercetători (v. Doru Badara) se presupune că numai pentru fila 
de titlu şi pentru ultimul caiet s-au tras tiraje diferite, pentru o parte din exemplare, 
după moartea lui Şerban Cantacuzino. 

Din păcate de pe exemplarul existent la Muzeul Municipiului Bucureşti, nu se 
poate desluşi acest lucru, deoarece ultimele pagini nu au textul complet. 

Deşi au trecut atâţia ani de la apariţia acesti tipărituri, starea ei generală este 
bună. Evident lucrarea a suferit de-a lungul vremii; urmele timpului şi ale inundaţiilor, 
şi-au pus amprenta pe foile şi pe coperţile acesteia, legate în piele cu ornamente. Cu 
toate acestea, lucrarea mai poate să încânte atât privirea vizitatorului cât şi pe cea a 
specialiştilor. 

Bibliografie 

I. Ioan Bianu şi Nerva Hodos, Bibliografia Românescă Veche, 1508-1830, Bucureşti, 1899. 
2. Doru Badara, Tiparul Românesc la începutul secolului al XVII-iea şi Începutul secolului al XVII-iea, 

Brăila, 1998. 
3. Dan Simior.:scu şi Gheorghe Buluţă, Pagini din istoria cărţii româneşti, Bucureşti, 1981. 
4. Mitu Grosu, Texte de literatură veche românească, Bucureşti, 1955. 

5. Mircea Tomescu, Istoria cărţii româneşti de la Începuturi până la 1918, Bucureşti, 1968. 

SUMMARY 

The Bible of Bucharest, în the Library of the Museum 
of the Municipality of Bucharest 

The Bible is also known as Şerban Cantacuzino's Bible and is a monument of the Romanian 
Orthodox printed culture - translated by the brothers Şerban and Radu Greceanu. 

The bible was bought by the Museum of the Municipality of Bucharest from a private person, in 
1959, for I .OOO lei. 

The Romanian language text was printed in Cyrillic letters. 
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CASA SLĂTINEANU DIN 
CALEA DOROBANTILOR • 

dr. Cezara Mucenic 

Calea Dorobanţilor este una din străzile oraşului Bucureşti amintită în documente 
11hi11 <lin sec. al XVIII-iea. Artera s-a constituit din nevoia de a lega centrul oraşului de 
11111lurilc lacurilor din nord, acolo unde se afla acel „fierăstrău" de la care, probabil, s-a 
lrns numele lacului şi zonei din vecinătate. Malul Iacului Herăstrău, ce până Ia mijlocul 
Nl'l'olului al XIX-iea aparţinea teritoriului extravilan, avea o importanţă deosebită pentru 
11111~. până la amenajarea şoselei şi parcului Kisselef în deceniul 4 al aceluiaşi veac şi 
1h111r şi după aceea, întrucât constituia unul din locurile predilecte de plimbare al 
h11rurcştcnilor, mai ales la tradiţionala sărbătoare de I mai „Armindeni". Îi atrăgea în 
lll"l'll zonă bogăţia vegetală a peisajului şi prezenţa unor izvoare cu apă bună. 

De altfel încă din deceniul 8 al sec. al XVIII-iea, apreciind frumuseţea locului, 
V11d1i Alexandru Ipsilanti îşi construieşte la Herăstrău un chioşc „după gustul turcesc"<" 1>, 
1111 în secolul următor călători străini precum madame Reinhardt şi contele de Legarde 
11111inlesc între modurile de a se distra ale bucureşteanului: „nu lipseşte plimbarea.„ la 
/la<istrău "<"2>. Fram;:ois Recordon relata şi el pe Ia I 820: „ la Herăstrău s-au înnoit 
LIJJ)CICii în jurul lacului si bisericutii" <"J>, iar câţiva ani mai târziu în 1836 zona continua 
~1l llc remarcată de alţi călători cum era Gh. Bari ţiu care admiră „ aleiul de la Mitropolie, 
1·11/1• de la Filaret, aleiul de la Băneasa, Herăstrău şi Colentina "<"4>. 

Importanţa şi buna plasare a zonei faţă de oraş determină şi alegerea ei ca teren 
d1· 111slrucţie chiar în toamna anului 1831, când au Ioc, pe câmpiile de Ia Herăstrău şi 
d1· la Colentina, la puţin timp după înfiinţarea armatei naţionale, primele manevre militare 
111111:î110-ruse. 

Circulaţia spre această zonă se va face prin uliţa/strada care s-a constituit în mod 
11ponlan din necesităţile oraşului, ·artera ce va purta ca prim nume acela de uliţa 
lh·ri\strău. Aceasta la începutul sec. al XIX-iea, pornea din dreptul bisericii Albe, spre 
1•s1 iar apoi spre nord-est, la răspântia cu străzile Dionisie şi Armaşului, formându-se 
11l·ja o mică piaţă urbană. De acolo uliţa o lua spre nord, până la Şoseaua Bonaparte, 
1111dc se găsea una dintre cele 1 I bariere de taxare pentru mărfurile aduse în oraş. 

La răscrucea Barierei „Herăstrău" se întâlnea uliţa Herăstrăului cu drumurile ce 
Vl'llCau dinspre nord, trecând printre culturi, vii şi livezi, „Ia Băniasa", „la Floreasca" 
~i „la Colentina" după cum menţiona maiorul Borroczyn în prima hartă cadastrală din 
11<47. 

01 BERINDEI, Dan „ Oraşul Bucureşti, reşedinţă şi capitală a Ţării Româneşti 1459-1862 ", Bucureşti, 
l%l, pg. 124. 

"2·1 IORGA, Nicolae „Istoria Bucureştilor", Bucureşti, 1939, pg. 214, 220. 
• 4 BERINDEI, Dan „ Oraşul Bucureşti, reşedinţă şi capitală a Ţării Româneşti 1459-1862 ", Bucureşti, 

1%.1, pg. 193. 
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La sfărşitul sec. al XIX-iea uliţa Herăstrăului devenită Calea Dorobanţilor va 
trece printr-o serie de transformări care privesc întinderea sa, denumirea, sistematizarea<• 1J. 

Esenţială va fi prelungirea traseului, pe la 1890, de la şos. Bonaparte/Ştefan cel Mare 
spre nord şi apoi spre nord-est pe lângă zona „industrială" a fabricilor de frânghii sau 
de cărămizi, până la întâlnirea cu şos. Jianu şi apoi mai departe spre est oprindu-se în 
dreptul Rondului II al Şoselei Kisseleff, urmată de amenajarea pieţei Alex. Lahovari la 
sfârşitul sec. al XIX-iea iar, în perioada interbelică, amenajarea Pieţei Confederaţiei 
Balcanice/Piaţa Dorobanţi odată cu parcelarea Filipescu. 

Traseul străzii, în această ultimă perioadă, se va împărţi în 4 sectoare cu nume 
distincte: A. de la Calea Victoriei până la p-ţa Al. Lahovari; B. până la Şos. Ştefan cel 
Mare; C. până la întretăierea cu bd. Gh. Buzdugan (fost şos. Jianu); D. până la P-ţa 
Arcului de Triumf, ultimul tronson. 

Denumirea diferitelor tronsoane s-a modificat în timp astfeJ<°2l: 

Anul Denumirea 

I. 1852 - Uliţa HERĂSTRĂULUI 

2. 1871 - Calea HERĂSTRĂULUI 

3. 1896 - Calea DOROBANŢILOR 
- Calea HERĂSTRĂULUI 

4. 1911 - Str. Alex. Lahovari 

- Calea DOROBANŢILOR 

- Calea HERĂSTRĂULUI 

5. 1920 - Str. Alex. Lahovari 

- Calea DOROBANŢILOR 

- Prelung. DOROBANŢILOR 

- Calea HERĂSTRĂULUI 

6. 1934 - Str. Alex. Lahovari 

- Calea DOROBANŢILOR 

Traseul (de Ia ..• până la) Documentul care-l certifică 

Pod. Mogoşoaiei/Bariera PI. Borroczyn 
Herăstrău 

Pod Mogoşoaiei/Şos. Bonaparte PI. Pappazoglu 
şi mai departe imprecis 
Cal. Victoriei/Str. Floreasca PI. Institutul 
Str. Floreasca/Şos. Kisseleff, geografic al armatei 
Rond II 
Cal. Victoriei/P-ţa Alex. PI. Institutul 
Lahovari geografic al armatei 
P-ţa Alexandru Lahovari/ 
Şos. Bonaparte 
Şos. Bonaparte/Şos. Kisseleff, 
Rond II 
Cal. Victoriei/P-ţa Alex. PI. Pântea 
Lahovari 
P-ţa Alex. Lahovari/Şos. 
Bonaparte 
Şos. Bonaparte [P-ţa 
Dorobanţilor] 

[P-ţa DorobanţilorYŞos. 

Kisseleff, Rond II 
Cal. Victoriei/P-ţa Alex. Bucureşti 

Lahovari 
P-ţa Alex. Lahovari/Şos. Ghid Oficial 
Kisseleff, Rond II 

• 1 BURLACU Petruţa, ŞTEFĂNIŢĂ, Cătălina Scurt istoric al Căii Dorobanţilor. în: Bucureşti. 
Materiale de Istorie şi Muzeografie XVI, Bucureşti, MMB, 2002, pg. 209. 

• 2 Sunt subliniate momentele esenţiale când se modifică traseul sau împărţirea. 
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7. 1938 - Str. Alex. LAHOVARI Cal. Victoriei/P-ţa PI. Sâmboteanu 
Alex. Lahovari 

- Bd. REGELE ALEXANDRU I P-ţa Alex. Lahovari/Şos. 
Bonaparte 

- Calea DOROBANŢILOR Şos. Bonaparte/[P-ţa 

Aviatorilor] 
- Bd. MAREŞ. PREZAN [P-ţa Aviatorilor)/P-ţa Arcului 

de Triumf 
8. 19691' 1l Str. COSMONAUŢILOR # I Cal. Victoriei/P-ţa Ghid Bucureşti 

Cosmonauţilor #2 
- Calea DOROBANŢILOR P-ţa Cosmonauţilor/P-ţa Ed. Meridiane 

Aviatorilor 
- Aleea TRANDAFIRILOR #3 P-ţa Aviatorilor/P-ţa Arcului de 

Triumf 

333 

Uliţa Herăstrăului a avut de la început un preponderent caracter rezidenţial dar 
la mijlocul sec. al XIX-iea era încă slab populată dominante fiind spaţiile ocupate de 
vegetaţie. Creşterea populaţiei în zonă se face treptat odată cu dezvoltarea oraşului spre 
nord. În prima etapă populaţia este formată din ceea ce era numit „clasa de mijloc". 
Importanţa traseului se accentuează din deceniul al 3-lea, când aceasta devine şi calea 
pc care circulă spre instrucţie dorobanţii. 

Din a doua jumătate a sec. al XIX-iea interesul pentru a locui în această zonă se 
11mplifică, datorită acceptării dezvoltării spre nord a Bucureştilor prin includerea în 
intravilan a zonei ce cuprindea lacul Herăstrău şi se încheia cu şoseaua Bucureşti-Ploieşti 
l:cca ce determină şi prelungirea traseului Căii Dorobanţilor. În aceeaşi perioadă ca 
urmare a creşterii importanţei sale se schimbă şi componenţa socială. Astfel apar tot mai 
multe proprietăţi ale familiilor de prestigiu: casele Slătineanu, Golescu, Dr. Istrati, Jean 
l ,ahovary, Petre Carp. 

În sec. XX când strada cu numele Calea Dorobanţilor rămâne numai artera dintre 
piaia Alex. Lahovary şi piaţa Aviatorilor, caracterul dominant rezidenţial se va schimba 
pentru unul mixt: rezidenţial, zone comerciale şi instituţii. În aceeaşi perioadă, modificări 
vor apare şi la nivelul locuinţei la care pe lângă casa/vila unifamilială va apare blocul 
ni multiple apartamente. 

*** 
Caracteristici urbanistice şi arhitectonice ale Căii Dorobanţilor. Etapa 1850-

1 H70. Limitând analiza la segmentul de stradă care va purta numele de Calea Dorobanţilor 
Ne constată la mijlocul sec. al XIX-iea o slabă ocupare a terenurilor. Parcelele în general 
lungi, perpendiculare pe stradă au o porţiune din planul imediat pentru curte acolo unde 
Ne găseşte şi clădirea iar, 2/3 în general este ocupat de grădină. 

Clădirile, de mici dimensiuni, sunt orientate perpendicular pe stradă fiind amplasate 
ru latura scurtă pe linia străzii şi cu o latură pe limita lotului dinspre vecin. Din punct 

' 3 Denumirile se schimbă după 1990 astfel: # I devine str. George Enescu; # 2 devine p-ţa Alex. 
I nhovari; # 3 devine Bd. Mareşal Prezan, traseul şi limitele lui rămân aceleaşi. 
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de vedere constructiv, porţiunea Căii Dorobanţilor cuprinsă între str. Romană şi „barieră", 
se supunea prevederilor pentru Ocolul li din „Regulamentul pentru construcţjunj şj 

alinieri" emis în anul 1879. Acesta prevedea prin art. 16 ca prospectul să fie de cel 
puţin 12 m, iar „înainte de a proiecta orice lucrare ... proprietarul este dator a cere la 
Primărie alinierea proprietăţii sale şi nivilimentul (nivelmentul) stradei". Se precizează 
de asemenea, la art. 25 „în ocolul II construcţiunile din faţa stradei cât şi cele din 
interior trebuiesc a fi de zid ( ... ) cu calcan spre vecin". În plus „pentru ocolurile I şi 
II, deodată cu cererea se va prezenta: I. un plan general al terenului; 2. un plan de 
pivniţă; 3. un plan pentru fiecare cat; 4. o tăietură generală a clădirii", art. 17. În aceste 
condiţii se vor proiecta o serie de clădiri, strada evoluând arhitectural conform cu 
etapele prin care se transformă expresia arhitectonică a oraşului. 

Etapa 1870-1920. Este o perioadă intensă de dezvoltare a oraşului, când se 
acordă o mai mare atenţie şi instituirii sistemului de regulamente, care aduc prevederi 
explicite în ce priveşte lăţimea străzilor, regulile de aliniere şi de înălţime. Prin 
prevederile ordonanţei din 1881 se stabilesc 37 de străzi pe care este permisă 
construirea numai a clădirilor cu 2 caturi, ceea ce semnifică o înălţime de cca 10-
11 m, indiferent de prospectul străzii. Între acestea se află şi Calea Dorobanţilor în 
porţiunea Calea Victoriei I str. Romană (deci viitoarea str. Alex. Lahovari cu piaţa 
aferentă şi apoi începutul străzii Dorobanţilor). Mai departe artera se supune 
prevederilor regulamentului general. 

Etapa 1920-... Ultima perioadă de dezvoltare, aceea a deceniilor 3 şi 4 ale sec. 
XX determină transformări în porţiunea numită în continuare şos. Herăstrău deci zona 
dintre Şos. Ştefan cel Mare şi Şos. KisseletT. Pe parcursul ei se prevedr constituirea unei 
pieţe pe locul de reunire a principalelor străzi din parcelarea Parcului Bonaparte cu 
Calea Dorobanţilor denumită Piaţa Confederaţiei Balcanice, apoi Piaţa Dorobanţi. În 
acelaşi timp odată cu realizarea Parcului Naţional (actualul Parc Herăstrău) se va face 
şi sistematizarea porţiunii de stradă dintre Piaţa Aviatorilor şi Arcul de Triumf, porţiune 
care va căpăta numele de bd. Mareşal Prezan. 

În ce priveşte arhitectura locului pe baza documentelor de arhivă se poate stabili 
o primă etapă în care casele situate la frontul străzii, având parter sau parter şi un nivel, 
folosesc partiul tradiţional cu antreu central, camere dreapta, stânga şi dependinţe la 
subsol sau în aripa din curte, la care încăperile se înşiruie de-a lungul coridorului închis. 
Exteriorul este tratat în stil eclectic, stil dominant în Bucureşti în a doua jumătate a 
secolului al XIX-iea. Mărturie, în prezent, sunt construcţiile de la nr. 32 (corp A şi B), 
34, 48, 64 (1896, casă 1/2 distrusă fiind completată cu o construcţie nouă absolut 
neadecvată), nr. 77. O remarcă deosebită merită clădirile de la nr. 2, 30 şi 43 cu rezolvări 
sobre ale faţadelor, aproape lipsite de motive decorative, ceea ce prin tipologia lor Ie 
situează ca datare în deceniul 6-7 al sec. al XIX-iea. După anul 1880 încep să se 
construiască case-vile, pe baza unor proiecte ale arhitecţilor apreciaţi în epocă: Albert 
Galeron, Paul Gottereau, Băicoianu, Louis Blanc, Paul Petricu, case la care nu se mai 
apelează Ia planul tradiţional, arhitecţii imaginând construcţii adecvate funcţional în 
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r nport cu tema, spaţiul de amplasare şi regulile „bunei arhitecturi". Desigur continuă să 
iste în paralel şi proiecte care reiau vechile rezolvări, la toate acestea expresia 

11 hilecturală variind mai mult ca modenatură şi mai puţin ca soluţie volumetrică. De 
dlf' •I aceasta derivă şi din forma şi dimensiunea loturilor, în general de mărime medie. 
lln ultim exemplu al acestui tip de construcţie este clădirea de la nr. 54, „Casa 
l.or"nP" (1907), expresie a unui eclectism târziu, la care se adaugă clădirile de la nr. 
I 1, I , 18 care deşi construite după 19 I 1 mai folosesc repertoriul eclectic de factură 

11 • 1 I mică. În perioada interbelică pe. lângă micile blocuri tratate modem sub influenţa 
111 ntului funcţioinalist apar şi vilele în stil neoromânesc - grupul amplasat pe lotul 

li · lu nr. 45-47. 
Între aceste clădiri, ce aparţin fondului comun, se găsesc câteva care se remarcă 

111 11 valoare arhitectonică: casele Ion Lahovary (nr. 39) construite în I 889 după proiectul 
11 hit · ·tutui elveţian Louis Blanc, în stil neorenaştere franceză, ex.emplară reuşită în 
tlhtl binecunoscut arhitectului, atât ca rezolvare interioară, ca volumetrie şi sobrietate 

1 d • ·oratiei cât şi ca dispunere a clădirilor care compun spaţiul curţii; proprietatea 
I li llo · din intr. C. Petrescu (fostă Galileo) nr. 3 în stil eclectic realizată după proiectul 
11d 1 Albert Galeron (1891) sau casa cunoscutului om politic Petre Carp (nr. 72), clădire 
1111ltl't1lă într-un stil eclectic academic sobru anterioar anului I 896. O menţiune specială 
111111111 casa de la nr. 34 (fosta prop. Ionescu) construită anterior anului 1896 care prin 

11l 11m ·trie, mod de amplasare şi rezolvare decorativă credem că aparţine, fiind un 
111111• 11 , vechiului fond construit al Căii Herăstrău. Trebuie menţionată şi casa istoricului 
I l11vistului Ioan Bogdan, construită după anul 191 I, casă decorată cu elemente ale 
tl l11hri „art nouveau". Din perioada interbelică, în aceeaşi zonă, datează „blocul cu 
111 1! 1 ·" (nr. 36-40), opera arh. Radu Dudescu, reprezentativ pentru stilul funcţionalist, 
111 manifesta atunci în capitală. Există şi numeroase clădiri noi, postbelice, care 

1q1111 p11 fondului comun. 
În ceea ce priveşte modul de amplasare al construcţiilor loturile ce mărginesc 

ii 11 Dorobanţilor au avut cel mai adesea clădiri situate la frontul străzii, care lăsau 
I 1l ral fie în spate locul pentru curte, volumetria lor fiind variabilă. Înălţimea clădirilor 

11 111 general P, P+ 1 Pînalt + subsol. În timp, gradul de ocupare a terenului a crescut 
1 1 1 t~ a determinat schimbarea repetată a numerotării. Toate planurile cadastrale: 
pl111 111I llorroczyn, cel al armatei din 1896, planul cadastral al armatei 191 lşi planul 

tll Funciare 1940 arată o varietate de soluţii care a depins de mărimea loturilor, de 
d p1111 ·r ·a lor, de dorinţele proprietarilor şi evident de viziunea arhitectului. Astfel, se 
11111 p .' trează şi azi o serie de clădiri cu dispunerea obişnuită pentru zonele rezidenţiale: 
I 11111 1 ngustă Ia stradă, latura lungă, faţada-principală cu intrarea, în curte (nr. 2, 30, 
t 1, 1 , 44, 64, 77). Dar apar şi clădiri desfăşurate pe lungimea lotului respectiv, retrase 

1h 111 l1 udă şi paralele cu acestea (nr. 16, 18, 58 şi 60 şi intr. C. Petrescu nr. 3) sau care 
111 11p întregul lot la stradă, intrarea tăcându-se printr-un gang situat pe centrul casei ca 
I 1 111 4. Până într-o anume etapă integrarea construcţiilor noi între diversele soluţii s-a 
I 1111 111 rn nios. În perioada interbelică apare prima inserţie care rupe ritmul de ocupare, 
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de dispunere şi volumetria zonei, respectiv Blocul „Zodiac" (nr. 36-40). Soluţii care nu 
ţin cont de context se accentuează după al doilea război mondial: inserţia de la casele 
de la nr. 64, blocul de la nr. 53--63 etc . 

••• 
Istoricul proprietarilor şi a proprietăţii din Calea Dorobanţilor nr. 60 începe 

la sfărşitul sec. al XIX-iea când parcela de la nr. 96 (ulterior nr. 124, apoi nr. 60) este 
achiziţionată de familia Slătineanu, familie care mai ocupa terenuri pe aceeaşi stradă dar 
în vecinătatea Pieţei Alex. Lahovari. 

Familia Slătineanu aparţinea familiilor boiereşti pământene, de rangul întâi, din 
Ţara Românească. Marele vomic de Ţara de Sus, Radu Slătineanu (mort în 1817), a 
deschis pe moşia sa una din primele „fabrici de postav, fabrică ce pe la 1784 avea peste 
150 lucrători". Familia avea proprietăţi importante în Bucureşti pe Podul Mogoşoaiei/ 
Calea Victoriei ceva mai sus de biserica Sărindar. În faţa caselor sale se deschide „Sala 
Slătineanu", renumită pentru episoadele importante ale istoriei secolului al XIX-iea 
românesc care se petrec în acest loc. În deceniul 9 al veacului în locul ei se va ridica 
Cofetăria/restaurantul/hotelul Capşa ca semn al schimbării timpurilor şi oamenilor. 

Între descendenţii lui Radu Slătineanu este şi Scarlat R. Slătineanu (mort în 
1808), mare vomic. Fiul său Iancu Slătineanu (1795-1867), mare logofăt al dreptăţii şi 
mai târziu, odată cu modernizarea Principatelor Române, preşedintele Curţii de Casaţie, 
se căsătoreşte cu Maria Neculescu dintr-o cunoscută familie de negustori bucureşteni, 
iar fiica lor, Zoe Slătineanu devine soţia lui George Lenş (1826-1887), descendent al 
controversatei familii Lenş. Fiului ei, Ioan G. Lenş Slătineanu, îi va reveni misiunea de 
a împlini dorinţa bunicei Maria Slătineanu (?-1883), şi mamei sale Zoe Slătineanu Lenş 
(1825-1907), de a clădi, pe terenul ce-l stăpâneau în Calea Dorobanţilor, suburbia 
Precupeţii Noi din Culoarea de Galben „Institutul de binefacere Maria Slătineanu"<"•>, 
clădire cu destinaţie publică care se întreţinea din venituri proprii. 

Problema asistenţei publice a celor defavorizaţi de soartă era stringentă în oraşul
capitală a cărui populaţie crescuse mai accentuat după 1859 astfel că la 1878 număra 
peste 177.000 locuitori iar amplificarea se va accentua după ce Bucure~tii devin capitala 
Regatului România încât la 1906 număra deja cca 300.000 locuitori. 

Preocupările administraţiei locale sunt, în această privinţă, precedate de valoroase 
iniţiative particulare cum este şi cea a familiei Slătineanu care preia o problemă ignorată: 
aceea a femeilor handicapate, fără mijloace de existenţă şi incapabile de a munci. 

„Institutul de binefacere Maria Slătineanu", care ulterior se va numi „Azilul Zoe 
si Maria Slătineanu"<"2>, era destinat să adăpostească şapte femei care urmau să fie 
îngrijite în condiţii civilizate. 

Instituţia se baza pe fonduri provenite de la proprietăţile Slătineanu, de la care 
primesc uzufructul, aşa cum era casa de pe Calea Dorobanţilor nr. 1 „Cumpărată de Zoe 
Slătineanu filantroapă care a sporit cu propria-i avere fundaţia mamei sale azilul 

•i Arh. Na\., Dir. Mun. Bucureşti, Fond PMB - Tehnic, 1884, dos. 43, fila 47. 
" 2 „Actele de fundaţiune, legea, statutele şi regulamentul (Azilul Maria şi Zoe Slătim::anu)", Bucureşti. 
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• l tincanu"<' 1J. De altfel în „Regulamentul asistentei publice" din 1894, la categoria 
111 tituţ i i de binefacere, sunt pomenite: „azilul Oteteleşeanu, Slătineanu, Protopopul 
'1'11 lor, alist arhiereu, Sf. Vineri Hereasca, Hotel Elisabetheu care în total au 278 de 
p 1turi". Ulterior F. Dame ne citează următoarele aziluri în funcţiune îp anul 1906 
„ I omniia Bălaşa pentru 76 femei infirme, Protopopul Tudor pentru 24 femei infirme, 
11 11 ·h pentru 25 infirme, Elena Djuvara pentru 2 infirme, Slătineanca pentru 7 infirme, 
11 1belheul (israelit) cu 19 paturi, Elisabeta pentru 101 femei în vârstă"<'2>. Pe lângă 
1 · l' ins tituţii, toate particulare, mai funcţionau un azil de noapte al Primăriei şi 

11111li1 • populare pentru cei nevoiaşi . 

El îşi va păstra această funcţiune până în 194 7 la naţionalizare când „Azilul" a 
111 t tl ·s liinţat de „Sfatul Popular al Capitalei'', iar camerele au fost date cu chirie"<'3J 

11101 i n s tituţii. 

*** 
lădirea Azilul Slătineanu din calea Dorobanţilor nr. 96 ocolul II, conform 

1111111 i:t.u ţici de construcţie primită de la Primăria Capitalei în data de 6 iunie 1884<' 4l, 

ntindca pe o suprafaţă de 387 m.p. După cum notează verificatorul din Serviciul 
I 11111 • ni Primăriei „Construcţia este înlăuntrul curţii departe de stradă cu 3,50 m; după 
11 1111 uncnt trebuie să fie 6 m". Prin biletul nr. 3540 din 7 iunie 1884 se precizează ,,În 
1111111 1pr bării domnului Dobrovici, consilier ajutor, se autoriză să construiască înăuntrul 

1111 ·u ă de instituţie, departe de stradă . .. Faţada construcţiei spre stradă o va aşeza 
1111111 •I cu alinierea stradei. Construcţia va fi de zid, învelită cu tablă de fier şi cu calcan 
d1 11d despre vecin . .. , înălţimea camerelor de la duşumea până la tavan va fi de cel 
11111111 m, care înălţime de la teren la cornişă va fi conform planului prezentat; . . . la 

1111 ol şi Ia al 2-lea etaj vor fi numai câte 3 camere locuibile pe o suprafaţă de 70 metri 
11 l1111i. rosimea zidului la subsol va fi de cel puţin 2,5 cărămizi, pivniţa va fi boltită 
111 I d n:t. i de fier şi întoarse între ele, ascunse de zid ... ". 

Al turat cererii pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie, conform prevederilor 
1 I 11 l 11 ncntare, sunt ataşate planurile care sunt semnate de proprietar: J. G. Lenş-

1 I t tnu, de arhitect sau de antreprenor (semnătura indescifrabilă) şi de capul serviciului 
li 1111 · ii primăriei, care le-a aprobat. Ele conţin, conform legendelor scrise în limba 
h 1111 /. , de unde putem deduce ca autor un arhitect de limbă franceză: Fa~ade principale 
I l11\ 1d 1)1 oupe (secţiunea), Plan de sous-sol (planul subsolului), Plan de l'etage (planul 
1 1tij11 lui), Parterre (parterul). 

'1'1 adiţia atribuie proiectul fie arh. Paul Gottereau (Emanoil Hagi-Moscu), fie arh. 
li 1 I ioleron (George Costescu), ambii arhitecţi veniţi din Franţa şi deosebit de activi 

11 111 1 1 p r ioadă în Bucureşti, cu lucrări remarcabile şi de mare diversitate expresivă. 
1 11111 turu de pe proiect nu confirmă vreuna din atribuiri, dacă, ea aparţine arhitecrului. 

' 1•1 llAGl-MOSCO, Emanoil, „Bucureşti. Amintirile unui oraş", Bucureşti, Edit. Fundaţiei culturale 
1! •111 I• , 11)C) , pag. 139- 140. 

' 1 I AME, Frederic, „Bucarest en 1906", Bucureşti, Ed. SOCEC, 1907, pag. 318. 
·~ AN. DMB, Fond PMB - Tehnic, 1884, dos. 43, fila 47. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



338 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XVII 

Este posibil însă ca cel ce a semnat să fie antreprenorul, care s-a angajat în realizarea 
efectivă a lucrării. Oricum este evident că autorul-arhitect, indiscutabil un profesionist, 
a ţinut conte de programul pe care trebuie să-l rezolve, şi de anumite detalii decorative 
care, probabil, i s-au cerut. Ar fi totuşi de amintit că atribuirea construcţiei arhitectului 
Paul Goterreau este mai plauzibilă deoarece acesta mai are o intervenţie realizată pentru 
aceeaşi proprietară respectiv reconstrucţia faţadei la proprietatea din calea Dorobanţilor 
nr. 61. În plus atribuirea apartinând valorosului istoric şi genealogist al Bucureştilor E. 
Hagi-Moscu, descendent direct al familiei, credem că acesta putea cunoaşte mai exact 
datele. 

Programul de arhitectură pe care este chemat să-l rezolve arh. P. Gottereau apare 
pentru prima dată în oraş la 1880 când arh. Gr. Cerkez realizează un proiect care 
răspunde aceleiaşi funcţiuni „un ... azil de săraci pe locul meu (adică pe locul Elenei 
Oteteleşeanu) din str. Târgoviştei"<••>, dar fiecare dintre autori va căuta să rezolve într-un 
mod original comanda pe care a primit-o. 

În cazul Azilului Slătineanu partiul simplu, clar răspunde precis funcţiunii, dar 
fără a relua planul locuinţei ci găsind soluţii adecvate şi care prin modul de dispunere 
a clădirii pe lot şi prin organizarea spaţiului interior oferă acel element particular care 
face clădirea inconfundabilă. Amplasată cu faţada spre stradă, clădirea, răspunzând 

strict nevoilor funcţionale, se desfăşoară de-a lungul unui plan simplu într-o formă de 
U cu picioare scurte şi cu volumul desfăşurat pe orizontală. Partiul conţine un coridor 
„galerie de comunicare", 7 camere (chambre), fiecare având intrare din galerie, ferestre 
spre curtea interioară şi o zonă compartimentată separat. În cele două aripi scurte, 
laterale, se află portăreasa (concierge), salonul, ceea ce a fost numit sala comună (salle 
comune) şi scara ce duce la etaj şi pivniţă (etage, cave) şi de asemenea o zonă cu două 
grupuri sanitare. La subsol se găseşte bucătăria (cuisine), două camere şi pivniţa (cave), 
iar la etaj infirmeria şi patru camere, probabil pentru personalul care deservea azilul. 

Clădirea este situată, contrar tradiţiei locuinţei cu faţada spre stradă, poate tocmai 
ca o expresie a funcţiunii sale diferite, fiind o clădire de interes public. Spatele, faţada 
spre curte este tratată complet neutru, acesta fiind situată spre grădina imobilului ce se 
va păstra neocupată până la schimbarea funcţiunii clădirii. Spre deosebire de aceasta, 
faţada spre stradă este tratată cu mare atenţie în ce priveşte expresia arhitecturală plastică. 
Din punct de vedere stilistic, clădirea se înscrie în eclectismul cu preponderenţă neoclasică 
a repertoriului. Centrul său de interes era format de uşa de intrare, deasupra căreia se 
afla un medalion rotund cu un basorelief-bust din profil, înconjurat de o decoraţie 
vegetală. Deasupra lui acoperişul este tăiat asemenea unui fronton, pentru a permite 
amplasarea unei nişe în care se afla statuia Fecioarei cu pruncul. Tot pe axul central, 
deasupra, se găsea micul turnuleţ deschis, cu clopot. În rest, ritmul faţadei era dat de 
succesiunea celor şase coloane, pe care se sprijină arcadele, în interiorul cărora se află 
ferestrele. Ritmul arcadelor este subliniat şi de decorul ce este prevăzut prin proiect. în 
plus deasupra a două dintre ferestre, erau prevăzute medalioane cu basoreliefuri ce 

• 1 AN. DMB, Fond PMB - Tehnic, 1880, dos. 67, fila 170. 
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1 rcrezentau figuri-bust semiprofil. Acest motiv se întorcea şi pe laturile aripilor, pentru 
·u ferestrele din faţada aripilor paralele cu strada, să fie tratate altfel, cu ancadrament 
itnplu şi fronton. 

Detaliile de decorare a faţadei, aşa cum s-au realizat conform proiectului, sunt 
ci •s ri c cu acribie de istoricul Emanoil Hagi Mosco: „Clădirea azilului ( ... ) avea 
11crustat pe arcadele susţinute de cele 6 coloane, de dimensiuni deosebit de reuşite 

111 faţadei, un chenar de mozaic pe fond mov, vrejuri semipalmate de aur de un 
t•olorit încântător. Deasupra capitelurilor coloanelor, între arcade, portrete tot în 
111oznic ale fondatorilor. Între portrete, în litere de aur, despărţite între ele, erau 

·risc următoarele cuvinte: „De senectute nobili inopi aedes dictae" (Nu încetaţi să 
111 bi~i despre bătrâneţea nobilă) . .. La mijlocul clădirii, un fronton dreptunghiular, 

I"' •arc era reprezentată în mărime naturală, în picioare, din acelaşi material, pe 
loml de aur, Maica Domnului cu Pruncul în braţe, în culori. Această lucrare de 
11 I , ca şi cele 4 portrete a.Ie fondatorilor, fusese executată la Paris în acelaşi timp 

ln aceeaşi casă cu medalioanele Domnitorilor români care decorează Ateneul („.) 
1 I 1llrca azilului având aceeaşi vârstă. („.)"<·•>. 

Din aceeaşi relatare aflăm şi împrejurările în care aceste elemente valoroase au 
Io I distruse: „ .. .Imediat ce a fost luat în stăpânire de Sfatul Popular al Capitalei, un 
111 ll•ctiv de lucrători a distrus cu dalta atât ornamentaţia cât şi portretele, împlinind 
111 1111 ilc cu tencuială. Ca fost administrator testamentar al azilului, clădit de familia 
11111111 ·i mele (tatăl său, Nicolae Mosco, a fost căsătorit cu Profira Slătineanu, descendentă 
11 l11i Dimitrie Slătineanu/n.a . ) am fost chemat să dau explicaţii. Producând o fotografie 

h , s-au putut constata stricăciunile tăcute şi după destule amânări tribunalul a 
o 11 lit colectivul să plătească despăgubiri şi să . . . refacă lucrarea. Bineînţeles că acest 
11111111 deziderat a rămas literă moartă. În susţinerea stricăciunii apărarea a motivat-o 
ii nu că portretele reprezentau pe burghezi !"(•Z). 

*** 
Valoarea istorică şi arhitectural-urbanistică a „Azilului Slătineanu" este 

111111'-ri tă atât de programul de arhitectură cât şi de modul său de rezolvare. Clădirea 
1,I Iul Slătipeanu" este reprezentativă pentru istoria civilizaţiei bucureştene fiind 

p1111 · tută în cadrul unui program rar reprezentat în oraş şi din care în prezent nu s-au 
1111 p strat exemplare al cărui partiu să fie nemodificat. Concepţia funcţională răspunde 
p11111 unului, iar compoziţia volumetrică asociată cu plastica arhitecturală a faţadelor 
111 1 1n 1re era adecvată prin sobrietate şi eleganţa modenaturii şi elementelor plastice 

1111 i llc. Chiar în condiţiile pierderii a cca. 70% din detaliile decoraţiei exteriorului, 
1 111 1 ' elocventă gândirea plastică a arhitectului. Clădirea principală realizată în anul 
I H I, p strează în proporţie de 85% construcţia iniţială, singurele părţi total modificate 
III lllnp fiind clădirile anexe. 

lădirea fostului „Azil Slătineanu'', în prezent, se înscrie în frontul format împreună 
1 11 <' INU Bogdan de la nr. 58, ca volum şi dispunere pe lot, deşi ca stil aparţin unor ep0ci 
tll\ 111 ·. 

•i ,l llAGl-MOSCO Emanoil, op. cit. 
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În ce priveşte autorul prezumtiv al proiectului, figură reprezentativă a arhitecturii 
bucureştene din a doua jumătate a sec. al XIX-iea, întrucât a proiectat clădiri semnificative 
pentru oraş ca Fundaţia Universitară Regală sau palatul „CEC", arhitectul Paul Gottereau, 
este şi autorul unor locuinţe interesante ca rezolvare arhitecturală indiferent de amploarea 
sau simplitatea aparentă a temei. În cadrul acestor realizări „Azilul Slătineanu" îl putem 
considera ca reprezentativ pentru creaţia arh. P. Gottereau, pe deoparte deoarece 
completează tipul de programe abordat de acesta, apoi pentru că se remarcă prin 
originalitatea soluţiilor planimetrice şi stilistice. 

Clădirea contribuie şi la menţinerea identităţii oraşului prin valoarea sa memorial
simbolică fiind una din clădirile intrate în conştiinţa orăşenilor. De aceea şi strada de 
vizavi poartă numele de str. Slătineanu atât datorită binefacerii pe care au adus-o 
proprietarii cât şi prin personalitatea lor fiind nume reprezentative ale trecutului oraşului, 
care şi-au pus amprenta pe acele locuri. 

Valoarea zonei din imediata vecinătate a proprietăţii Slătineanu este dată pe 
deoparte de înscrierea imobilului într-un front interesant arhitectural dar neunitar singura 
clădire din vecinătatea imediată cu care se poate raporta fiind casa Ioan Bogdan, iar pe 
de altă parte, de amplasarea clădirii „Azilului Slătineanu" ca un reuşit cap de perspectivă 
pentru str. Slătineanu care se deschide pe latura de vest a străzii Calea Dorobanţilor. 

Cele 3 străzi care o înconjoară sunt diferit rezolvate cu clădiri inegale ca valoare, 
expresie arhitecturală, mod de amplasare şi ocupare a lotului, predominând clădirile 
neutre, iar în cazul construcţiilor noi (anii 1980-2000), lipsind total precuparea unei 
integrări. 

Prin toate elementele analizate putem să considerăm „Azilul Slătineanu" ca un 
monument istoric valoros alături de Casa Lahovary; casa Jean AL Steriade, casa P. P. 
Cap, blocul „Zodiac" sau clădirile de la nr. 2, 14, 16, 18, 30, 32 (A şi B), 34, 43, 58 
chiar dacă, spre deosebire de alte artere, calea Dorobanţilor a fost o zonă în permanentă 
transformare, liberă prin absenţa regulamentului de construcţie al zonei prestabilit. Dar 
fiind un traseu central şi semnificativ al oraşului conţine încă multe valori a căror 
păstrare va putea menţine vie amintirea vechii artere pe care o reprezintă actuala stradă. 

SUMMARY 

The analysis of architectural and historical-town planning development of the Herăstrău Street, 
which was called the Dorobanţi Road since 1878, is significant for the stages which Bucharest has passed 
through in its endeavour of modemization along XIX-th and XX-th centuries. 

Considered a residential way since 1884, Herăstrău Street will be awarded a a:w function as a street 
and also for the town, by a a:w building: the charity establishment for old ladies ,,'Zoe and Maria Slătia:anu 
Asylum", an esample of town planning-architectural solution of arch. Paul Gottereau as well as a model of 
social involving of. Slătia:anu noble family. 
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/„, """"'01110, şi A>ifoJ SJ";~„, io PJ„,, ~"'""'' •i•bomt do fo"itutu/ '"'""'"' •I Ano.io;, 
1895 (colecţia MlvfB). 
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Casa Slătin:anu 

Elevaţie. Faţada clădirii, detaliu din proiectul arh. P. Gottereau. 
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Planul parterului şi etajului, detaliu din proiectul arh. P. Gottereau. 
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STRADA ICOANEI 

Duduţa Olian 

Strada Icoanei şi străzile din zonă sunt încărcate de istorie şi cultură. Aici au trăit 
personalităţi ale culturii româneşti sau au păşit doar, pe aceste pietre, capete încoronate 
şi oameni importanţi, figuri celebre. 

Greu ne putem imagina că pe locul unde astăzi este Grădina Icoanei, odinioară 
curgea un râu, Bucureştioara, în care se scurgeau pârâiaşe zglobii. Şi totuşi aşa a fost! 

Strada Icoanei, fostă General Lahovary, începe de la Grădina Icoanei şi sfărşeşte 
în strada Vasile Lascăr, fostă Galaţi. Arhitectura ei este un amestec de case foarte vechi, 
de 150-180 de ani, case Mitică (vagon, cu faţada spre curte, care fac farmecul oraşului) 
şi case de oameni înstăriţi, decente. 

Biserica Dichiu era mult în afara Bucureştilor, pierzându-se printre lanuri de 
porumb şi vii. Biserica Dichiu nu poartă vreo pisanie sau inscripţie din care să rezulte 
anul construcţiei sau numele ctitorului. Stilul este din epoca brâncovenească. După 
tradiţie, primul ctitor ar fi fost un monah, care era „dichiu'', adică mai mare peste 
călugării de la Sfânta Mitropolie, ajutat în osteneală de un bun creştin cu numele de 
Tărchilă, de unde şi numele de „Dichiu Tirchileşti" - cum ulterior s-a numit şi cartierul 
sau mahalaua care s-a dezvoltat în jurul bisericii. Biserica se crede că a fost construită 
între anii 1773-75 cu destinaţie schit de călugări, cu mult în afară de oraş. Cu timpul 
când oraşul s-a întins, a fost transformată în biserică parohială cu o modificare a 
construcţiei, prin alungirea clădirii şi ridicarea unei turle de lemn (1880). I s-au făcut 
reparaţii interioare prin desfacerea tencuielilor până la cărămidă şi apoi pictată în 
întregime între anii 1949-53 iar în 1955 i s-au făcut şi reparaţii exterioare. 

Este duminică. Pe stradă simt miros de ceară şi tămâie, iar cântările sfinte mă 
însoţesc până departe. Mai jos de biserică, la nr. l 04, în fundul unei curţi mari, o casă 
din cărămidă roşie. Aici a locuit prof. Filip, fost elev al lui George Enescu, la soţia 
căruia, franţuzoaică, venea în vizită Maruca, soţia lui G. Enescu. Peste drum a locuit 
prof. Dan Simionescu, numismat. În colţ cu str. Leonida mai există fosta cârciumioară 
a lui Mohor, o casă scundă. Acum transformată în boutique, are aceeaşi uşă la intrare, 
aceleaşi obloane la ferestre, doar vopseaua gri este mai proaspătă. Vara, Mohor aşeza 
în curte câteva mese şi sub umbra teiului, în zilele fierbinţi, clienţii se puteau răcori cu 
un şpriţ sau o bere la gheaţă. Teiul superb cu coroana lui bogată, umbreşte şi astăzi 
toată lăţimea străzii. Aici s-a născut marea actriţă de dramă Maria Mohor, soţia lui 
Victor Ion Popa. Frumoasă, înaltă, subţire, actriţă de mare sensibilitate şi forţă dramatică, 
a jucat roluri importante în piese de O. Wilde, O'Neill. Căsătorită cu marele regizor, 
autor dramatic, director de teatru, au şi locuit pe str. Leonida, câteva case mai încolo 
de cârciuma tatălui ei. O boală grea a pus capăt prea devreme unei cariere strălucite. 
Mai încolo pe o ridicătură de pământ, o casă veche cu grădină cu trandafiri şi viţă de 
vie. Proprietăreasa, când trăia, mi-a spus că această casă a fost construită în urmă cu 
180 de ani. După decesul ei, casa este supusă unui proces de modernizare. Lemnul cald 
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·11 1111hil, dar prea vechi, este înlocuit cu materiale străine de sufletul nostru şi de sufletul 
I ll~l'I. 

in 1885, pe atunci colonelul Lahovary, mai târziu general conservator, îl roagă pe 
111 l11IL'ctul Mincu să-i facă o casă în stil românesc. Dragostea lui Mincu pentru biserica 
Sloivropolcos, îl face să folosească clemente ale acestui monument pentru Casa Lahovary 
·11 „llul"clul" de la Şosea. Pe la sfârşitul anului 1886 casa este gata. Prin ea, a biruit stilul 
11.1ţ11111al în arhitectură. Succesul a fost enorm. Lucrarea produce senzaţie în cercurile 

Desen de Alexandru Olian 

Casa Lahovary 

arl1st1ce. Au loc adevărate pelerinaje. „Am întrebuinţat policromia, care este în firea 
românului, declară Ion Mincu şi pentru aceasta am recurs, din motive de durabilitate, 
la faianţă ... " Casa din str. Ion Movilă, colţ cu Icoanei, trădează simţul proporţiei şi al 
măsurii. 

Piesa centrală a lucrării este pridvorul cu coloane de lemn. Stâlpii suportă trei 
arcuri, ca la „Bufet" şi Stavropoleos iar deasupra timpanelor punctate cu butoni mari de 
ceramică - în felul celor de la biserica episcopală de la Curtea de Argeş, care sunt din 
piatră - se întinde o friză lată în teracotă roşcat verzuie. Friza are ornamente florale şi 
heraldice. În interior, un hol mare cu plafon de sticlă. Plafonul este înconjurat de un 
chenar din lemn maro, sculptat şi înfăţişând figuri omeneşti, arme şi scuturi. 

Casa a devenit spital. „Spitalul Cantacuzino". Căsuţa de alături este tot atât de 
veche ca şi casa mare, iar în curte erau şoproane pentru fân şi grajduri pentru cai, pentru 
că spitalul folosea pe vremea aceea ambulanţe trase de cai. În fundul curţii, acum este 
o clădire mare, interesantă, tot spital. 
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La nr. 19 putem admira casa Mareşalului Averescu donată apoi de el 
învăţământului. 

În colţ cu str. Schitul Darvari o casă din anul 1903. 
Schitul Darvari declarat monument istoric în 1992 a fost ridicat în anul 1834 de 

căminarul Darvari după cum glăsuieşte pisania de la intrare. El a fost construit ca 
paraclis, loc de rugăciune pentru membrii familiei şi apropiaţii ei. Era împrejmuit de 
ziduri groase iar în partea de nord s-au construit chilii. Între anii 1933-34 vechiul lăcaş 
este complet înlăturat şi se construieşte biserica în forma sa actuală, în stil 
oltenesc-muntenesc. În prezent în incintă s-au mai clădit un paraclis şi chilii. Curtea 
liniştită plină de verdeaţă şi flori îndeamnă la reculegere. 

Mai sus pe str. Icoanei la nr. 16 o casă parohială din 1855. 
Casa cu nr. 14 B ne aminteşte că aici a locuit actriţa Mimi Enăceanu, soţia lui 

Emanuel Filitti, rudă cu istoricul Ion C. Filitti. 
Biserica Icoanei. Curtea ei mare, curată, luminoasă, parcă şi aerul este mai curat 

aici, oferă credincioşilor bănci pentru odihnă şi umbră. Lângă biserică, mormântul 
Generalului Ioan Odobescu (1793-1857), pe care odihneşte un coif uriaş. 

Monument istoric din sec. al XVII-iea - Biserica Icoanei pe la 1681-82 era doar 
un mic schit de lemn. Către 1700 grija lăcaşului o purta David Corbea Ceauş venit din 
Braşov. El lucra la cancelaria domnească a lui Constantin Brâncoveanu unde a dobândit 
notorietate ca diplomat, fiind trimis în Rusia şi Polonia. Este probabil ca el să fi avut 
în apropiere case şi moşii, căci mahalaua din apropiere îi purta numele - Ceauş David. 
Un timp biserica a purtat acelaşi nume. 

Uşa bisericii este veche, lucrată din tablă bătută cu ciocanul şi poartă semnătura 
făurarului. 

Conform tradiţiei, icoana Maicii Domnului ferecată în argint şi lucrată de Filip 
Nicolau Argintarul la 1682, aflată azi în naos, ar fi fost dăruită de Constantin 
Brâncoveanu. De la ea cu vremea, a început să i se spună Biserica Icoanei. 

Încet, încet mă apropii de Şcoala Centrală strălucitoare în soare, monument de 
arhitectură, altă realizare a arh. Ion Mincu. 

Peste drum o adresă celebră, Icoanei I O. Casa în care a locuit cunoscutul critic 
de artă Petru Comamescu. În curtea aceasta au păşit Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu, 
Mihail Sebastian, Const. Noica, Dan Botta, Ion Barbu şi alţii. În această casă aveau loc 
discuţii aprinse de o savoare şi o eficienţă deosebită. 

Dacă mă uit pe hartă, zona Grădinii Icoanei are formă de triunghi. Cineva l-a 
numit triunghiul culturii şi a avut dreptate. La baza triunghiului vedem casa Aura 
Buzescu, Teatrul Municipal sala Toma Caragiu şi Şcoala Centrală. Iar în vârful 
triunghiului Biserica Anglicană. În parc două statui: a lui G.C. Cantacuzino (sculptor 
E. Dubois, 1904) şi a unei femei cu doi prunci în braţe (sculptor I. Vlasiu). 

Dacă mă abat doar câţiva paşi pe străzile laterale, alte case şi instituţii importante 
văd. Pe aici au mai locuit Caragiale, Ion Marin Sadoveanu. 

Fosta şcoală de limbă germană Pitar Moş de pe str. cu acelaşi nume, astăzi 

găzduieşte Facultatea de limbă şi literatură străină. Pe str. Pictor Verona se afla casa în 
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care a locuit arh. Ion Mincu, iar casa Aurei Buzescu o putem vedea pe str. Louis 
alderon, fostă Sabia, fostă Polonă, la nr. 82. 

Desen de Alexandru Olian 

Casa P. Comarnescu 

Fetiţă săracă, ucenică la un atelier de croitorie, după mărturisirile ei, aflăm că 
ş i -a dorit foarte mult să ajungă actriţă. Şi a ajuns! Şi-a lucrat singură o rochiţă albă, 
s implă şi s-a prezentat la examen la Conservator. A reuşit. Serioasă, muncind cu îndârjire, 
învingând toate greutăţile, ajunge una din cele mai mari actriţe ale teatrului românesc 
ş i apoi cadru didactic. 

Pe un teren incredibil de mic, în formă de triunghi , construită de un român, în 
stil neo-gotic, din cărămidă roşie, Biserica Anglicană formează o pată sensibilă de 
culoare în peisaj. 

În 1900 Sir John Kenedy, ambasadorul britanic în România obţine din partea 
Primăriei Bucureştiului alocarea unui teren la intersecţia străzii Pictor Verona cu str. 
Xenopol. Primul serviciu religios s-a ţinut în biserica terminată în sâmbăta Paştelui (4 
aprilie 1920). Până atunci slujbele se ţineau în clădirea din str. Olteni unde era sediul 
Misiunii Societăţii Evreilor Londonezi , apoi în str. Negustori. 

Între Familia Regală a României şi Biserica Anglicană a existat o comunicare 
continuă. Pentru Regina Maria şi pentru doamna de companie erau totdeauna păstrate 
două locuri, Regina venind deseori la slujbă. Prinţesa Maria a asigurat 15.000 de lei din 
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fondurile de caritate ale Regelui Carol I. A mai donat 5.000 de lei pentru construirea 
unei orgi. 

După moartea Reginei Maria un potir şi un ştergar au fost donate bisericii în 
amintirea sa. Ele sunt încă folosite la slujba de duminică. 

Activitatea bisericii a fost întreruptă în timpul ocupaţiei naziste iar după abdicarea 
forţată a Regelui Mihai a urmat o perioadă de confuzie. Slujbele erau ţinute de preoţi 
din străinătate care se schimbau lunar. 

Deşi construită pe un teren foarte mic, interiorul foarte sobru, pare destul de 
mare. Pe pereţii albi sunt câteva icoane, în stânga o orgă mică şi perniţele roşii stau 
cuminţi agăţate în spatele scaunelor. 

Pe str. Pictor Verona fostă Mercur colţ cu str. Pitar Moş poate fi văzută casa 
superficial renovată, în care a locuit arh. Ion Mincu. Născut la Focşani, urmează 
arhitectura la Paris (numele său a rămas înscris în cartea de aur a Şcolii de belle-arte 
de la Paris). I se cere să rămână în Franţa, este onorat, cu o carieră băneacă asigurată, 
cu strălucite perspective de glorie şi desăvârşire. Călătoreşte mult şi revine în ţară. 

Cumpără pe veci de la un arhitect casa de pe str. Mercur şi se căsătoreşte cu Eliza 
Dăscălescu, tot din Focşani, fiica poetului Dimitrie Dăscălescu, soţie frumoasă, care a 
sprijinit eforturile soţului cu discreţie şi devotament. 

Arh. Mincu a mai proiectat capele la Cimitirul Bellu, a renovat complet Casele 
Vernescu, Monteoru şi Biserica Stavropoleos. 

A muncit cu pasiune la proiectul Primăriei Capitalei care însă a fost realizată 
după planurile lui Petre Antonescu. 

Proiectează în Parcul Ioanid un cartier pe care l-a botezat „Cetatea românească". 
Din acest proiect care nu s-a realizat, nu s-a mai păstrat aproape nimic. Desenele au 
pierit, sau sunt uitate undeva prin arhive sau vreun pod. 

După cumpărare, Mincu îşi transformă casa încet, încet, într-un mic muzeu de 
artă veche românească. Au loc modificări la arhitectură. Colecţionează obiecte de artă 
potrivite cu personalitatea şi concepţiile lui artistice. Între salon şi sufragerie dărâmă 
peretele despărţitor. De plafonul albastru atârnă un uriaş candelabru de bronz. Grinda 
din lemn cu crestături ţărăneşti este sprijinită de două coloane, o replică miniaturală a 
coloanelor de la Antim. Tablouri, icoane pictate pe lemn, scoarţe vechi şi covoare 
Karamanlî. În vestibul o oglindă mare cu ramă de paltin, operă şi dar al lui Ştefan 
Mincu, fratele lui mai mare. 

În această casă aveau loc serate unde se citeau pagini de lucrări originale, a 
recitat Nottara. Aici s-au perindat figuri cunoscute ale vieţii culturale bucureştene de la 
sfârşitul veacului trecut: Caragiale, Delavrancea, Vlahuţă, Grigorescu. Nicolae Petraşcu 
este prietenul lui apropiat şi viitorul biograf al lui Mincu. 

Era profund cinstit şi corect. A călătorit mult prin ţară, privind atent arhitectura 
veche românească. (M. Caffe) 

În discursul său cu prilejul banchetului pentru sărbătorirea celor 60 de ani de 
viaţă mărturiseşte printre altele: „Când m-am întors în ţară, singur cum mă simţeam, am 
răscolit şi am cercetat o bisericuţă ... o casă veche ... fleacuri de astea. Ele erau ca nişte 
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rădăcini puternice ale unui arbore rupt de furtună şi am încercat să-mi pun altoiul pe 
ele. Azi spre bătrâneţe, văd că al toiul s-a prins şi a dat roade şi că va ajunge departe ... 
Dacă eu nu am putut să desăvârşesc acest vis măreţ de artă românească, doresc din tot 
sufletul ca elevii mei să o facă!" 

Şcoala Centrală 

De curând s-au împlinit 150 de ani de la înfiinţarea Şcolii Centrale, la început 
„Pensionatul Domnesc de Demoazele" 1851, proiect materializat de domnitorul Barbu 

tirbey (1849-1856). 

Şcoala Centrală de fete (arh. Ion Mincu) 

Până în 1890 şcoala a funcţionat într-o clădire închiriată pe timp de 6 ani, cu 400 
galbeni anual pe Podul Târgului de Afară (azi Calea Moşilor nr. 132) apoi în casa 
doctorului Tunescu (azi dispărută) şi apoi din anul 1860 în palatul Ghica, pe str. Co Iţei , 

colţ cu str. Serafim. 
Pentru realizarea Şcolii Centrale, Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, 

cumpără terenul familiei Alexandru Odobescu situat pe str. Icoanei colţ cu str. Polonă, 
între grădinile Icoanei, Ioanid şi Filipescu. 

Proiectarea şi construirea edificiului au fost încredinţate arh. Ion Mincu. Acesta 
a realizat un ansamblu arhitectural în stil românesc, luminos şi optimist. Proiectul a fost 
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semnat de Ion Mincu în 1886, în aprilie 1889 în prezenţa elevelor s-a pus piatra de 
temelie a noului local, iar în anul următor şcoala şi-a început activitatea sub conducerea 
Anei Iacobson. 

Ion Mincu şi-a propus să evite atmosfera neprietenoasă din internate. Dacă 
exteriorul este sobru, interiorul este colorat, exuberant. 

Pătrunzând printr-un vestibul boltit în galeria cu arcade, vizitatorul este învăluit 
în lumină. 

Arcadele sunt de inspiraţie brâncovenească. Pot fi văzute motive florale realizate 
în faianţă policromă, aplicate pe timpanele dintre axe. 

Pereţii sunt vopsiţi în roşu pompeian. Plastica bogată, luxuriantă a por
ticului-galerie înconjoară micul patio înverzit, în mijlocul căruia se înalţă un frasin cu 
o coroană bogată. 

În clădirea numai parter, de alături, legată de corpul central printr-o galerie 
acoperită, a locuit în perioada 1912-1916 Barbu Delavrancea, Maria Delavrancea fiind 
directoarea şcolii, cu o scurtă întrerupere până în anul 1927. 

În timpul celor două războaie mondiale a fost transformată în spital. Un timp 
şcoala s-a numit Zoia Kosmodemianskaia. Acum se numeşte din nou Şcoala Centrală 
şi continuă tradiţia marii şcoli româneşti din trecut. 

Printre absolventele şcolii care au obţinut diplome şi titluri universitare sunt: 
Maica Smara (Smaranda Gheorghiu), Maria Cutzarida Crătunescu, Agatha Bârsescu, 
Constanţa Demetriade, Cecilia Cutzescu Storck, Floria Capsali, Maria Mohor, Catinca 
Ralea, Cella Voinescu, Ştefania Velisar Teodoreanu, Niculina (Nuni) Dona, Zoe 
Dumitrescu-Buşulenga, Wanda Sachelarie, Florica Dimitrescu Niculescu, Ala Jalea Popa, 
Olga Tudorache, Ileana Nicodim, Sofia Ogrezeanu Ionescu, Maria Virginia Andreescu 
Haret etc. 

Din punct de vedere istoric această clădire este prima construcţie de proporţii, în 
stil românesc, a lui Ion Mincu, destinată învăţământului. (N. M. Cojescu). 

SUMMARY 

The Icoanei Street 

The Icoao:i Street and its surroundings are reference points in the history of Bucharest. The 
architecture in the area is a mixture of styles. Most of the houses here are 150-180 years old, charming, 
preserving the giamour of the life of yore, some - simple, others - sumptuous noble residences, among 
which the col. Lahovary house built in a o:o-Romanian „Brâncoveanu" style, by the famous Romanian 
architect Ion Mincu; worth mentioning - the Darvari hermitage, the Girls' Central School (also built by Ion 
Mincu), the elegant Anglican Church, the Ioanid Park. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



BISERICA FUNDENII DOAMNEI 
UN STRĂLUCIT MONUMENT 

AL EPOCII BRÂNCOVENESTI 
' 

dr. Panait I. Panait 

Ctitoria marelui spătar Mihail Cantacuzino de la Fundenii Doamnei este considerată 
tre specialişti ca fiind unul dintre cele mai valoroase monumente istorice ale 

I 1tri i. Ridicată în ultimii ani ai secolului al XVII-iea biserica, în care proporţia şi 
I 11 namentul estetic s-au contopit în mod desăvârşit, constituie un unicat al prodigioasei 
1 • ti vităţi a zecilor de meşteri din Ţara Românească din timpul domniei lui Constantin 
11 ncoveanu. Măiestria dăltuirii în piatră se întregeşte cu compoziţia şi cromatică 

I tura t ă şi îndeosebi cu decoraţia în ştuc ce îmbracă trunchiul viguros, realizat din 
midă îngustă, bine arsă şi mortar. Astăzi, străjuită de brazi bătrâni şi înconjurată de 

1 u · i de piatră împlântate după obiceiul străbun, Biserica Fundenii Doamnei stârneşte 
li l pentru specialist cât şi pentru vizitatorul dornic de frumuseţe, profund interes şi 

111lr ptăţită mulţumire sufletească. 

Fundeni, sat vechi pe malul stâng al lacului cu acelaşi nume creat de apele 
'ul ·ntinci, păstrează preţioase mărturii de viaţă omenească. Cercetările arheologice 
I' ' luate sub auspiciile Muzeului de Istorie a Municipiului Bucureşti sub conducerea 

111 Iad Zirra în anii 1956- 1958 1
, desfăşurate pe extrema sudică a actualei aşezări, au 

1°11 lu iveală preţioase mărturii de locuire a unor colectivităţi omeneşti datând din 
p11 •11 bronzului , Hallstatt şi îndeosebi din secolele III- IV, şi din secolele VI- VII. 

ampania din 1958 s-a desfăşurat în perioada 16 iulie - 20 august, acel an, 
11 111r-un sistem de secţiuni paralele şi perpendiculare care au urmărit terenul din jurul 
1111111 buzin de apă2 • Au fost cercetate trei bordeie hallstattiene plasate în linie şi la 
d 1111ţc relativ egale (Ş IIl/1958), două bordeie din secolele III-IV, mai mult.e locuinţe 
ul n ·itc medievale, gropi de bucate şi vetre, cuptoare, morminte risipite, fără a sugera 

1111 ·imitir ordonat, ş . a. Pe acea terasă ce însoţeşte malul stâng al Iacului, vestigiile 
111 1dl va le se datează în secolele XVll-XVIII, ele fiind plasate la circa 250 m de lăcaşul 

1 111 1 1 ·uzinesc. În mod cert nu acolo fusese vatra de început a satului Fundeni ci era o 
111 11 de extindere, ocupată după construirea caselor, bisericii şi acareturilor necesare 
111 I · urţ i boiereşti . 

Ş ntierul Fundeni a permis astfel obţinerea unor interesante informaţii privind 
I 1111 de locuinţă, tehnica de construcţie, inventarul casei pe o lungă perioadă de timp. 

semnificaţie deosebită a avut descoperirea celui de al doilea cuptor de olar din 
11 olu l IV e.n„ primul fiind cercetat la Crângaşi3, găsite pe teritoriul Bucureştilo r. De 

1 VI. Zirra, Şantierul Bucureşti. Săpăturii!:! arheologice dl:! la Fu11de11ii Doamnei, ,,Materiale", VI, 
I 111 11r ~ 1i. 1959, pp. 758- 764. 

2 Panait !. Panait, Cam:t de şantier, Fundeni, 1958. 
Vlad Zirra şi Margareta Constantiniu, Crângaşi, Bucurl:!ş ti , I, Bucureşti, 1954, pp. 35- 38. 
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cealaltă parte a actualului cartier Fundenii Doamnei se păstrau, în perioada interbelică, 
fundaţiile masive ale unui palat din zid atribuit lui Matei Basarab4

• Când, în 1936, arh. 
Alex. Petit întocmea un bogat set de fotografii bucureştene ajunse în patrimoniul Muzeului 
Bucureşti, el surprindea pe peliculă şi monumentul laic de la Fundeni. La rândul său 
arh. Horia Teodoru a executat, în 1942, un releveu5• Din nefericire cercetările privind 
acest vestigiu au fost şi continuă să fie extrem de modeste. 

În 1957-1958 efectuând, împreună cu istoricii Paul Ccmovodeanu şi Ioana 
Cristache, periegheze în zona respectivă, nu am mai putut întâlni decât blocuri masive 
de fundaţie răsturnate în mod haotic graţie unor dinamitări. Anii războiului au fost 
astfel catstrofali şi pentru pivniţele înalte de peste 5 m, pentru pereţii groşi de 0,80-1 
m făcuţi din cărămidă şi mortar. Din fostul monument nu mai rămăsese decât o groapă 
imensă din care emanau mirosuri pestilenţiale provocate de gunoiul pe care mărginaşii 
Bucureştilor îl depozitau acolo. Ulterior buldozerul a nivelat totul şi câteva plante 
firave, tot timpul lipsite de apă, marchează locul unui fost palat medieval. 

Istoricul C.C. Giurescu face o directă legătură între zidurile de pe malurile lacului 
Fundeni şi însemnările lui Evlia Celebi6 care descrie pe râul Colentina „ un palat mare 
pentru bei, făcut în întregime din calcar "7

, unde se desfăşurau petreceri ale celor din 
jurul lui Matei Basarab. Astăzi, din zestrea atât de bogată a pământului Fundenilor, a 
mai rămas la privirea tuturor ctitoria marelui spătar, cel mai reprezentativ stăpânitor al 
acestor locuri. 

Satul Fundeni face parte din salba aşezărilor ce înconjurau oraşul medieval de pe 
Dâmboviţa. El este menţionat la 23 august 1559 în hrisovul emis de Mircea Ciobanul 
pentru întărirea proprietăţii lui Baldovin, precizând: „fiindcă îi este veche şi dreaptă 
ocină "8

• Preţioase infonnatii cuprinde hrisovul din 21 decembrie 1578, în care se 
menţionează că voievodu\ Mihnea Turcitul a văzut şi a citit „cartea răposatului Radu 
voievod numit Călugărul veche şi pătată şi stricată şi ruptă" înfăţişată de Neacşa 
pentru ocina ei din Fundeni9

• Patru ani mai târziu, un alt izvor, emis tot de cancelaria 
lui Mihnea Turcitul, menţionează epidemia de ciumă, apoi foametea şi dările multe ce 
s-au abătut asupra ţării în vremea lui Alexandru II MircealO. 

Studii de specialitate lasă să se înţeleagă faptul că satul Fundeni exista încă din 
secolul al XV-\ea 11 şi că în secolul al XVI-iea el mai păstra forma de proprietate 
moşnenească. Un veac mai târziu şi la Fundeni, ca aproape în toate satele din jurul 
Bucureştilor, îşi face loc, tot mai hotărâtor, marea proprietate boierească. Satul apare 

4 Panait I. Panait, Un palat bucureştean atribuit lui Matei Basarab. în voi. ,,Matei Basarab şi 
Bucureştii", Bucureşti, 1983, pp. 91-92. 

s Horia Teodoru, Ziduri între vii, „B.M.I.", I, an XL, 1971, p. 61. 
6 Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureştilor. ed. a 11-a, Bucureşti, 1979, p. 68. 
7 Călători străini despre Ţările Române, VI, Bucureşti, 1976, p. 718. 
8 Documente privind istoria României, B. Ţara Românească, veac XVJ/3, p. 103. 
9 Idem, XVI/4, p. 358. 
10 Idem, XVI/5, p. 81. 
11 Nicolae Ghinea, Aşezări săteşti din secolele XV-XIX pe teritoriu/ oraşului Bucureşti, „Bucureşti", 

VI„ Bucureşti, 1969, p. 247. 
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frecvent în documentele emise de cancelaria lui Matei Basarab fiind înfăţişat ca aşezare 
cu case, grădini, livezi, vad de moară ş.a. 12 Când şi cum a intrat moşia Fundeni în 
stăpânirea Cantacuzinilor este o chestiune de acum mai bine elucidată, în pofida 
faptului că nici unul din documentele păstrate în marea şi valoroasa „Arhivă 
Cantacuzină ", aflată la Muzeul Bucureşti, nu se referă direct la moştenirea sau la 
cumpărarea acestui sat. 

În excepţionala diată a Elenei postelniceasa, întocmită în 1681, satul Fundeni nu 
este menţionat, el nefiind încă în stăpânire cantacuzinească. Beneficiem însă de un izvor 
publicat de George Potra în primul său volum de documente bucureştene, emanat din 
cancelaria lui Nicolae Mavrocordat la 1 aprilie 1721. Prin acest hrisov, domnul ţării 

întărea stăpânirea lui Mihai Cantacuzino biv vei vomic, fiul vel spătarului cu acelaşi 
nume, asupra satului Fundeni „dupre apa Colentinei ot sud Elh <ov> precum l-au 
stăpânit şi tatăl său Mihai spătariul". Documentul consemnează faptul că în timpul 
scurtei domnii a lui Ioan Vodă Mavrocordat „s-au fost sculat aga Matei Mogoşăscul de 
au mers cu jalbă la domnia sa zicând că acest sat Fundeanii l-ar fi stăpânit Mihai 
spătar în silă şi fără dreptate şi ar avea dreptate să-l stăpânească dumnealui"11

• Ca 
utare satul intrase în şirul lung al proprietăţilor cantacuzineşti prin stăpânirea lui Mihai 
spătarul în condiţii ce ne par mai clare dacă avem în vedere cele trei căsătorii ale 
înaltului demnitar. Se ştie că una din jupânesele spătarului a fost Maria Băleanu, a doua 
era Marga din neamul Mogoşeştilor şi în fine a treia Teodora „sora Frangulii" cum 
consemnează un izvor mai târziu 14

• 

Dintre aceste soţii, aceea care apare în tablourile votive aşternute în ctitoriile vei 
spătarului este Marga. La Colţea, Titireciu, Fundeni chipul ei se află alături de acela al 
ctitorului. Aceeaşi Marga este mama lui Mihai, comisul fără urmaşi şi a Ilincăi, devenită 
so\ia lui Dumitraşcu Racoviţă, hatman, cel ce va stăpâni mai târziu Fundenii. O primă 
rnncluzie care se degajă din acest succint punctaj genealogic este că moşia şi satul de 
pc malul lacului Fundeni intră în stăpânire cantacuzinească prin alianţă, mai precis prin 
nisătoria marelui spătar cu Marga Mogoşescu. Marele spătar va ridica splendidul lăcaş 
1.11 un bine meritat omagiu adus aceleia de care s-a simţit profund legat până în ultimele 
ci clipe de viaţă. 

În pofida puternicei sale personalităţi Mihai Cantacuzino apare în izvoare mai 
1•stompat decât alţi contemporani iluştri. Numele său se găseşte conjugat, adesea, de 
nccla al fratelui, învăţatul Constantin stolnicul. Genealogistul cantacuzin avea să 
ronscmneze, câteva decenii mai tărziu, că Mihai a petrecut toată viaţa împreună cu 
stolnicul „ într-o înţelegere cu el la toate sfaturile, la corespondenţii cu stăpânitorii 
/\'11rnpei, la toate urmările "15

• Alături de Drăghici, Şerban, Iordache şi Matei erau fiii 

12 Cartalogul documente/or Ţării Româneşti din Arhivele Statului, IV, Bucureşti, 1981, p. 59, 93, 
I .'11. 156. 

I' N2. 
IJ George Potra, Documente privitoare la istoria oraşului Bucureşti (1594-1821), Bucureşti, 1961, 

14 ~oan C. Filitti, Arhiva Gheorghe Grigore Cantacuzino, Bucureşti, 1919, p. XXX. 
11 Genealogia Cantacuzini/or. Publicată de N. Iorga, Bucureşti, 1902, p. 341. 
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postelnicului Constantin Cantacuzino şi ai Elenei, fiica cea mai mică a lui Radu Vodă 
Şerban, născută la Suceava unde a primit taina botezului prin Vlădica Anastasie Crimca. 
Nenorocitele peregrinări ale familiei fostului urmaş la tron al lui Mihai Viteazul, au 
permis Elenei să cunoască realităţile Europei Centrale şi mai adânc pe cele din Viena. 

Când, în perioada 1641-1642, încheie căsătoria cu Constantin postelnicul, unul 
dintre cei mai puternici boieri din ţară, Elena îşi făcuse deja o cultură de tradiţie vieneză 
care se va răsfrânge direct în educaţia fiilor săi. 

Mihai, născut pe la 165016 şi-a petrecut primele decenii ale vieţii în vâltoarea în 
care era angajată întreaga familie cantacuzinească. Au fost momente cu puternică 
încărcătură de dramă şi bucuria biruinţei, de luptă cu spada şi diplomaţie. Nararea 
acestei epopei medievale româneşti depăşeşte cadrul temei pe care ne-am propus să o 
abordăm cu acest prilej. Dar câteva repere se cuvin a fi enumerate pentru a putea 
identifica ceva din izvorul marilor realizări ale vei spătarului Mihai Cantacuzino. 

Domnia lui Matei Bsarab a reprezentat o etapă de_glorie a postelnicului Constantin 
Cantacuzino. O spune el în jurământul de credinţă făcut în 1655 faţă de Gh. Rakoczy 
II al Transilvaniei: „Eu Constantin Cantacuzino, carele am fost în zilele răpausatului 
Matei Voievod, încă dinceputul Domniei Mării Sale pân la fârşit, Postelnic Mare iară 
după răpăusarea Măriei Sale, în zilele alesului Constantin Şerban Voevod, nepohtind 
nici o boerie, ce rămâind mazil"17• 

Într-adevăr sfârşitul trist al voievodului oştean ţinut de seimenii săi la poarta 
ferecată a Târgoviştei, răscoala din februarie-iunie 1655, noua domnie a lui Constantin 
Cârnul, l-au determinat pe marele boier să se retragă la moşiile sale prahovene. Dar 
domnii ţării se succed cu tot mai mare rapiditate. Gheorghe Ghica are o domnie meteorică 
şi înnourată, prin incendierea atât a Curţii din Târgovişte cât şi a celei din Bucureşti. 
Succesorul este fiul Grigore Ghica I, rău prevestitor al metehnelor fanariote. Nesincer 
şi nerecunoscător, gata oricând să anuleze ceea ce gândise cu puţin înainte, bolnăvicios, 
din fire, aplecător la vorbe rele dar spuse cu meşteşug de dregători vanitoşi. Pe acest 
fundal se petrece prima dramă a Cantacuzinilor. Plecat în can1panie militară în vest 
Grigore Ghica I este informat din ţară că acei Cantacuzini rămaşi acasă uneltesc tronul 
şi vor să-l readucă pe Constantin Şerban. Ştirile vin din partea lui Stroe Leurdeanu 
„prieten vechi al postelnicului", de la Dumitraşcu Cantacuzino, nepot de văr al marelui 
pârât, de la Constantin Vărzarul, fiul unui „grădinariu de verze la Ploieşti" cum 
menţionează un izvor contemporan. Chiar şi doamna Maria, cea care îşi găsise refugiu 
şi alinare în casele Postelnicului, se plânge domnescului soţ că este desconsiderată de 
marele boier18

• 

Ţesută pe o atare canava intriga îşi atinge ţinta. În decembrie 1663 biv vei 
postelnicul Constantin este ridicat de la moşia sa de la Măgureni şi închis în mănăstirea 
Snagov a cărei trapeză avea să-i devină locul de execuţie. Urgia se abate asupra întregii 

16 Al. G. Gălăşescu, Spătarul Mihai Cantacuzino, Bucureşti, 1906, p. 10. 
17 N. Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor, IV, pp. 32-33, nr. XLI. 
18 Idem, Despre Cantacuzini, Bucureşti, 1902, p. LXXVI. 
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I un ilii. De acum şi până în 1687, deci timp de 15 ani, ostilităţile se ţin lanţ aducând 
111 mente de crâncenă încleştare, de dezvinovăţiri rosti~ în divanul ţării , d~ încarcerări 

i prigoane. Marea superioritate a Cantacuzinilor era dârzenia cu care rezistau, îşi apărau 
in ·nsele bogăţii şi se instruiau. Este de fapt o perioadă cu largi deschideri spre Occident 

dur ş i spre lumea costantinopoiitană, o societate reprezentată nu numai de semnificaţia 
1Hll lci Porţi ci şi de un climat de instrucţie, al rafinamentului aşternut în purpura 

v •şmintelor, în gingăşia podoabelor, în decoraţia veselei ce apare tot mai des pe mesele 
domneşti sau boiereşti . 

Tinerii merg să înveţe elineşte, latineşte sau italieneşte, adăpându-se cu sete la 
·olilc istanbuliote, vieneze, veneţiene sau padovane. În cartea mitropolitului Teodosie, 

d 1l la 12 ianuarie 1689, se arată că în vremea Radului Vodă Leon „dumnealui învăţatul 
( '011sta11tin Stolnicul " a mers ia Veneţia „pentru învăţătura cărţii "19. Prezenţa sa la 
P 1dova este certă. 

Veneţia avea să instruiască tineri români precum un Avramie, pe Gheorghe Damian 
(V il t1h us), Paiade Damian (Valahus)2°, pe un Andronache postelnic, fiul lui Pascale 

111n icul2 1
, ş.a. Se vorbeşte despre existenţa unei istorii româneşti privind Veneţia căci 

llill · ll n manuscris, din nefericire azi dispărut, în care se găsea şi Cronica lui Gh. 
1111111 ·ovici , fusese aşternut şi un mic tratat de istorie a oraşului lagunei „pentru ca să 
o11• ştie de când s-au zidit vestita Veneţie şi câţi prinţipi, adecă domni, au fost până 
11r 11111 ", scrisă de fapt în perioada şederii viitorului vei stolnic în marele oraş italian22

• 

La sfârşitul secolului al XVII-iea oraşul Bucureşti reprezenta o poartă a pătrunderii 
I pi 1 iturilor occidentale spre Balcani. Prin această filieră primea, în 1692, felurite ziare 
1•0 1s · la Viena, Iacob Collyer, ambasadorul Olandei ia Istanbul aşa cum menţionează 
I 1n suşi. 

O atracţie deosebită aveau să stârnească de asemenea şi edificiile bătrânului Bizanţ, 
111 · ·Ic care au împodobit - în epoca de aur a arhitecturii musulmane ce îl pune în 

111111L pc vestitul constructor Sinan, - ţărmul Bosforului sau pământul Anatoliei. Marii 
hu IÎ mergeau adesea la Istanbul sau la Edime, însoţind alaiuri domneşti sau pentru a 
d111• • diferite epistole, unele dintre acestea denunţătoare . Este de fapt perioada în care 
di 11111u l spre oraşele de reşedinţ~ sultanală este străbătut frecvent. Desigur că foarte 
p111i11i dintre ei au reuşit să păşească la Topkapî, palatul sultanal împodobit cu arabescuri , 
111 mici dulăpioare din lemn scump în care se ţineau, mai mult simbolic, câteva cărţi , 
1 11 11~ i şi ferestre ţintuite cu aplice de sidef sau chioşcurile padişahului ce-şi proiectează 

1 11d11 tn lor umbră pe valul molcom al Cornului de Aur. 
N-au putut pătrunde pe covoarele persane în Cinili Kioşk, sau în Bagdad Kioşk 

p 111t1 u a admira acea risipă de teracote pe care se înscriu, într-o convulsie şi în acelaşi 
ll111p într-o ordine impresionantă, mănunchiuri de flori care mai de care mai stufoasă, 

11 I/ 

19 /\ rh. Muzeului Municipiului Bucureşti, inv. 26991. 
20 D. Russo, Mitrofan Grigoraş, Cronica Ţării Româneşti (1 714- 1716), „R.I.R.", MCMXXXIV, 

11 /\rh. Stat Buc„ Mitrop. Ţ. R„ LV bis. 24 mss 134, f. 552 v. 
12 R 'Vista Istorică, an III (1917), I, pp. 23- 24. 
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mai încântătoare. Au întâlnit însă în peregrinările lor oficiale, sau tam1ce, palatele 
marilor dregători, prieteni cumpăraţi cu arginţi, nesiguri ca nisipul mării, efemeri în 
demnităţi ca şi în viaţă. I-a impresionat, ca pe orice om crescut într-o ţară bogată în 
rodnicia vegetală a pământului, chipul în care arborele, fructul sau floarea se pot îngemăna 
creând frumosul. Un frumos care trece dincolo de armonie şi care ascunde în înfăţişarea 
lui concepţii, gânduri filosofice la nivelul lor de înţelegere şi îndeosebi la putinţa 
aspiraţiilor fiecăruia. 

O asemenea revelaţie avea să trăiască şi Mihai Cantacuzino şcolit şi el la Istanbul 
şi apoi oaspete frecvent în calitate de mare dregător. Anii tulburi trecuseră de acum şi 
tronul Ţării Româneşti era în mâinile puternice ale fratelui Şerban, înscăunat la 6 ianuarie 
1687. Rivalii au fost răpuşi în ţară sau hălăduiau neputincioşi dincolo de fruntarii. Elena 
postelniceasa, adevărata cheie de boltă a familiei, îşi văzuse visul realizat şi se pregătea 
de cele veşnice. 

La 1 septembrie 1681 bătrânul boier cărturar Stoica Ludescu scria Diata, 
testamentul Elenei, document cu multiple valenţe şi implicaţii de familie. De la început 
până la sfârşit bătrâna boieroaică îşi îndemna fiii să trăiască în unire şi armonie, 
repartizându-le sate, vii, mori, palate. 

Scurt timp mai târziu un căpitan şi câţiva slujitori aveau să o însoţească în 
drumul ei spre cetatea „dumnezeiescului Mormânt"13

• Alături de postelniceasa se găsea 
fiul Mihai, aflat acum la vârsta de peste 30 de ani. Marele ban, autorul „ Genealogiei 
Cantacuzinilor", reconstituie drumul, arătând că peregrinii s-au dus „pe la toate sfintele 
pământuri adecă: la Ierusalim, la Sf Mormânt, prin toată Palestina, la Sfeta Gora şi 
la mănăstirea de la muntele Sinai "14

• La această dată Mihai călătorise deja în Europa 
având râvnă, spune izvorul „ la gheografie şi la arhitectură". Aceste drumuri vor lăsa 
o puternică amprentă în opera ctitoricească a marelui spătar. 

Revine acasă cu impresia Orientului mediteranean, cu înţelegerea profund umană 
a unor stabilimente întâlnite în lumea italică, cu râvna de a lăsa posterităţii mărturii ale 
vredniciei şi ale rafinamentului, ale respectului faţă de legile scrise şi nescrise ale ţării 
sale. Devine mare spătar, funcţie pe care o va deţine până în ziua de 2 februarie 170625

• 

Trece prin furtuna prevestită de Elena postelniceasa, trăieşte zilele stingerii lui Şerban 
Vodă şi contribuie hotărâtor, alături de fratele Constantin stolnicul, la urcarea în tron a 
nepotului de soră vei logofătul Constantin Brâncoveanu, în octombrie 1688. Era mai 
puternic decât Vodă. Avea moşii pe care le moştenise, le cumpărase, sau le dobândea 
prin căsătorii. Întreţinea relaţii cu puterile Europei, cu curţile de la Viena şi Moscova, 
cu Londra şi Istanbul. Dar pentru veşnicirea numelui său toate acestea nu erau suficiente. 
Trebuia să zidească el, arhitectonul, lăcaşe şi nemestii atât aici în târgul Bucureştilor cât 
şi în alte oraşe, sate sau chiar în loc pustiu de munte. 

De aici opera ctitoricească a vei spătarului Mihai Cantacuzino, parte integrantă 
a valului de construcţii ce aparţin epocii brâncoveneşti. El nu face altceva decât să se 

23 N. Iorga, Despre Can/acuzini, p. CXXXI. 
24 Genealogia Canlacuzini/or, p. 342. 
25 Paul Cemovodeanu, ln vâltoarea primejdiilor. Bucureşti, 1997, p. 29. 
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d 1111 lui Vodă, fraţilor, verilor, boierilor ţării care se întrec în a înălţa palate, mănăstiri 
WI I ri ci. Ţara toată cunoaşte acum un impresionant şir de realizări. Informaţiile de 

11 h ·ncliciem astăzi atestă funcţionarea a peste 100 de şantiere de construcţie sau de 
11 1111111r · a unor vechi lăsaşe26 • Se relua, într-o vigoare superioară, şi într-o concepţie 
111 111 , · a cc ţara cunoscuse în vremea lui Matei Basarab. Şi de data aceasta în frunte 
111 do1nnul ţării urmat, îndeaproape, de unchii Constantin şi Mihai, de Toma Cantacuzino 
1 I • •I şi dornic de desfătare, de Creţuleşti, de Ion Radu Slăvitescu şi de mulţi alţii. 

) s ituaţie întocmită de cunoscutul istoric şi genealogist Ioan C. Filitti, dovedeşte 
I 111 li i Cantacuzino îi revin 29 de ctitorii ridicate de la jumătatea secolului al 
li I 1 p nă la mijlocul veacului următor27 • Opera lor poate fi întâlnită atât în Oltenia 

1 I 'S în Prahova, la Bucureşti şi în împrejurimi, în zona Buzăului. Aproape toate 
llltioane de referinţă28 • Pornind de la casele părinteşti ridicate de postelnic la 

I I) 1 111 despre care Paul de Alep spune că „uimesc simţirea şi sunt mai frumoase 
11 1 1 I ll<'t•l •a din capitală" şi trecând pe la Filipeştii de Pădure şi ajungând cu mintea 
I 1 p11 l 1lt1l lui Toma Cantacuzino din actuala Piaţă a Naţiunilor Unite din Bucureşti „mai 
11111 I mul desfătate decât toate casele celorlalţi Cantacuzini "29

, obţinem o imagine a 
li • 1111 lor fundamentale ale operei arhitectonice a acestor mari boieri şi oameni de 

11 11 111 

li ridicau, cu aceeaşi uşurinţă, palate precum acela de la Afumaţi, mănăstiri ca 
I d1 I t Poiana, Măgureni, Lespezi, biserici decorate cu minunată haină picturală. 

11111 I 111şişi meşteri, după cum Vodă se îngrijea de o echipă tot mai numeroasă de 
1•1 1 pll\ 111 dăltuirea pietrei şi lemnului, ai compoziţiei şi armoniei cromatice. Spune 
1 i 111 11ni litudinea izbitoare între monumentele ridicate de Cantacuzini. Un Mira 

I 11111111 ·ontribuie la reuşita decoraţiei litice de la Râmnicul Sărat ca şi de la Sinaia 
I t 11 1\ 11. I' rvu Mutu devine zugravul de familie şi cele mai multe dintre lăcaşele 
1111 1111 111 11 ş ti de la sfârşitul secolului al XVII-iea dobândesc podoaba picturală a celui 

1111111 o pe drept „dascălul Pârvu Mutu zugravul"30
, maestrul ajutat de învăţăcei 

1 llh dl monah, Marin, Andrei, Stan, Neagoe, Nicolae, toţi amintiţi în ctitoria de la 
I lllp f i d P dure31 , sau de aceeaşi învăţăcei Marin, Nicolae, cărora li se adaugă Stan, 
11 11 111 , •11111 ttori la Măgureni3~. Niciodată Ţara Românească nu mai cunoscuse o înflorire 

111 1111 11 în acest sfert de veac de domnie brâncovenească. 
I 111 Mihai Cantacuzino vei spătarul i se datoresc câteva ansambluri arhitectonice 

1111 11111 v . De fapt din bogata listă a monumentelor înălţate de Cantacuzini, spătarul 
111 1111 11 I 1vuntaj de a i se fi păstrat aproape toate construcţiile pe care le-a înălţat. 
1111 1691 - 1697, împreună cu Io Constantin Basarabă Brâncoveanu ei termină 

111 , I 1ll111 Ionescu, Panait I. Panait, Constantin Vodă Brâncoveanu, Bucureşti, 1969, Harta 2. 
1 Io n . Fi litti , op. cit., pp. XXXI-XXXIV. 

11 V1t I Dr~gu\, Arta Românească, Bucureşti, 1982, p. 366. 
w l/1•11 f'11l11gia Ca11tacuzi11ilor, p. 352. 

1'1 I t otic ro Voinescu, Pârvu Mutu zugravul, Bucureşti, 1968, p. 11 . 
•I 11 11111 ri stache-Panait, Pârvu Mutu-zugravul, „Gl. Bis", an XXIV, 1965, nr. 7-8, p. 695. 
1 I m ltll •I Voincscu, op. cit. , p. 23 . 
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mănăstirea de la Râmnicu Sărat „cu înalte ziduri şi cu patru cule la patru colţuri ale 
curţii mănăstirii cu mari case egumeneşti şi cu chilii "11 cum o descrie genealogistul. 

De pe acum se anuntă, demne de luat în seamă, coloanele, în număr de zece, care 
străjuiesc pridvorul lăcaşului, ancadramentele ferestrelor şi îndeosebi portalul pe care se 
aşterne evidentă amprenta stilului baroc italian14

• În aceeaşi perioadă marele spătar 
ridica în mijlocul codrilor ce îmbrăcau muntii Bucegi, mănăstirea Sinaia, lucrare începută 
şi terminată în anii 1694-169515

• Era de pe atunci „ o mică mănăstire, dar de frumoase 
arhitecturi, cu înalte ziduri, înconjurată cu chilii "16• 

Primii ani ai secolului al XVIII-iea aduc cea mai înfrigurată strădanie de ctitorire 
din partea marelui Spătar. Meşterii săi îndepărtau, în 1701, peretii gârboviti ai biseicutei 
din lemn ridicată pe soclu de cărămidă a lui Udrea Doicescu pentru a face loc celebrului 
ansamblu arhitectonic de la Colţea17 • Din cartea dată de Antim Ivireanul la 29 martie 
1709 lui Mihai Cantacuzino privind Co Iţea rezultă că acesta „ cheltuind multă bogăţie, 
a ridicat felurite şi minunate clădiri, tari şi încăpătoare adică: lăcaşuri sfinte, spitaluri, 
case pentru hrana săracilor şi spiţerie şi şcoale pentru felurite învăţături şi de învăţătura 
cuntărilor"18 • În lotul constructiilor de la cumpăna secolelor XVII-XVIII se află şi 
biserica din satul Fundeni. A fost ridicată ca locaş al curţii boiereşti de acolo. 

Planimetric monumentul, aflat în actualul cartier bucureştean, nu se deosebeşte 
de celelalte. Un plan triconc, cu abside mici circulare în interior şi poligonale la exterior, 
cu pronaosul uşor supralărgit, continuat spre vest cu un pridvor străjuit de şase coloane 
din piatră19 • O turlă pătrată se ridică peste bolta pronaosului şi o a doua, refăcută mai 
târziu, pe o bază octogonală, peste naos. Este un lăcaş de mici proporţii, echilibrat, 
solitar într-o curte pătrată, bornată de un zid de cărămidă şi plină de cruci. Dintre cei 
care parcurg şoseaua ce urmează malurile estice ale lacului Fundeni, putini ştiu că 

turlele acelea acoperite cu olane roşii anunţă existenţa nu numai a unui monument vechi 
de peste 300 de ani ci şi a unei incontestabile bijuterii a arhitecturii româneşti. 

Într-adevăr parcurgând micul parc, dominat de o masivă cruce de piatră, dedicată 
eroilor locali, te afli în faţa unei adevărate revelaţii, o transplln!re figurativă a concepţiilor 
oamenilor acelor vremi, risipă de măiestrie şi bună dispoziţie40 • Biserica Fundeni este 
singurul monument din ţară care păstrează pe peretii săi exteriori o splendidă decoraţie 
în ştuc. Un câmp de frunze şi flori se ridică dincolo de capitelurile coloanelor pridvorului 
şi ele executate în stilul brâncovenesc, acel stil al vegetatiei şi unduirii. Motive florale 
încadrează nişa hramului, şi un brâu în frânghie încheie, în partea superioară, registrul 

JJ Genealogia Cantacuzinilor, p. 343. 
14 Gr. lol'l!scu, Istoria arhitecturii româneşti, Bucureşti, 1937, p. 195. 
35 Nicolae Stoicescu, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din România, I, Ţara 

Românească, voi. 2, 1970, p. 579. 
36 Genealogia Calllacuzinilor, p. 343. 
37 N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, 1961, p. 183. 
38 Gh. Negulescu, O pagină din istoria Bucureştilor. lntemeierea mănăstirii şi spitalului Colţea, în 

„B.O.R.", an 45 (1926), Seria II, nr. 2, p. 87. 
19 Vasile Drăgul, Dicţionar enciclopedic de artă medievală românească, Bucureşti, 1976, p. 148. 
40 G.M. Cantacuzino, Fundenii Doamnei, „Boabe de Grâu", 3, an II, 1931, p. 153. 
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111 ·di n aş ternut pe peretele de vest. Urmează o suită scundă de ocniţe oarbe şi iar un 
I 1 li în frânghie căzut în umbra a trei şiruri de cărămizi simulate sub cornişă. 

Faţada de sud este partea cea mai valoroasă întrucât ea s-a conservat mult mai 
11 1111. u · ât celelalte zone ale lăcaşului. Motivul întâlnit pe peretele de vest al pridvorului 

111toorce ş i pe latura sudică a acestuia. Peretele pronaosului, perforat de o mică 
lr t 1, Ir dreptunghiulară, cu ancadramant litic, este împărţit în trei registre distincte. Pe 
11 I I • 'os, se vede un Janţ de motive romboidale cu câmpul plin de flori, fiecare având 

111 11 iduulitatea sa. De fapt suntem nevoiţi să subliniem de pe acum câteva trăsături 
111 1111 1 Cl le decoraţiei de la Fundeni. 

11 primul rând caracterul de unitate a întregului câmp decorativ în pofida aparenţei 
11 m ntare . Motivul romboidal , panourile dreptunghiulare din registrul doi sau 

ii i 111 111 clui de-al treilea sunt în fond încadrate într-o ramă unitară, un discret brâu 
li li 111 hi '. Totul se leagă sugerând nararea continuă a subiectului. Ideea de unitate este 

1 11~ 111 I 111 ulul redată prin segmentarea unor subiecte prinse pe muchia creată de două 
11 1111 

duua caracteristică este predilecţia pentru linia unduită. Nimic din rigiditatea 
1 primei jumătăţi de veac XVII. Totul, lujerul florilor, conturul motivelor 

I 1 1111 11 VI'. hrâul şnurat, capitelele şi chiar decorul fusurilor de coloană se unduieşte 
11 11 11 1111 t< lt calmă, pornită spre infinit. În fine profunda semnificaţie a decoraţiei în 
111 •1 11 I 1 Fundeni este adevăratul imn pe care ctitor şi meşter îl închină vieţii , bucuriei 
I 1 111 I Po ttc puţine, chiar extrem de puţine, sunt compoziţiile artistice care să exprime 
111 111 1q 11 tl de clar, de direct, dedicat vieţii cum se descifrează pe cei câţiva metri 
I 11 1p 1h 111 Fundeni . De fapt sâmburele întregii tratări rezidă în registrul II, de proporţii 
1111111 11 11 tl 1n 11 ri decât celelalte. Pe pronaos sunt aşternute două subiecte: spre vest palatul 
"'I 111 d I' t un ridicat pe un soclu din 4 rânduri de cărămizi. Parterul înălţat, aidoma 

• 1111 1111 1 Irc boiereşti , este deschis şi mărginit de o verandă străjuită de 5 stâlpi. Patru 
111d1 I 11 111 • uspcndate de arce trilobate. Etajul palatului este completat cu câte două 
u 11 1 11 1 lq i ·c zonei bosforeane. În fine etajul II, un fel de ceardac terminat cu turnuri 
I It o 1111 11 111i s fe rică de ţinută orientală. Întreaga construcţie este străjuită de doi 

I ruri lc altor patru arbori profilându-se dincolo de · acoperiş. Fără nici o 
11 o imagine fantastică, o stilizare a înfăţişării unui palat pe care ctitorul îl 

111 11111 •Cl-i călătorie în Asii şi pe Bosfor. Dar chiar în această ipostază palatul 
I I 11111 11 11 1 d •ajă un aer de seninătate. Totul este deschis, îmbiind la odihnă şi bună 

I'' I I\ 
11111 111 t11 mător tratează un subiect cu totul deosebit. În centru, un uriaş havuz 

111 I tl 11 11 i potire suprapuse s trăjuit de doi chiparoşi . Jos doi peşti în sumersie 
11 •h • trad i ţ i e care susţine că viaţa a pornit din apă, apoi capetele a doi 

•li d111 1 11 \uşncsc jeturi puternice de apă. Deasupra lor doi păuni care sorb din 
11 tl 1~ · 1•1 li tl vieţii . Motive florale completează această simbolică şi tonică scenă. 

1 11 hţ i 1 a din var stins , amestecat cu praf de marmură şi cretă, obţinându-se o pastă uşor 
111 11 uil . Vas ile Drăguţ, Dicţionar, p. 287. 
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Urmează în fine cinci compoziţii florale aşternute pe fiecare din laturile absidei sudice. 
Flori ce se ridică deasupra unor mese, plante din rândul cărora se detaşează 
floarea-soarelui, apoi fructe, acele roade culese din grădinile prahovene: mere, pere, 
struguri, dar şi lămâi şi din loc în loc păsări, simbol al gândurilor bune. Altarul octogonal 
continuă prezentarea motivelor florale, fiecare panou având compoziţie proprie. Latura 
nordică a fost mai crâncen încercată de factorii atmosferici. Mari suprafeţe şi-au pierdut 
decoraţia. Se mai păstrează registrele de pe pronaos şi aici întâlnind un alt palat şi el 
redat tot în maniera persano-constantinopolitană. Pe una din uşile edificiului se vede în 
relief data 1699, adică anul inaugurării. 

În fine cel de-al treilea registru este o alternanţă ritmică de chiparoşi şi discuri 
decorate cu motive geometrice. Pretutindeni arborele acesta, tuia, înalt cu înfăţişarea-i 
fusiformă, arborele cimitirelor otomane, simbol al năzuinţelor către locurile bune ale 
lumii de apoi, redat în realităţi pur creştine. În pridvor mai poate fi admirat ceva din 
penelul lui Pârvu Mutu şi ucenicii săi, ancadramentul din piatră al uşii de certă influenţă 
occidentală. În mijlocul ramei de piatră acvila bicefală cantacuzină şi deasupra ei pisania 
străjuită de două figuri angelice „Această svăntă şi dumnezăiască biserică căriia hramul 
să prăznueşte a svăntu marelui Eftimie, den temelie ei este făcută şi înfrumuseţată de 
Mihai Cantacuzino v<e>I spătar Întru slava şi lauda atol ziditorului Dumnezeu În buna 
pomenire părinţilor, moşilor şi stremoşilor săi şi întru a lui vecinică pomană. Şi s-au 
săvârşit la anul de la zidire lumi(i) 7207 şi de la sp<ă>s<e>nie ei 1699 m<ese>ţa mai 
1 "42. 

Dar misiunea marelui boier nu se încheia aici. Urmează doi ani mai târziu începerea 
mănăstirii Titireciu din Ocnele Mari, lăcaş construit şi apoi redat de către istoriografia 
noastră adevăratului ctitor0

. Se pare că lucrările au durat până spre 1706 adică acea 
perioadă în care nouri negri încep să se abată din nou asupra marelui boier. Disensiuni 
tot mai evidente cu Constantin Brâncoveanu duc la scoaterea sa din rangul de vei 
spătar. Într-o scrisoare a Stolnicului se arată că Mihai fiind suferind s-a retras la moşiile 
lui „ în timpul atâtor afaceri penibile care cu loc aici acum şi care sunt atât de neaşteptate 
şi atât de primejdioase Încât ele depăşesc puterile noastre "44

• La 14 martie 1709 Mihai 
Cantacuzino cerea eventual azil Ţarului în caz de primejdie pentru că: „mergând pe 
oceanul tulburărilor şi al nenorocirilor el nu mai are nici o speranţă "45

• În acelaşi an 
Stolnicul se retrăsese la Fi lipeşti „devenind ţăran şi dărăban" cum consemna singur în 
scrisoarea către patriarhul Hrisant Nottara din 20 februarie 171046

• Dar suferinţele lor 
nu se opresc aici. În 171 O Mihai fostul mare. spătar era cumplit zdruncinat din cauza 
nenorocirii „ce mi s-a căşunat - scria el aceluiaşi învăţat - prin boala şi moartea 
fericitei mele soţii "47

• 

42 Inscripţiile medievale ale României, Oraşul Bucureşti, voi. I, Bucureşti, 1965, pp. 259-260. 
0 Radu Creţeanu, Despre importanţa studiului elementelor de construcţie in datarea monumentelor 

istorice în „Mon. Ist. Studii şi lucrări de restaurare", Bucureşti, 1967, 2, p. 153 ş.u. 
44 Ştefan Ionescu, Panait I. Panait, op. cit., p. 234. 
45 Ibidem, p. 236. 
46 E. Hurmuzaki, Documente, XIV/3, p. 63. 
47 Ibidem, p. 66. 
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Cu fiecare lună care se scurgea, ura faţă de nepotul încoronat creştea. Uneltirile 
celor doi fraţi, trecerea lui Toma de partea Ţarului Petru în 1711 şubrezesc poziţia 
Brâncoveanului la Sublima Poartă. În martie 1714 cel care domnise peste 25 de ani era 
mazilit şi dus pe ultimul drum în sumbra temniţă de la Yedikule. Domnia revine lui 
~lcfan, fiul Stolnicului şi nepotul lui Mihai Cantacuzino. Este a doua renaştere a celor 
Joi mari potentaţi. Ce putea ilustra mai profund bucuria biruinţei decât o altă construcţie, 
de un fel unic, o săgeată urcată spre cer cât mai sus. De aici frenezia unui nou şantier, 
m1 aiurea ci cât mai aproape de Curtea condusă acum de Ştefan Vodă şi el tot nepot ca 
~i cel urgisit. 

Aşa va fi apărut ideea turnului Colţea, datorat lui Mihai Cantacuzino, podoaba 
Bucureştilor cum avea să o definească un cărturar la mijlocul secolului al XVIII-lea48

• 

I >ar alunei când totul părea senin şi sigur ca o lovitură de trăznet sosi mazilirea lui 
~tcfon Vodă. Era 25 decembrie 1715, sfânta zi de Crăciun. Fostul domn luă drumul 
i1111inlaşului la 13/24 ianuarie 1716 urmând ca şi Brâncoveanu, soarta nenorocită a 
1111ora dintre voievozii români. Au pierit atunci, odată cu fostul purtător de coroană, 
pica învăţatul Stolnic Constantin Cantacuzino iar la Adrianopol au fost ucişi biv vei 
spl1larul Mihai Cantacuzino, Radu Dudescu ş.a. 49 Bunurile lor din ţară le-au fost 
rn11tiscate. Ansamblul de la Fundeni şi-a urmat şi el procesul de degradare. 

În a doua jumătate a secolului al XVIII-Îea moşia Fundeni se afla în posesiunea 
ho1crilor Dudeşti50 • În august 1860 Doamna Maria Ghica repara biserica ctitorită de 
1111ll'clc spătar, aşternând un nou strat de pictură murală în pronaos, naos şi altar. Au 
111111as până acum picturile din pridvor datorate lui Pârvu Mutu şi şcolii lui. 

Fără îndoială că faptele celor doi fraţi sunt imense, că rolul lor în viaţa politică 
11 1 om;înilor, a popoarelor din Balcani, este incontestabil. Dar dincolo de scânteietoarea 
101 minie, de abilitatea diplomatică, şi de mândria lor, aceşti oameni au realizat aceste 
111torii cc se înalţă de aproape 300 de ani ca nişte borne ale unei continuităţi de civilizaţie 
111111l111Cască, mărturii sfinte ale capacităţii şi gustului de frumos pe care meşteri şi ctitori 
Ir 1111 dăltuit în piatră, le-au modelat în ştuc şi le-au înfrumuseţat prin scene cultice 
1111•.nivitc de mari artişti. Biserica Fundenii Doamnei poate fi considerată „cea mai 

,„ 1111111ioasă şi frumoasă ctitorie" a vei spătarului Mihai Cantacuzino51
• 

SUMMARY 

The Fundenii Doamnei Church - a Brilliant Monument 
of the Brancoveanu Epoch 

The fundenii Doamnei quarter !ies at the Eastem extreme part of Bucharest. The estate of this 
,1111 irnl village bclonged for decenies to the Great Spathar Mihai Cantacuzino, uncie of the famous ruter 

4K Panait l. Panait, Cercetări privind Turnul Col/ei di11 Bucureşti, „B.M.I.", 3, XXXIX, 1970, pp. 
I H 

4• Radu Ştefan Ciobanu, Pe urmele Stolnicului Constantin Cantacuzino, Bucureşti, 1982, pp. 282-
'HI 

"'Ci.I. Jonnescu-Gion, Istoria Bucurescilor, Bucuresci, 1899, p. 382. 
11 Corina Popa şi Dumitru Năstase, Biserica Funde11ii Doamnei, Bucureşti, 1969, p. 14. 
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Constantin Brâncoveanu. In 1699, the owner built the church along with the other constructions of bis 
residence. The church alone bas remained from the former architectural assembly, and it is considered one 
of Bucharest's most valuable monuments. 

The church bas a typically orthodox "triconc" plan with a widened pronaos and presents a vast 
stucco-made decorative program influenced or executed by Oriental craftsmen. The decoration renders 
palaces, a fountain, pots with flowers and fruit, geometrica( motifs with obvious similitudes with the 
Constantinopolitan baroque. At presen!, the church is still used as a Christian Orthodox ritual building, 
where sermons are performed. 
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PALATUL POSTELOR • 

Angelo Barbu Popescu 

Localul Direcţiei Generale a Poştelor era amplasat, până în anul 1900, pe strada 
Vestei pe locul unde între anii 1906-1907 s-a constituit Bursa de valori (actualmente 
sediul Bibliotecii Naţionale - fostă Bibliotecă Centrală de Stat) astăzi colţul dintre str. 
Doamnei şi str. I. Ghica. În locul Poştei Centrale din str. Doamnei nr. 11, de la demolarea 
111.:estui local şi până la construirea noului palat al Bursei a funcţionat grădina de vară 
llasilescu. 

Creşterea volumului de corespondenţă, mandate şi coletărie, a numărului 
personalului poştal, impunea clădirea unui nou local al Direcţiei Telegrafelor şi Poştelor 
rnre să fie pe măsura timpului prezent şi pentru viitor. 

Pentru a trece la realizarea unui nou local a fost necesară o Lege pentru construirea 
1111/atului poştelor. Această lege s-a votat de către Cameră şi Senat, fiind sancţionată la 
."> mai 1892. Conţinutul acesteia era alcătuit numai din trei articole: 

Art. I - Se autorizează Ministerul de interne a construi în Bucureşti un local 
pentru serviciul telegraf-poştal, pe un loc care se va hotărî de Consiliul de Miniştri. 

Art. II - Se deschide pe seama ministerului de interne un credit de 3.000.000 lei, 
rnre se va acoperi printr-o emisiune de rentă sau prin orice mijloace va găsi guvernul 
111ai nimerit. 

Art. III - Acest credit va servi pentru plata terenurilor, pentru construcţia localului 
~1 pentru cheltuielile de supraveghere a construcţiunii. 

Prim-ministru şi ministru de interne era Lascăr Catargiu (27 .11.1891 - 03. l 0.1895). 
I '011siliul de Miniştri, în şedinţa din 26.07.1892, a hotărât ca Palatul Poştelor să fie 
rn11struit pe locul hanului Constantin-Vodă, delimitat de străzile Stavropoleos, Calea 
Victoriei, str. Carol (actualmente str. Franceză) şi str. Poştei. Va fi desemnat un arhitect, 
rnre însoţit de un cunoscător al serviciilor de poştă, să viziteze clădiri similare din 
slr•linălate care, împreună vor întocmi programul şi proiectul necesar în conformitate cu 
rl'linicle administraţiei poştale. 

Ministerul de interne, ca for tutelar al administraţiei telegrafo-poştale, deleagă pe 
d11ectorul Ernest Sturza şi pe arhitectul Al. Săvulescu să viziteze clădiri de poştă din 
V1l'11a, Milnchen, Geneva, Paris, Bruxelles, Torino, Milano, Veneţia şi Budapesta. 

La întoarcere este desemnat arh. Al. Săvulescu cu întocmirea proiectului având 
'11pervizarea, din punct de vedere poştal, dată de directorul general, al poştelor şi 
ll'legrafului, Ernest Sturza. Exteriorul clădirii proiectate se aseamănă foarte mult cu cea 
~imilară din Geneva. 

În timpul celui de al doilea mandat al directoratului său, Dumitru Cezianu 
( 17 .10.1892-16.10.1895) s-a ocupat îndeaproape de noul local al palatului poştelor. 
1'1 oiectul arh. Al. Săvulescu a fost aprobat de consiliul tehnic superior din ţară care a 
losl supus avizului profesorilor din Paris, Ginain şi Gerardet. 

Proiectul arh. Al. Săvulescu a fost supus unei licitaţii publice, ţinută la 24.01.1894, 
l111HI adjudecat de Societatea română de construcţii şi lucrări publice reprezentată de 
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directorul Effingam Grant. Clădirea s-a executat sub controlul unei comisiuni tehnice 
compusă din inspectorii generali ai ministerului lucrărilor publice: C. Mironescu, P. 
Ţăruşeanu şi Gr. Cerchez. 

Datorită stăruinţelor Directorului D. Cezianu piatra de temelie, cu deosebită 
solemnitate a fost pusă la 20 octombrie în prezenţa regelui Carol I, a primului ministru 
Lascăr Catargi, a celorlalţi miniştri, a preşedintelui Camerei, preşedintelui înaltei Curţi 
de conturi, a primarului Capitalei, a personalului superior al administraţiei poştale şi 

telegrafice şi alţii. 

S-a oficiat un serviciu divin, iar la sfârşit Directorul Cezianu a rostit o cuvântare: 
Sire, 
Sunt fericit că mi se prezintă ocaziunea a Vă putea aduce recunoscătoarele 

mulţumiri ale corpului telegrafo-poştal, că Aţi binevoit a onora această serbare cu 
f nalta Majestăţii Voastre prezenţe. 

Clădirea acestui palat, la care Majestatea Voastră pune azi prima piatră, se 
impunea prin avântul ce, mai cu seamă în aceşti din urmă ani, a luat serviciul telegrafo
poştal. Acest edificiu va acoperi 8000 m.p. şi va costa peste 3.000.000 lei, împodobind 
Capitala cu un monument, care se va putea număra între cele dintâi palate poştale din 
Europa. 

Planurile au fost întocmite de distinsul nostru arhitect Săvulescu, iar clădirea se 
face prin „ Societatea română de construcţii şi lucrări publice". 

Sire, 
Serviciul poştal, precum îl înţelegem azi, este de dată încă recentă; în adevăr, 

până la 1846 el nu se făcea decât pentru Stat, iar de la această dată se organizează 
'"' serviciu şi pentru corespondenţa particulară, dar îndeplinit de către antreprenori. 

La 187 3, când s-a înfiinţat prima statistică de către dl. George Lahovari, fost 
director al poştelor şi telegrafe/or, corespondenţa poştală număra 2.000.000 de scrisori, 
iar la 1893 ea se ridică la 25.000.000; aceasta ne dă măsura dezvoltării culturale ce 
11 luat România în acest scurt interval; valorile ce s-au expediat prin serviciul de 
mesagerii al poştei au trecut de la 300 milioane anual, cât era la 187 3, la 1 miliard 
Îll 1893. 

Progresul ce au făcut este mare; mai avem însă mult de lucrat pentru a ajunge 
la ţinta ce ne-am propus. Corpul nostru telegrafo-poştal, care a dat atâtea dovezi de 
lrârnicie, muncă şi răbdare, va fi, sunt convins, la înălţimea acestei misiuni. 

Cu această ocaziune, Sire, permiteţi-mi a Vă oferi, din partea Direcţiunii generale 
11 telegrafe/or şi poştelor un Atlas, conţinând hărţile telegrafe/or şi poştelor pe fiecare 
;11deţ, prelucrat de această Direcţie, şi nu pot sfârşi mai bine decât zicându-vă: 

Să trăiţi Sire! 
Să trăiască M.S. Regina! 
Să trăiască întreaga familie Regală! 
Să trăiască România! 
A răspuns acestei cuvântări regele Carol I, fiind ascultat de întreaga adunare cu 

mare interes. 
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2. Localul poştei din GeB:va care l-a inspirat pe Arh. A. Săvulescu . 

3. - Noul local al Poştei cu cele 4 nivele (subsol, parter, et. I , et. 2) din lucrarea „Dare de seamă 
1905- 1907". 
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Ridicarea acestui măreţ palat pentru poştă şi telegraf dovedeşte di11 nou cât de 
puternic este avântul pe care România l-a luat în toate ramurile publice. Sunt abia 30 
de ani, de când poşta internaţională, care este un drept exclusiv al Statului, era încă 
î11 mâinile Puterilor străine, şi organizarea acestui însemnat serviciu încredinţat unei 
misiuni străine. 

Astăzi poşta şi telegrafu/, condus prin noi înşine, au dovedit o administraţie de 
frunte şi au putut lua parte cu vrednicie la toate congresele internaţionale, care au 
regulat într-un mod minunat relaţiile cu lumea întreagă. 

Pun dar, cu vie mulţumire temelia acestui palat, dorind ca dânsul să fie în 
curând isprăvit, spre a asigura unei administraţii, care a luat o dezvoltare aşa de mare, 
1111 adăpost demn de importanţa sa. 

Actul de fundaţie a fost semnat de Rege şi de persoanele prezente. Acest act, 
împreună cu o serie de monede româneşti, aflate în circulaţie, au fost zidite în colţul 
dildirii dinspre biserica Sf. Dumitru - „Poştă" pe str. Carol (Franceză) şi str. Poştei. La 
~mrşitul ceremoniei s-a servit şampanie iar primul ministru Catargi a urat regelui mulţi 
1111i fericiţi pentru a mai participa şi la alte solemnităţi de aceiaşi natură pentru binele 
şi prosperitatea ţării. 

în timpul Directoratului lui Constantin Chiru (19.11.1895-24.04.1899) acesta s-
11 m:upat intens cu lucrarea construcţiei palatului poştelor respectiv pentru amenajare, 
1llm1inat, încălzire, mobilier, etc. 

Sub directoratul lui Mihail Ghica (27.04.1899-14.02.1901) s-a finisat construcţia 
1'11l111ului poştelor în care s-au instalat Administraţia Centrală şi oficiile poştal, telegrafic 
'' telefonic. Pentru terminarea lucrărilor directorul Ghica obţine la 3.05.1899 un credit 
1'!llrnonlinar de cca. 210.000 lei (instalarea luminilor electrice, ascensoarelor, aparate, 
111Nl1 umente de telegraf, poştă şi telefoane). Directorul Mihail Ghica, cu sumele obţinute, 
11·11~cşle ca în octombrie 1899 să mute în noul palat divizia tehnică şi contabilitatea, iar 
111 11prilie 1900 şi celelalte divizii ale Administraţiei. În timpul guvernului liberal Dimitrie 
St1111.u (14.02.1902-20.12.1904) în toamna anului 1901 se inaugurează, fără fast, darea 
111 l'olosin\ă a palatului Poştelor. Din cauza economiilor la sânge ale primului ministru, 
1111111i.:urarea festivă într-un cadru restrâns, s-a făcut abia în anul 1903 sub interimatul lui 
ll1111itrie Berlescu (16.08.1903-31.05.1904). 

Pentru inaugurarea festivă a Palatului Poştelor s-a comandat la Paris o emisiune 
-p1•1111lă de timbre în anul 1900. Această emisiune a fost livrată promt în acelaşi an, dar 
1•·li1d\11du-se inaugurarea festivă, această emisiune s-a pus în circulaţie abia în 1903 
1 011d n fost găsită în Depozitul Direcţiunii generale pe vremea subdirectoratului lui 
11111111rie Berlescu. După punerea în circulaţie a acestei emisiuni s-a realizat un beneficiu 
iii· •l'il.000 lei fără ca venitul timbrelor poştale uzuale (emisiunea SPIC de GRÂU, fără 
11111!11111) să fi scăzut cu ceva. 

Pfmă în anul 1972, când în această clădirt> a fost inaugurat Muzeul Naţional de 
1~111111·, uici a funcţionat Administraţia Poştei, Telegrafului şi Telefoanelor. 

( 'lădirca a fost realizată pe 4 nivele: subsol, parter şi 2 etaje. 
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Planul subsolului: 
- aripa dinspre str. Stavropoleos: Acumulatori telefonici, magazie telefonică, 

redresoare, imprimate poştale, Constructor, serviciul verificărilor, biroul Şefului 

imprimatelor. 
- aripa dinspre Calea Victoriei: magazia telefonică, biroul şefului magaziei. 
- aripa dinspre str. Carol: magazia vămii, magazia de imprimate, magazia 

aparatelor telegrafice, magazia aparatelor telefonice, biroul şefului magaziei telefonice. 
- aripa dinspre str. Poştei: atelier tâmplărie, atelier de turnătorie, sala cazanelor 

de încălzire, sala dinamurilor, sala acumulatorilor, sala tabloului electric. 
Planul parterului: 
- aripa dinspre str. Stavropoleos: birou şef serviciu telefonic, cabine cu telefoane 

puhlice, sala ghişeelor telegrafice, sala multiplului telefonic, sala distribuitorului 
multiplului telefonic, cantina, vestiarul factorilor, sala factorilor. 

- aripa dinspre Calea Victoriei: serviciul post-restant, sala ghişeelor poştale, 
sala cartării (triajului) scrisorilor, caseria. 

- aripa dinspre str. Carol: biroul de mesagerii, biroul Dirigintelui poştei 

bucureştene, depozitul de timbre, biroul de expediţie, sala de revizie, vama. 
- aripa dinspre str. Poştei: diverse ateliere. 
Planul etajului I: 
- aripa dinspre str. Stavropoleos: biroul dirigintelui oficiului telegrafic, 

registratura telegrafelor, biroul tehnic telegrafic, sala telegrafelor, sala aparatelor Huges, 
~mala de telegrafie, vestiarul telegrafiştilor, cabinetul medical. 

- aripa dinspre Calea Victoriei: Divizia tehnică, serviciul contencios, serviciul 
personalului, biroul subdirector al poştei şi telegrafelor, biroul Directorului general. 

- aripa dinspre str. Carol: birou inspectori gr. 1, Divizia de exploatare, biroul 
serviciului ordonanţare, biroul divizie poştelor rurale, casa de credit şi economatul. 

- aripa dinspre str. Poştei: locuinţa subdirectorului, ateliere, birou şef ateliere, 
loeuinta Dirigintelui. 

Planul etajului II: 
- aripa dinspre· str. Stavropoleos: cabinet medical, şcoala de telegraf şi poştă 

cu rnncelaria profesorilor, sala aparatelor telegrafice (mai târziu în acest compartiment 
s-a amenajat o cochetă sală de festivităti), birou cantonieri, şcoala cantonierilor. 

- aripa dinspre Calea Victoriei: biblioteca instituţiei, birouri inspectori gr. II, 
birouri inspectori gr. III, sala de conferinţă, Muzeul poştal şi telegrafic, laborator. 

- aripa dinspre str. Carol: serviciul arhitectură, biroul şefului arhitectilor, arhiva, 
lm:uinţa mecanicului şef. 

- aripa dinspre str. Poştei: diverse ateliere. 
Planurile de compartimentare a clădirii se găsesc în lucrarea „Darea de seamă a 

poştelor, telegrafelor şi telefoanelor 1905-1907, fig. 30-33 inclusiv - aflată în biblioteca 
M.M.B. 

Încă de la inaugurare s-au amplasat în interior diferite statui ale foştilor directori, 
mentori ai Administraţiei (busturi ale lui D. Cezianu, M. Ghica, realizate de sculptorul 
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Rafaello Romanelli). În exterior, deasupra intrării principale, au fost amplasate 10 statui 
reprezentând diferite alegorii. Printre aceste alegorii, două au fost realizate de Carol 
Storck ( 1854-1926): „ Drumul de fier" şi „ Electricitatea" La cutremurul din l 0.11.1940, 
o parte dintre aceste statui au căzut. Nu au mai fost refăcute iar restul dărâmate cu 
târnăcopul. Cezar Petrescu, într-un articol de ziar, protestează asupra distrugerii acestor 
statui. 

Costul total al construcţiei palatului poştelor apare, în diferite surse, cu valori 
diferenţiate. Frederich Dame afirmă că suma construcţiei şi instalaţiile, la care mai 
adaugă costul terenului (2.076.450 lei aur), a ajuns la un total 8, 147.677 lei aur. Darea 
de seamă a poştei pe anii 1905-1907 menţionează suma de 7.787.679 lei aur din care 
4.221.907 lei aur reprezintă construcţia propriu-zisă, diferenţa reprezentând costul 
exproprierilor, mobilierului şi diferite instalaţii. oricum, preţul a fost mare pe măsura 
lucrului realizat. 

Constantin C. Giurescu, în Istoria Bucureştilor ed. II-a, pag. 144, aminteşte .......... . 
„Palatul Poştelor strivind vecinătatea şi în faţa căruia primul ministru Mitiţă Sturza, 
ştiind cât a costat, îşi face cruce". 

Palatul poştelor, amplasat pe un teren de l O. 71 O mp şi o suprafaţă desfăşurată pe 
4 nivele, de 8064 mp era, la începutul secolului XX, una dintre cele mai impozante 
clădiri, destinate administraţiei de poştă, telegraf şi telefon, din Europa. 

Bibliografie 

• Constantin MINESCU: Istoria poştelor române (originea, dezvoltarea şi legislaţiunea lor) - Bucureşti 

1916, Imprimeria Statului. 
• Giinther OTT: Sculptori din familia STORK, Publicaţiile fondului Elena Simu, Monitorul oficial şi 

Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1940, pag. 33 - poz. 32, 33 şi planşele IX 
şi X. 

• Direcţia Poştelor şi Telegrafelor: Dare de seamă din 1905-1907. 
• Cezara MUCENIC: Bucureşti, un veac de arhitectură civilă - Sec. XIX - Ed. Silex - Bucureşti 1997 -

Date referitoare la arh. Alexandru SĂVULESCU - pag. 48-49, 62, pag. XXXII - foto 91. 
• Frederic DAME: Bucarest eu 1906; Ed. SOCEC 1908 - Bucureşti. 

• Constantin C. GIURESCU: Istoria Bucureştilor, ed. a II-a, Bucureşti, 1979 pag. 144. 

SUMMARY 

The Post Office Pa/ace 

A special law was necessary, in order to have a new Palace built to shelter the Post Office headquartcrs 
in Bucharest. Architect Al. Săvulescu was designated to draw the project of the building; togethcr with the 
director Ernest Sturza, the architect visited various post offices in Vienna, Miinich, Ziirich, Geneva, Paris, 
Bruxelles, Torino, Milan, Venice and Budapest. The exterior of the new building was inspired by the similar 
edifice in Geneva. Architect Al. Săvulescu's project was approved by a superior counsel in Romania and 
supervised by two professors from Paris, Ginain and Gerardet. The foundation stone was set on October 20"', 
I !194, în presence of King Carol I, of the Prime Minister Lascăr Catargiu, of other Ministers, of the Major 
of Bucharest, of other dignitaries. The building was inaugurated in 1901. The Post, Telegraph, Telephones 
Administration functioned there, up to 1972, when the National History Museum was settled in. Located 
on a surface of 10.710 sq.m., it was, by the beginning ofthe 20th century, one ofthe most impressing Post 
< lllices in Europe. 
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8. Reproducere a alegoriei „Calea de fier", 
realizată de Carol Stork. 

9. Reproducere a alegoriei „Electricitatea", realizată de 
Carol Stork. 
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EVOLUTIA ZONEI MÂNTULEASA , 

DIN VREMEA MAHALALEI 
PÂNĂ ASTĂZI 

Adriana Scripcariu 

Ne propunem în lucrarea de faţă apropierea de una dintre puţinele zone ale 
Bucureştiului, vecină „ oraşului ceauşist", pe care timpul a salvat-o de la moarte. 
Cuprinsă în „planul de demolări în vederea sistematizării", zona Mântuleasa a avut 
/i-ricita soartă a condamnatului politic care supravieţuieşte unei schimbări de regim. În 
imediata ei apropiere, de cealaltă parte a Căii Călăraşilor. se Întinde încă, jalnic, 
terenul viran rămas În urma buldozerelor. 

I. Din nou despre mahala, câteva nuanţări 

În efortul actual de regăsire a Bucureştiului vechi, un loc aparte este rezervat 
de cercetători mahalalei. Se caută pe de-o parte, definirea realităţii ei urbanistice plecând 
de la o nouă premisă, aceea a unei dezvoltări logice a capitalei noastre 1• Pe de altă parte 
termenul este revalorificat în context actual, încercându-se o suprapunere a lui noilor 
realităţi sociale şi urbanistice ale oraşului. 2 

Mahala este unul dintre acei termeni al cărui sens a fost deteriorat de-a lungul 
timpului3 şi căruia îi redescoperim astăzi înţelesul iniţial. Mahalaua este un fenomen 
urhanistic ce caracterizează oraşul oriental. Aristotel vorbeşte în Politica despre două 
tipuri de oraşe, acelea împărţite în străzi şi cele caracterizate prin „aglomerarea caselor 
unele lângă altele fără nici o ordine "4

• Primul tip este caracteristic Occidentului, cel de
al doilea, Orientului. Acel „fără nici o ordine" ar trebui citit mai degrabă „un alt fel 
de ordine". Creşterea unui oraş, determinată de creşterea unei comunităţi, se supune, 
firesc, unui tip de logică, chiar dacă ea nu poate fi desluşită la nivelul unei ordini 
evidente vizual. După cum oamenii trăiesc în virtutea unor legi, la fel locuinţele lor sunt 
clădite şi plasate conform unei logici. În cazul din urmă, principiul trebuie căutat în 
modul de viaţă al comunităţilor respective. 

Din punct de vedere etimologic mahala provine din arăbescul „mahalle'', preluat 
ulterior şi de turci, care înseamnă parte de oraş sau cartier. Termenul apare pentru prima 
dată în Ţara Românească într-un act din 1626. El desemnează o realitate socială şi 

urbanistică ce apare anterior sub denumirea de „enorie". Diferenţa de nuanţă dintre cei 

1 Din cercetările recente care propun această viziune amintim: Harhoiu Dana "Bucureşti, oraş între 
Orient şi Occident" Ed.Simetria, Bucureşti, 1997, Voiculescu Sanda, "Parohia -spaţiu de agregare religioasă, 
socială şi urbanistică ", Secolul XX, no.4-6, 1997, p.146-154 

• 2 Ionescu Dan D., Mahalale bucureştene, Arhitect Design 2/2001, p.28-29 
1 ln aceeaşi categorie intră maidan, bazar, uli\ă. 
4 Aristotel, Politica, cartea IV, cap.X, § I. 
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doi termeni se atenueză atunci când o denumire ataşată primului se întâlneşte în sens 
cu specificul celui de-al doilea. Considerând în paralel două exemple „enoria Popei 
Comino" şi „ mahalaua popii Drăguşin", primul menţionat în 1590 şi cel de-al doilea 
în 1752, vom înţelege că termenii acoperă aceeaşi realitate. Factorul istoric şi cultural 
ce a determinat înlocuirea primului de către al doilea este accentuarea influenţei turceşti. 

Dana Harhoiu consideră mahalaua un fenomen specific Bucureştiului fanariot 
şi observă, privind în paralel planul Bucureştiului şi cel al Constantinopolului, similitudini 
structurale. Acestea au fost generate pe de-o parte de introducerea la Bucureşti a legislaţiei 
urbane constantinopolitane, iar pe de alta de marea creştere demografică ce a făcut-o 
aplicabilă noilor zone locuite. Această creştere a continuat şi continuă datorită stabilizării 
treptate a statutului oraşului, de capitală a ţării. Bucureştiul s-a dezvoltat pe principiul 
fagurelui sălbatic, prin adăugare de structuri în locuri în care interesele noilor locuitori 
se îmbinau cu cele ale societăţii deja existente. Oraşul nu a fost strunit de ziduri ci a 
crescut de-a lungul drumurilor. Elementele ce dau coerenţă acestei creşteri se leagă de 
simţul comunitar şi de considerente de ordin spiritual. „ Un oraş mare, un oraş capitală 
nu este un spaţiu propice creării unei stări de apartenenţă la comunitate. Or, tocmai 
spaţiul urban poate avea capacitatea de a induce un sentiment de securitate, de regăsire 
a locuitorilor într-un mediu familiar, un spaţiu al unor posibile contacte interumane 
(. . .). fntr-un oraş care nu le aparţinea, orăşenii se identificau cu un anume loc, cel în 
care viaţa lor avea repere comune: biserica, obişnuinţele, contactele "5• Acest spaţiu 
este cel al mahalalei. Din ea nu pot lipsi biserica, centrul spiritual şi maidanul, locul de 
interacţiune socială. O dovadă a acestei realităţi urbane şi sociale o constituie catagrafia 
din 18106

, în care se urmăreşte starea bisericilor bucureştene. Acestea sunt desemnate 
în funcţie de mahalaua pe care o deservesc. 

Ca substructură urbană, mahalaua capătă şi valenţe administrative; astfel, privind 
în paralel, de-a lungul timpului, apariţia termenului în acte şi evoluţia realităţii urbane 
şi sociale a mahalalei, putem observa suprapuneri dar şi anumite decalaje. Ele se datorează 
evoluţiei societăţii care poate fi citită şi în structura oraşului. 

În secolele XVII şi XVIII mahalalele apar în documente ca elemente ajutătoare 
la identificarea de locaţii şi persoane şi ca unităţi administrative. În vremea lui Alexandru 
lpsilanti sunt menţionate în Bucureşti 80 de mahalale. Acestea acopereau întreaga 
suprafaţă a oraşului de la hotarul curţii domneşti până la periferie. Ele aveau un anume 
specific în funcţie de activitatea locuitorilor7 sau erau pur şi simplu comunităţi strânse 
în jurul bisericilor8

• Biserica, element sine qua non, fie duce la înjghebarea mahalalei 
cum este cazul ctitoriilor domneşti, fie este ctitoria unor membrii ai unei comunităţi deja 

5 Voiculescu Sanda, op.cit. p.147-149 
6 Lapedatu Alexandru - Catagrafia bisericilor bucureştene - BOR XXXl/1907. 
7 ex. Mahalaua Tabacilor - vezi P.Cemovodeanu şi N.Vătămanu "'Tabacii din Bucureştii de sus in 

veacul al XVII-iea, în MIM Xl/1992, studiu în care putem urmări cauzele ce au determinai mişcarea acestei 
bresle şi implicit a mahalalei ei. 

8 Mahalale ce poartă nume proprii, de preo\i.(mah. Popa Soare), ctitori (mah.Mântuleasa), locuri 
(mah.Oborului) sau biserici (mah. Sf.Ştefan). 
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formate. În aceste secole, termenul şi realitatea denumită se suprapun întrutotul. 
Elementele definitorii ale mahalalei se regăseau întocmai în centrul oraşului şi la marginile 
lui. 

Cazul secolului al XIX, şi în special sfărşitul său, impune o privire mai nuanţată. 
Este perioada de occidentalizare a oraşului care aduce noi tipuri de organizare. De 
asemenea, lărgirea ariei centrului şi aplicarea noilor standarde cu precădere aici, duce 
la schimbări radicale de peisaj care, însoţite de schimbarea mentalităţii, crează decalaje 
în accepţia termenului. „Mahala" începe să aibă un sens peiorativ ce desemnează un 
anume peisaj şi o anume clasă socială. În documente apare un nou termen, acela de 
suburbie9

• Acesta circulă o vreme în paralel cu cel de mahala, desemnând aceeaşi 
realitate urbană. Rezonanţa mai nobilă a cuvântului, datorată provenienţei sale, 
adăugându-se deteriorării termenului de mahala10

, face ca primul să câştige teren odată 
cu înaintarea în timp către sec. XX 11 • Acest fenomen se datorează şi unui decalaj 
cronologic între centru şi zonele mai mărginaşe, în ce priveşte restructurările edilitare. 
Cu alte cuvinte ceea ce se numea la începutul secolului XX mahala, semăna într-o 
anume măsură cu mahalaua secolelor trecute. În aceeaşi vreme, spaţii ale fostelor mahalale 
aduceau mai de grabă cu oraşele occidentale şi lor li se potrivea, prin urmare, mai mult 
denumirea de suburbie12

• De asemenea realitatea socială a mahalalei dispare odată cu 
occidentalizarea. Individualismul creşte şi el se materializează şi în tipul de locuire şi 
interacţiune în comunitate. Dacă maidanele erau spaţii comunitare cu destinaţii precise 
ll, prezente în viaţa de zi cu zi a enoriaşilor, piaţetele ce le iau locul în structura urbană 
au o existenţă cu mult mai liniştită şi monotonă. În Bucureştiul occidentalizat al 
începutului de secol XX, aşezarea populaţiei în oraş, urmând criterii de statut social, 
face ca mahalaua să fie împinsă spre periferie. 

În mod paradoxal, în prezent ne confruntăm cu o reactualizare a termenului în 
sensul său comunitar. Acest fapt se datorează pe de-o parte politicii comuniste de 
expropriere, ce a atacat tocmai clasa socială ce occidentalizase fostele mahalale. Casele 
cc oglindeau un anume nivel social şi intelectual al celor ce le construiseră au fost 
repopulate cu locuitori ai periferiei al căror standard de viaţă era mult mai coborât. 
Acest fenomen a dus la tragedia atâtor case cărora chiriaşii nu au. ştiut să le respecte 
nobleţea. Această clasă socială, mai aproape de tipul de vieţuire rural, a readus în 
schimb într-un mod anacronic în inima oraşului forme ale unei vieţi comunitare uitate. 

9 Nu avem certitudinea că noua denominare administrativă suprapune în teren cu precizie fosta 
mahala. Ipoteza cea mai plauzibilă este totuşi înlocuirea termenilor. 

10 Putem observa degradarea termenului şi în definiţiile de dicţionar. 
11 Observăm acelaşi fenomen referitor la următoarele perechi de termeni: caldarâm-pavaj, uli!ă-

stradă. 
12 La începutul secolului XX, spaţiul fostei mahalale Mântuleasa, păstrându-şi principalele trasee, 

devenise o zonă cu străzi aliniate, case de piatră decorate stil, piaţete discrete; în acelaşi timp, la marginea 
oraşului existau mahalale, Cărămidari, bunăoară, mahalaua unde a copilărit Maria Tănase, spaţiu semirural; 

13 În documentele bisericii Negustori, într-un litigiu ce a durat două veacuri, se dispută un spa\iu 
viran pe care locuitorii din mahalaua Negustori vroiau să organizeze un loc de târg, cu puţ. La un moment 
dat este menţionată utilizarea acestui loc pentru depozitarea gunoaielor.Vezi Cemovodeanu P. - Documente 
inedite privind trecutul bisericii Negustori din Bucureşti - GB. XXV/1966 nr.1-2, p.100-117. 
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Astăzi unii dau o nouă accepţie termenului de mahala; aceasta îmbină câte 
ceva din înţelesurile trecute, cel mai puţin prezent fiind însă cel de enorie. Astfel, în 
peisajul capitalei noastre, se pot distinge mai multe tipuri de mahalale de la cele 
„ clasică /" şi „ clasică II", caracterizate prima prin datarea caselor ante 1900, cea de
a doua prin aspectul şi obiceiurile aproape rurale, trecând prin cea a cartierelor satelit, 
până la cea „generalizată , post-decembristă" văzută în devălmăşia oraşului 14 • 

Revizitarea în spirit postmodem a acestui termen ne face să ne aplecăm mai cu 
luare aminte asupra sensurilor lui iniţiale. Mahalaua bucureşteană, în înţelesul ei iniţial, 
este un fenomen ce aparţine deja istoriei şi care merită prin urmare atenţia cercetătorului. 

II. O reconstituire ipotetică a graniţelor mahalalei Mântuleasa şi a 
mahalalelor limitrofe ei: Vergo, Negustori, Sf.Ştefan, Olari, Popa Soare. 

Zona mai largă asupra căreia se opreşte studiul de faţă se încadrează, în planul 
actual al municipiului Bucureşti, între următoarele limite: Calea Moşilor, str.Olari, 
str.Traian, Calea Călăraşilor şi str.Calomfirescu. 

În secolul XVIII sunt menţionate în acest spaţiu şase mahalale. Le vom enumera 
cu anii primelor lor apariţii documentare 15

: Negustori (1669), Vergu (1724), Lipcani 
(ulterior Sf.Ştefan, 1752), Olari (1752), Popa Soare (1752), Popa Drăguşin (ulterior 
Mântuleasa, 1752)16

• 

Nici o sursă documentară nu ne indică cu exactitate graniţele acestor mahalale. 
În fapt, conceptul de mahala nu implică o delimitare spaţială foarte precisă şi în acelaşi 

14 Ionescu O.Dan, op.cit, p.28. 
15Cf. Sinigalia Tereza „Observaţii privind stroctura urbană a Bucureştilor la sfârşitul veacului al 

XVII şi în prima jumătate a secolului al XVIII" din RMM-MIA XVIII/1987, nr.2, p.35 
16 Explicităm identificarea mahalalei Mântuleasa cu Popa Drăguşin. În catagrafia din 1752, realizată 

cu ocazia daniei lui Grigore Ghica al Ii-lea către ctitoria sa, mânăstirea Pantelimon, apar 12 mahalale şi o 
vie domnească. Patru dintre mahalale intră în zona noastră: Olari, Popa Drăguşin (ulterior Mântuleasa), 
Lipcani (ulterior Sf.Ştefan), Popa Soare. Trei autori ne vorbesc despre acest act de donaţie: Ion Ionaşcu în 
,,Aspecte demografice şi sociale din Bucureşti la 1752" - R.Arh. 11/1959, nr.2, L.Moga în „Un plan· inedit 
de la 1847 al unui sector din Bucureşti" BCMI XXX/1937, p.179-184, Tereza Sinigalia, op.cit. Datorită 

configuraţiei moşiei, toţi acceptă că mahalaua Mântuleasa aparţinea acestui spaţiu. Cum ea nu este însă 
astfel denominală, Ionaşcu Ion, op.cit. p.130, nota de subsol 52, o identifică sub semnul probabilităţii cu 
mahalaua Popa Drăguşin. Sinigalia Tereza, op.cil, p.34 o identifică cu mahalaua Sf. Ecaterina de Jos. O 
serie de argumente ne fac să preluăm opinia primului autor: I .de cele mai multe ori numele de sfin\i date 
mahalalelor se leagă de hramul bisericii (ex.Sf.Apostoli, Sf. Vineri, Sf.Pantelimon); în 1752 biserica 
Mântuleasa era deja ridicată şi târnosită cu hramul Sfinţilor Arhangheli.2.mai multe mahalale din zonă 
poartă nume de preoţi (ex.Popa Soare, Popa Nan, Popa Crăciun); poate fi vorba despre preotul contemporan 
sau despre un preot ctitor, real sau legendar; în 1727 într-un act al Bisericii Negustori, mahalaua negustorilor 
era denumită a popii Crăciun; aceasta se petrecea la un an după târnosirea noii biserici de piatră, ridicată 

de negustori; este posibil prin urmare ca popa Drăguşin să fi fost preotul ctitor al unui paraclis de lemn 
premergător bisericii lui Manta, iar mahalaua să fi intrat astfel în memoria colectivă; el nu era cu siguran(.ă 
preot în 1752 pentru că nu apare menţionat în catagrafie.3.în catagrafia din 1752, în mahalaua Popa 
Drăguşin, apar trei personaje ce ar putea avea legătură cu nume prezente în documente: Mihai călăraş, 
posibil fratele lui Manta cupeţu, ctitorul bisericii Mântuleasa, Popa Jane, posibil preotul zugrav care apare 
pomenit în proscomidie, Copilul Stanii văduvii, posibil fiu al Stancăi, soţia lui Manta cupeţu. 
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timp, adesea pot surveni modificări de circumstanţă pnv1toare la apartenenţa la o 
mahala sau la alta, în special în zonele de învecinare. Încercând o cercetare cât mai 
scrupuloasă, studiosul poate fi dezarmat de arbitrarul unor situaţii, prezente într-un 
spaţiu urban aparent haotic, care poate fi cu greu stăpânit datorită lipsei reperelor sau 
mai degrabă a efemerului şi muţeniei în contemporan a reperelor vechi 17• O astfel de 
cercetare, exclude prin natura materialului posibilitatea unui procent complet de adevăr. 
Ea îşi găseşte totuşi sensul în dobândirea unei informaţii cu caracter orientativ. 

Punând laolaltă felurite cercetări, cu planurile oraşului Bucureşti din diverse 
epoci 18 putem prezenta o ipoteză de delimitare. 

Vom enunţa câteva principii care ne-au ghidat demersul: 
- principalele artere de circulaţie ale oraşului separă între ele grupuri mari de 

mahalale. 19 

- denumirile date ulterior străzilor, ce urmăresc în aceasta zonă traseul fostelor 
loturi, pot fi o amintire a graniţelor mahalalei. 

- din mahalaua specifică oraşului fanariot nu pot lipsi biserica şi maidanul. 
În cadrul zonei studiate, străzile actuale urmează aproape în totalitate traseul 

vechilor parcele. Cu cât înaintăm în timp parcelele sunt mai regulate geometric şi 

străzile mai drepte, dispar parcele mici transformându-se în piaţete; cu toate acestea, 
principalele direcţii se regăsesc începând cu planul Sulzer (1781) şi până în prezent. De 
aceea vom prezenta delimitarea mahalalelor pe planul Borroczyn (1852), pentru o mai 
fidelă imagine documentară; acest plan, realizat la mijlocul secolului al XIX, înainte de 
trasarea noilor axe ale oraşului (în zona noastră B-dul Carol), este cel mai aproape de 
imaginea pe care o avea Bucureştiul în perioada în care mahalalele erau o realitate vie 
din toate punctele de vedere. Pentru a uşura descrierea, vom folosi numele străzilor din 
planul 1911, planul Borroczyn neavând denominate decât arterele importante20

• 

La o primă delimitare ne ajută planul Pappazoglu din 1871. Acesta este întâiul 
plan în care Bucureştiul apare împărţit administrativ în cinci culori. Graniţele acestora 
urmează desigur şi graniţele mahalalelor. Zona noastră se află în „Plasa Târgului din 
Afară'', respectiv culoarea negru. Graniţele acestei culori sunt Calea Moşilor (Podul 
Târgului din Afară), str.Calomfirescu, apoi la stânga pe Calea Călăraşi şi în jos până în 
Calea Dudeşti; limita estică este actuala şosea Mihai Bravu. Delimitările ce ne sunt de 
folos sunt Calea Moşilor şi str. Calomfirescu până în Calea Călăraşi. 

17 Într-un articol din 1870, Dr.Obedenaru oferă o imagine ironică dar plină de real asupra tipului 
de orientare practicat în Bucureşti „Vrei cum-va să ştii unde şade cutare (. .. ).Ţi se spune că şeade peste 
drum de Deadu Ivan, alături cu Hagi Pe/cu, sau lusuf-Effendij. /ţi iei toiagul (din causa câinilor. ca la 
Bucuresci) şi mergi din casă În casă Întrebând unde şade Deadu Ivan, sau Hagi Petcu sau lusuf-Effendij. 
/11 fine afli pe acel cutare după uă jumătate de zi de umblet", Obedenaru, "Adresele în Bucureşti şi în 
Europa Occidentală" în lnfonna\iuni bucurescene, anul I, nr.37, p.3 

18 Am urmărit planul Sulzer ( 1781 ), planul Borroczyn ( 1852) şi în varianta Cincinal Sfin\escu, 
planul Pappazoglu (1871 ), planul Carol ( 1895-1899), planul 1911, planul 1934 şi planul actual. 

19 Cf. Sinigalia Tereza op.cit, p.31 
20 Denumim străzile după planul din 1911 şi pentru că numele lor sunt aici mai aproape de 

momentul denominării, oferind astfel un plus de informaJie 
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O a doua restrângere o deducem din actul de donaţie din 1752 al lui Grigore II 
Ghica către Mânăstirea şi spitalul Pantelimon. Acesta cuprindea 12 mahalale din care 
4 intră în spaţiul nostru: Olari, Popa Soare, Lipcani (ulterior Sf.Ştefan) şi Popa Drăguşin 
(ulterior Mântuleasa). O transcriere a actului original este făcută de Nicolae Iorga. 
Hotarele moşiei nu ne sunt însă prea limpezi astăzi, datorită reperelor parţial efemere 
indicate de text. Un singur indiciu ne ajută: Podul Vergului. Acesta este viitoarea Cale 
a Călăraşilor ce pornea din centrul Bucureştiului şi se termina cu bariera Vergului. În 
planul Borroczyn, aceasta apare sub denumirea de Uliţa Sf.Ştefan pentru că este 
denominală în zona acestei biserici. Prin urmare, aria noastră este mărginită Ia sud de 
Calea Călăraşi. Comentarii şi reconstituiri ulterioare ale acestui act de donaţie ne duc 
la o nouă delimitare. În testamentul lui Grigore II Ghica, reluat în 1847 de doi ingineri 
care refac planul moşiei în urma unui litigiu între mahalagii şi mânăstire, citim: „din 
hotarul Mânăstirii Radu Vodă de la uliţa Tabacilor, spre biserica Lucaciului, spre 
Podul Vergului, drept în podul cel mare al Târgului din Afară ( .. .}"21

• După această 

descriere, autorul studiului reconstituie graniţele moşiei. După opinia sa, graniţă de 
vest a moşiei trecea pe actuala stradă Paleologu. O serie de elemente ne fac să credem 
că graniţa trecea de fapt chiar pe strada Mântuleasa: 

- strada Paleologu urmează în parte traseul unor parcele, traseu firav, nedenominal 
în planul Borroczyn; ultimul său tronson care ajunge în Calea Moşilor este o „tăietură" 
târzie; traseul pe care îl regăsim în planul Borroczyn nu putea constitui drumul „drept" 
din Podul Vergului în podul Târgului din Afară. 

- privind planul Sulzer din 1781 putem observa actuala stradă Mântuleasa ca un 
tronson al uliţei mai lungi ce lega Calea Dudeşti de Podul Târgului din Afară; aceasta 
apare într-adevăr ca singurul drum direct între Podul Vergului şi Podul Târgului din 
Afară; 

- uliţa Mântuleasa este menţionată documentar în 170722
, înainte de menţionarea 

mahalalei, fapt ce ne face să credem că aceasta era o cale cunoscută de acces. 
- în acelaşi articol, domnul Moga, urmând planul celor doi ingineri de Ia 1847, 

menţionează biserica Mântuleasa între cele opt biserici ce se află „pe marginea hotarului, 
ca semne mai vajnice pentru fixarea demarcaţiei (. . .)"; dacă graniţa ar fi trecut pe strada 
Paleologu, biserica Mântuleasa s-ar fi aflat în interiorul moşiei, nicidecum pe hotarul 
ei. 

Considerăm prin urmare linia de demarcaţie între mahalalele Mântuleasa de o 
parte, Negustori şi Yergu de cealaltă parte, chiar strada Mântuleasa. 

După aceste prime delimitări vom trasa graniţele mahalalelor în discuţie 

sprijinindu-ne pe capitolul privitor la mahalale din "Bucureştii vechiului regat" de George 
Costescu23

; autorul prezintă o descriere teritorială a mahalalelor prin vecinătăţi, preluată 

21 L. Moga - Un plan inedit de la 1847 al unui sector din Bucureşti BCMI XXX/1937, p.179 
22 Cf. Stănculescu Irina, Apariţia şi evoluţia denumirilor de străzi in Bucureşti în MMB XIV, p.144, 

nota 38 
23 Costescu G., Bucureştii vechiului regat, Ed. "Universul", Bucureşti 1944, p.11-25. 
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probabil dintr-o tradiţie orală24 • În ciuda tuturor aproximaţiilor, datorate unor nume de 
proprietari pe care nu i-am putut identifica şi a locuţiunilor adverbiale vagi („cam pe 
locul", „în spre", etc.), textul ne-a fost de un real ajutor. 

Mahalaua Vergu ne este descrisă după cum urmează: „ partea de deasupra 
mahalalei Stetea în spre Caimata25

, cu locurile ce ţineau de biserica Sf Mina, până la 
casele serdarului Fănuţă din Popa Soare". Graniţele ei stabilite deja sunt str.Calomfirescu 
şi Calea Călăraşi. După cum mahalaua Caimata se află de cealaltă parte a Căii Moşilor 
considerăm ca graniţă nordica a mahalalei Vergului chiar Calea Moşilor. În stabilirea 
graniţei cu mahalaua Negustori ne ajuta câteva documente din arhiva bisericii Negustori26 • 

Ele ne vorbesc despre un proces ce începe în 1783 între Sterie Cemovodeanu din 
mahalaua Negustori şi vecinul său Petco Dristoreanul din mahalaua Vergului. Aceştia 
isi dispută un Joc viran domnesc, cumpărat de Petco, răscumpărat apoi şi închinat 
hisericii Sf. Nicolae (Negustori) spre a deveni loc al târgului şi al puţului construit de 
mahalagii. Acest proces este continuat de mahalagii după moartea celor doi, până în 
1867. Fragmente din documentele referitoare la proces ne ajută să identificăm locul 
disputat pe planul Borroczyn. lata aceste indicii: „tocmai în drum mare la Podul Vergului" 
n. „ loc de lângă podul Vergului "28

, „ despre strada Zboru cu care se vecineşte numai 
locul bisericii "29

• Mai aflăm că domeniile celor doi împrocesuaţi „erau deosebite de un 

drum "30
• În planul Borroczyn observăm pe viitoarea stradă a Sborului, în apropierea 

intersecţiei cu strada Mântuleasa, un loc viran ce se învecinează cu o parcelă îngrădită, 
neconstruită, probabil o grădină. Marginea estică a acesteia este chiar strada Mântuleasa. 
După cum procesul nu a fost încheiat în favoarea mahalagiilor din Negustori, credem 
ca acesta este locul cc a stârnit litigiul. El apare în planul Borroczyn, îngrădit şi cultivat 
pentru că aparţinea în continuare proprietarului din mahalaua Vergului. Îngrădită apare 
parcela şi într-o descriere a împrocesuaţilor din 1867, „ locul astăzi închis arbitrar de 
ci. Rusescu "31

• Dacă am desfiinţa îngrădeala acestei parcele, ea s-ar uni cu locul viran 
formând un maidan apropiat ca dimensiune celor prezente în planul Borroczyn şi care 
nr avea ca margini la sud Podul Vergului, la est uliţa Mântuleasa iar la nord viitoarea 
stradă a Sborului. Acesta ar putea fi locul cel larg „în drum mare la Podul Vergului" 
pc care mahalagii îl reclamau „ ca acolo să facă adunarea /ărani/or cu carele cu lemne, 
1'11 fân, cu cherestele ( .. .)făgăduindu mahalagii că vor face şi un puţu cu cheltuiala lor 
( „;n ". Prin urmare credem că graniţa între mahalaua Vergului şi Negustori urma 

2
4 Nu am detectat până în prezent o sursă documentară a acestor descrieri. 

is Prezentă ca reper în descrierea mahalalelor Vergu şi Negustori, mah.Caimata se afla de partea 
Nlfingă a podului Târgului din Afară, întinzându-se ,,spre Miazăzi până la curtea Bisericii cu Sfln/i (. . .) iar 
ţ/ll"<' Răsărit (. . .) până la cârciuma Fărmi/oaiei (azi răspântia cu bulevardu/)" cf.G.Costescu, op.cit, p.19 

26 Cemovodeanu P., Documente inedite privind trecutul bisericii Negustori din Bucureşti - GB. 
XXV/1966 nr.1-2, p.100-117 

27 Idem, p.105. 
28 Idem, p.113 
29 Idem, p. 115 
30 Idem, p. I 05 
31 Idem, p.113 
32 Idem, p. I 05 
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traseul viitoarei străzi a Sborului. Observăm în planul din 1911 „tăierea" străzii Mircea 
Vodă ce ar delimita la vest exact viranea ce a pricinuit procesul. Tot în planul din 1911 
observăm pe parcela ce ar corespunde viraneii, de astă dată lotizată, proprietăţi ale unui 
anume Clin.A.Rusescu, urmaş, probabil, al lui Costache Rusescu, împricinatul de la 
1867. 

Mahalaua Negustori începea, după G.Costescu, „din Scaune peste locurile dintre 
biserica cu Sfinţi şi metohul mânăstirii Cernica, până în Vergu, Popa Soare şi Caimata ". 
Conform reperelor stabilite până în prezent cunoaştem graniţa sudică a mahalalei, 
viitoarea strada Sborului şi cea estică, uliţa Mântuleasa. Putem localiza metohul mânăstirii 
Cemica urmând planul din 1911 care semnalează strada Cemica, prezentă ca traseu şi 
în planul Borroczyn, şi o parcelă construită aparţinătoare aceleiaşi mânăstiri. Prin urmare 
locurile dintre biserica cu Sfinţi (de cealaltă parte a Podului Târgului din Afară) şi 

metoh nu aparţineau mahalalei. Această excludere ne apare vizual ca o extirpare a unei 
porţiuni de parcelă. ldenti ficăm această porţiune cu parcela aflată în planul din 1911 
între străzile: Cemica (S), str.Paleologu (E) şi Calea Moşilor (N şi V). Menţionăm că 
marginea mahalalei ar fi putut li şi mai spre vest coincizând cu marginea proprietăţii 
mânăstirii Cemica. Considerăm prin urmare ca graniţă nordică a mahalalei actuala 
stradă Cemica continuând cu Negustori, traseu prezent şi în planul Borroczyn. 

Mahalaua Olari era, potrivit lui G.Costcscu, un „ vad al meşteşugarilor de acea 
breaslă şi care se întindea de la prăvălia lui Călin Cofetarul, de lângă biserica Olari 
până Î1I scaunele măcelarilor de la biserica cu Sfinţi". Putem identifica prăvălia lui 
C&lin Cofetarul pe planul Borroczyn, în varianta Cincinal Sfinţescu. Aceasta era parcela 
de pe colţul intersecţiei între viitoarea stradă a Vântului şi Calea Moşilor. După cum 
însă mahalaua trebuia să includă biserica Olari, aflată mai în susul Podului faţă de 
reperul menţionat, considerăm ca mahalaua avea ca margine actuala stradă Olari. Urmând 
descrierea de „ vad" credem ca enoriaşii îşi aveau casele de-a lungul Podului Târgului 
din Afară, până în dreptul bisericii cu Sfinţi. Credem că lor le aparţineau loturile din 
spatele caselor de la stradă. Prin urmare hotarul ar fi putut parcurge transversal parcelele 
ce se desfăşoară de-a lungul Podului între reperele menţionate. Considerăm că parcela 
delimitată în 1911 de străzile Ştefan Luchian, Negustori, Paleologu, Calea Moşilor, 
făcea parte, măcar fragmentar, tot din mahalaua Olarilor; această parcelă includea un 
maidanll, singurul ce ar fi putut aparţine aceastei mahalale. De asemenea, dacă acest 
maidan ar fi aparţinut mahalagiilor din Negustori, lungul proces în care ei cereau 
viraneea pentru a-i da funcţia unui maidan, nu şi-ar mai fi aflat rostul. Totuşi, urmând 
structura aparte a acestei mahalale, ar fi posibil ca hotarul să fi parcurs transversal 
parcela, la sud însă de maidanul sus menţionat. 

Mahalaua Popa Soare se afla „ în jurul bisericei, până peste locurile clucerului 
Petrache Orbescu din Sf Ştefan ".Considerăm ca margine vestică a mahalalei uliţa Sf. 
Ştefan. Stabilirea celorlalte graniţe lărgeşte cercetarea spre est. Hotărârea acestei margini 
ne este suficientă, ea coincizând cu hotarul estic al mahalalei Mântuleasa. 

ll Maidanul lui Iancu Petrescu apare în planul Borroczyn. În planul din 1911 teritoriul său este 
lotizat şi construit. Unul dintre proprietarii noilor loturi este Ion Petrescu, posibil descendent al lui Iancu 
Petrescu. 
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Mahalaua Sf.Ştefan se afla „ În jurul bisericei până în mahalaua Ceauş Radu 
şi până în Mântuleasa, cuprinzând şi locurile livezilor cu poame ale lui Stamate Nicolau 
Arnăuţeanu ". Considerăm hotare ale acestei mahalale Calea Călăraşilor la sud, strada 
Sf. Ştefan la est, strada Popa Soare. Hotarul nord-vestic ar putea trece fie pe strada 
Dimineţii, fie pe actuala strada a Plantelor. În ambele cazuri credem că Maidanul lui 
Enache, mărginit la nord de traseul viitoarei străzi a Dimineţii aparţinea mahalalei 
Sf.Ştefan. Prin urmare, nu ştim dacă parcela încadrată de traseele Dimineţii si Plantelor 
aparţinea mahalalei Mântuieasa sau mahalalei Sf.Ştefan. 

Credem că parcela încadrată de străzile Mântuleasa, Popa Soare şi Calea Călăraşilor 
aparţinea mahalalei Popa Soare. Doar aşa mahalalele Vergu şi Negustori s-ar fi putut 
învecina cu aceasta din urmă, conform descrierii lui G.Costescu. Şi prezentarea Jocurilor 
din Popa Soare ne trimit către aceeaşi concluzie: „Până oeste locurile clucerului Petrache 
Orbescu din Sf Ştefan". Către locurile identificabile parcelei descrisă mai sus duce şi 

strada Popa Soare. 
Mahalaua Mântuleasa. Urmărind hotarele mahalalelor limitrofe, stabilite până 

în prezent, deducem marginile mahalalei Mântuleasa. Ea este încadrată de stăzile: Popa 
Soare (S), continuând fie cu str.Dimineţii, fie cu cea a Plantelor, Sf.Ştefan (E) şi traseul 
viitorului bulevard Carol la nord. Din descrierea lui G.Costescu mahalaua cuprindea 
„locurile de zestre ale soţiei Hagiului Manta cum şi pe cele din jurul mitohului mânăstirei 
Căldăruşani/or, ajungând până la dugheana pitarului Roşianu, ce se găsea cam pe 
locul rondului de la statuia de azi a lui Pache Protopopescu". Această descriere 
corespunde marginilor găsite de noi. Incertă este conformaţia părţii de nord-vest a 
mahalalei. Aceasta cuprindea probabil terenurile înconjurate de noi punctat pe planul 
Borroczyn întrucât uliţa tangentă acestor terenuri poartă iniţial numele de Mântuleasa. 
Nu am putut identifica pe teritoriul mahalalei mitocul mânăstirii Căldăruşani 34

• Într-un 
act de la 1815 al mânăstirii 35 se vorbeşte despre o „ învoială asupra metohului mânăstirii 
C 

0l'rnica şi Căldăruşani pe Podul Târgului din Afară, alăturea cu biserica Armenilor". 
/\cesta este desigur metohul menţionat ca reper în descrierea mahalalei Negustori. Urmând 
rnnfigurarea până în prezent a mahalalelor, credem că nu despre acesta este vorba în 
razul Mântulesii. În sprijinul ul.timei afirmaţii vine faptul că la o distanţă de doar câteva 
1 !111duri G.Costescu menţionează cele două mitocuri; este puţin probabil să fi desemnat 
111rn şi aceeaşi proprietate odată ca aparţinând mânăstirii Cernica şi altă data 
t 'uldăruşanilor. Acest fapt este posibil numai în cazul în care descrierile vecinătăţilor 
n·lor două mahlale au fost preluate din tradiţia orală de la două persoane diferite care 
1111 denominat metocul diferit. Tot în actele Căldăruşanilor găsim mai multe documente 
rnr c ne vorbesc despre achiziţii sau donaţii de case în Bucureşti în general şi unele chiar 
1111.~rhil aparţinătoare mahalalei36

: „casă pe moşia Sf Pantelimon "37
, „ vânzarea unei case 

14 Acesta ar putea fi identificabil în planul din 1896, pe care, din păcate nu îl deţi11:m. 
" Antoniu Vanghelie, Actele serviciului documente istorice.Mânăstirile Căldăruşani şi Căluiu, MAI, 

1111npu1w.:a Arhivelor Statului, nr.8, Bucureşti 1953, p.47, act nr.641 
'" Mcn1ionăm că aceste documente au fost consultate doar la nivelul rezumatelor. Cercetarea actelor 

111 d1"d1l~urarca lor ar putea aduce informaţii în plus. 
11 Antoniu Vanghelie, op.cit„ p.47, act nr.642 
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în Târgul din Afară pe pământul mânăstirii Pantelimon "38
• O ultimă ipoteză ar putea 

identifica metohul chiar cu biserica Mântuleasa. În 1800 sunt menţionate în curtea 
bisericii 4 chilii care ar fi putut găzdui pasager călugării de la Căldăruşani39• Ele apar 
şi în planul Borroczyn, varianta Cincinal Sfinţescu40 • Totuşi o astfel de ipoteză nu ne 
este confirmată de nici un document. 

În urma cercetărilor de arhlvă41 , au ieşit la iveală, câteva adrese de imobile 
ce au specificate şi suburbia de care aparţineau. Ele verifică în mare parte ariile 
delimitate. Revenim asupra incertitudinii termenului de suburbie ce ar putea fi 
cauza exemplelor care nu verifică. Enumerăm aceste adrese specificând şi numerele 
de dosar42

: 

- 14/1880 - stradela Mântuleasa, suburbia Mântuleasa 
- 17/1880 - str. Plantelor nr.2, suburbia Mântuleasa 
- 1880 - Calea Moşilor nr.128, suburbia Mântuleasa; în acest caz ar putea fi 

vorba de o clădire de colţ. De asemenea este posibil ca o parte din mahalaua Olarilor 
să fi fost înglobată în suburbia Mântuleasa. 

- 8/1882 - str. Mântuleasa nr.33, suburbia Vergu - proprietatea domnului 
Lăzărescu. În planul din 1911 o proprietate Lăzărescu apare în primul segment al străzii 
Mântuleasa, cea aparţinătoare conform delimitării noastre mahalalei Vergului43

• 

- I 0/1882 - str. Negustori nr.19, suburbia Mântuleasa. Această adresă ar putea 
corespunde casei de pe colţul intersecţiei Mântuleasa-Negustori. În autorizaţia de 
construcţie din 189444

, această locaţie, apare cu adresă dublă (Mântuleasa nr.7, Negustori 
nr.34). Este posibil ca în 1882 să fie consemnată doar adresa din Negustori. Decalajul 
de numerotare ar putea fi justificat de îndesirea 

loturilor cât şi de haosul administrativ ce a premers stabilizarea adreselor. 
- 52/1884 - str. Romulus suburbia Mântuleasa - această adresă s-ar putea afla în 

primul segment al străzii Romulus, cel aparţinător mahalalei Mântuleasa. 

III. Zona Mântuleasa de-a lunaul timpului: istoria. oamenii. 
evoluţia spaţiului urban 

Informaţii privitoare la evenimente petrecute de-a lungul timpului în mahalaua 
Mântuleasa, lipsesc aproape în totalitate. De altfel, informaţii despre mahalale în general 
avem puţine. Ceea ce ştim rezultă din acte de donaţie către biserici, din litigii şi formalităţi 

38 Idem, p.45, act nr.605 
39 Stoicescu Nicolae - Repertoriu/ bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, Ed.Academiei, 

Bucureşti 1961, p. 234 
40 În egală măsură ne este consemnată traditia, prezentă mai ales la breslaşi şi negustori ctitori, de 

a construi în curtea bisericilor chilii pentru găzduirea săracilor, G .Potra, Din Bucureştii de ieri. Ed.Ştiinţifică 
şi Enciclopedică, Bucureşti I 990, voi II, p.218 

41 PMB - serviciul tehnic, inventare şi dosare cuprinse între anii 1830-1865, 1870-1900 
42 Fond PMB - serviciul tehnic. 
43 Menţionăm că în 1911, adresa este Mântuleasa nr.2. Prin urmare, numerotarea pom:a în 1882 din 

Calea Moşilor şi nu din Calea Călăraşilor. 
44 PMB - Serviciul Tehnic, dosarul 671/1894 
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de vânzare-cumpărare. Arar s-a oprit cineva să descrie o mahala anume45
• Imagini de 

epocă avem puţine şi ele imortalizează de obicei fie evenimente, fie tipuri umane, fie 
monumente. Vom încerca să animăm puţina infonnaţie cu elemente de ordin general, 
care foarte probabil au existat şi aici. Vom unnări şi evoluţia parcelărilor şi a tramei 
stradale privind prin comparaţie unnătoarele planuri ale oraşului: Planul Sulzer din 
1781, în varianta sa reconstituită de I.O.Berindei, planul Borrocyzn din 1852 în cele 
două fonne ale sale, planul Pappazoglu din 1871, planul oraşului Bucureşti ( 1895-
1899)46, planul din 1934 şi planul actual al municipiului Bucureşti. Vom unnări de 
usemenea evoluţia nomenclaturii străzilor. Pentru numirea uliţelor în planurile în care 
ucestea nu sunt încă denominale vom prelua numele lor din planul actual al municipiului 
Bucureşti, acesta prezentând avantajul de a fi mai explicit. 

111.1 Vremea mahalalei 

Mahalaua Mântuleasa face parte din grupul de mahalale ce se iveşte la sfârşitul 
sec.XVII şi începutul secolului XVIII de-a lungul Podului Târgului din Afară. Aceste 
mahalale se dezvoltă la marginea oraşului. În relatarea despre marele foc din 1739 se 
spune că acesta „nu s-a oprit decât departe, când dădu de întinse locuri virane, pe la 
Jiirgul Moşilor care se ţinea în acea vreme la biseric~1 Sfinţilor sau cel mult la Olari. "47 

A ici era prin unnare capătul oraşului. Unnărind sistemul de cercuri concentrice ce 
definesc în studiul Danei Harhoiu dezvoltarea Bucureştiului48 , mahalalele din zona noastră 
sunt cuprinse între cercurile 3 şi 4, ce marchează trecerea de la oraşul bizantin la cel 
l'nnuriot. Această trecere se concretizează într-o rarefiere a tramei stradale, spaţii aerisite, 
invadate de vegetaţie, scăderea densităţii locurilor construite. Este o arie locuită în 
p1 incipal de negustori, meşteşugari aşa cum ne îndeamnă să credem plasarea lor de-a 
lungul podului către Târg şi cum ne demonstrează pisaniile bisericilor din zonă. Acestea 
Nlllll în totalitate ctitorii ale membrilor de breaslă, fiind dovezi grăitoare ale întăririi 
11reslci clase sociale şi tot odată ale unui nou tip de mentalitate. 

Prima menţiune a zonei coincide cu prima semnalare a uliţei Mântuleasa, în anul 
1707. După cum observăm în planul Sulzer, această uliţă era un segment al unui traseu 

111111 lung, ce lega Calea Dudeşti de Podul Târgului din Afară; uliţa noastră începea din 
l'odul Vergului; fiind o cale directă de acces între două mari poduri, uliţa era probabil 
dt•stul de circulată. În plan mai observăm şi cele două ramificaţii finale ce dau în Podul 
lllrgului din Afară, viitoarele străzi Mântuleasa (prelungire) şi Ştefan Luchian. Din 

pl111111I Sulzer, destul de schematic, nu mai distingem în zonă decât mari loturi cultivate. 
Unnătorul reper cronologic, 1733, este legat de ctitorirea bisericii. 

0 Un caz fericit este cel al Mahalalei Batiştei descrisă de Nicolae Filimon în Ciocoii vechi şi noi 
,1 li1111rl11lizată şi în gravuri de epocă. 

46 "Planul oraşului Bucureşti lucrat de Institutul geografic al armatei pentru Primăria Capitalei în 
.ol .XXXlll-lea an al domniei M.S.Regelui Carol I, 1895-1899, scara 1:5000", vom denumi în continuare 
'" •'•l pion "Planul armatei". 

47 G.Potra, op.cil. 
48 Harhoiu Dana, op.cil, p.40-41 
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"Această sfântă şi dumnezeiască beserică unde se cinsteşte hramul Sfinţilor fngeri 
Mihail i Gavril şi iaşte făcută din temelie de jupâneasa Mariia, sora jupânu Manta 
cupeţul i de jupâneasa Stanca, care au ţinut jupânu Manta; şi s-au făcut in zilele lui 
Gligorie Ghica voievod în luna lui sept.25 când umbla vă leatul 7242" 49 

O legendă a locului ne vorbeşte despre împrejurările ridicării bisericii 5(): „ Pe 
locul unde se află astăzi biserica Mântuleasa, se găsea o grădină mare ca mai bine de 
două pogoane. ln fundul acestei grădini cu faţa la răsărit, era o casă boerească cu 
multe încăperi, cu grajd, magazii şi şură pentru trăsuri. Această grădină aparţinea 
familiei Manta şi se moştenea din tată in fiu". Menţionarea acestei grădini ne duce cu 
gândul la marile întinderi cu verdeaţă caracteristice oraşului fanariot. Ionescu-Gion 
notează şi el o tradiţie ce vorbeşte despre existenţa unei mari livezi împrejmuită cu gard 
de nuiele. „ Câinii fiind mulţi şi rei în mahala, cine trecea noaptea pe acolo rupea 
11uiele din gard, să se apere de câini. Azi aşa, mâine aşa, până n-a mai rămas nici urmă 
de gard, - de unde locuţiunea bucureşteană: „ a luat din gardul Mântulesci ", adică a 
luat de unde nu este nimic "51

• Existenţa unei mari moşii şi implicit a unei mari case cu 
acareturi este de la sine înţeleasă în cazul unei familii care a putut ctitori o biserică. 
Pentru o mai mare apropiere de imaginea acestora cităm descrierea unei case înstărite 
aşa cum ne-o înfăţişază un document de epocă: „ O bună casă boerească (. . .) cu gard, 
cu rnlznie, cu şopron, cu casă dă jos, cu o casă mai mică, cu poartă bună, cu puf î11 
curte, cu curtea pe uluci, cu grădina asemenea cu casele de sus toate grijite, cu paturi, 
cu laviţe, cu păticine de macaturi, cu uşi la toate casele, căptuşite, cu ferestre dă steclă 
pe toate casele, cu încuietori la toate uşile, asemeni şi beciurile iarăşi cu paturi, cu 
laviţi, cu uşi aşişderea, cu o căscioară ce este din dosul grădinii, cu locşorul ei, cu puf 
Î1I curte "52

• 

„Aici locuia bătrâ11a văduvă Mântuleasa, soţia lui Matei Manta (portarul) şi cu 
fiica sa Maria, văduvă şi ea fără copii. Mântuleasa, femeie de o frumuseţe rară, era 
foarte luxoasă şi cheltuitoare. Desele petreceri ce făcea, precum şi luxul ce-l ducea, 
chiar către bătrâneţe, a făcut ca averea ce i-o lăsase soţul său să se micşoreze din ce 
în ce mai mult. Când începuse să fie părăsită şi de pri_eteni, s-a hotărât ca, pe locul 
său, în faţa casei, să zidească o sfântă biserică, pentru pomenirea ei şi a soţului ei, cu 
care avusese un trai foarte bun şi fericit. A tocmit un meşter - era sârb - care să-i facă 
planul şi socotea cât are să o coste toată lucrarea. Văduva Mântuleasa nu a avut parte 
să-şi vadă visul împlinit, căci o boală grea i-a curmat zilele. După moartea sa, fiica 
sa Maria, cu banii ce-i lăsase mama sa, a început zidirea bisericii. Dar socotelile nu 
se potrivise, şi cu banii rămaşi de la mama sa biserica nu a putut fi terminată. Nu a 

49 Elian Alexandru - Inscripţii medievale ale României I - Oraşul Bucureşti, nr.185 
50 Notarea acestei tradiţii a fost făcută de Maiorul Eugen Mântulescu Manta, ce se declara descendent · 

al ctitorului; vezi Cazacu N, Din istoricul bisericii Mântuleasa din Bucureşti, GB.XXVI 962 nr.11-12, 
p.1108-1109. 

51 lonescu-Gion, Istoria Bucureşcilor. Ed.Fundaţiei culturale Gh.Marin Speteanu, Bucureşti 1998, 
cap.XI, p.312 

52 Iorga N., Documente bucureştene I .c, p.37-38, nr.22. 
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fost făcută decât zidăria. Astfel, ea a rămas multă vreme numai în roşu. Mai târziu, Nae 
Rătescu, ginerele lui Mihai Manta (Manta cupeţu), cu care locuia împreună şi vecini 
cu Mântuleasa, s-a hotărât să termine biserica în tovărăşie cu socrul său, mare negustor 
cu avere. Ea a fost terminată abia în anul 17 32 şi târnosită în ziua Sfinţilor Arhangheli 
Mihail şi Gavriil, hramul bisericii şi patronul lui Mihail Manta cupeţu/" 

În istorisirea sa, Maiorul Eugen Mântulescu-Manta prezintă şi o variantă a pisaniei, 
diferită însă de transcrierea lui Alexandru Elian. Din raţiuni lesne de înţeles, considerăm 
corectă versiunea savantului. Istorisirea maiorului intră în contradicţie cu puţinele date 
pe care le deţinem. Acestea din urmă ne fac să dăm un curs uşor diferit evenimentelor. 

Despre Manta cupeţu, documentele ne spun doar că în 1718, împreună cu 
fratele său Mihai cumpără 200 de stânjeni de moşie în hotarul Ioneştilor în judeţul Saac 
51 

• În 1733, anul târnosirii bisericii, el era deja mort, altfel ar fi fost prezent în mod 
direct în pisanie. Este posibil să fi murit departe de casă întrucât piatra lui de mormânt 
lipseşte din inventare. 

Maria, Mihai şi Stanca, mai apar într-un document în 1739, când fac danie 
Mânăstirii Stavropoleos moşia cumpărată anterior 54

• Între 1721-1747, Maria, „sora 
Mănticăi" mai apare ca donatoare şi în actele bisericii Negustori cu suma de 20 de 
taleri. 

Alte documente legate de biserică sunt trei pietre de mormânt: 1735 - Frâncu 
Căpitanu cu jupâneasa dumnealui Maria, posibil sora lui Manta Cupeţu55 , 1741 - jupanul 
Dumitru56

, 1757 - Manul vei Cămăşaru57 • De asemenea, pe zidul proscomidiei mai sunt 
pomeniţi „erei Bratu58

, Jane", probabil zugravii bisericii. 
Hramul bisericii poate fi pus în legătură cu Mihai, fratele lui Manta. De asemenea 

s-ar putea stabili o conexiune cu hramul Mânăstirii Stavropoleos, căreia ctitorii de la 
Mântuleasa îi donează moşia de la Ioneşti. De ziua Sfinţilor Voievozi, în chiar anul 
1t1rnosirii Mântulesii, un anume Manta apare într-un pomelnic al mânăstirii59 • Acest 
l;kaş, şi el recent ctitorit, cu faimă în Bucureşti, purta hramul mânăstirii-mamă, locul 
de metanie al egumenului. La sfărşitul secolului XVIII, datorită mulţimii de daruri pe 
1:are le primea, mânăstirea era unul dintre cele mai bogate aşezăminte din Ţara 
Românească. 

51 „Mihai Cicoceanul, fiul lui Tănase logofătul Cicoceanul, vinde lui Manta cupe(ul şi fratelui său 
Mihai 200 de stânjeni de moşie în hotarul !oneştilor în judeţul Saac".- Arhivele Statului Bucureşti, "Mânăstirea 
Slavropoleos", VII/2 

54 „Maria, sora Mănticăi cupe\u, împreună cu Mihai, fratele lui şi Stanca, fosta soţie a Mănticăi, 
ililruiesc 200 de stânjeni de la )oneşti mânăstirii Stavropoleos".- Arhivele Statului Bucureşti, "Mânăstirea 
Slavropoleos", VII/7 

55 Elian A., op.cit., nr.186 
56 Idem, nr.187. 
57 Idem, nr.188. 
58 Bratul, preot zugrav, sec.XVIII, mentionat în documente, Idem, nr.189, index. 
59 Idem, nr.451. 
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Unnătorul reper cronologic este catagrafia din 1752, realizată cu ocazia daniei 
lui Grigore Ghica al II-iea către ctitoria sa, mânăstirea Pantelimon. Aceasta consta într
o moşie domnească ce cuprindea 12 mahalale60 şi o vie domnească. Patru dintre 
mahalalele intră în zona noastră: Olari, Popa Drăguşin (ulterior Mântuleasa), Lipcani 
(ulterior Sf.Ştefan), Popa Soare. În mahalaua Mântuleasa se găseau Ia acea dată 53 de 
„locuri" (case) în care trăiau: 4 boiernaşi, 4 preoţi, 3 călăraşi, 7 căpitani, un ceauş, 2 
copii din casă, un logofăt agiesc, un odobaş de seimeni, 2 stegari, un vătaf la Ţarigrad, 
un abagiu, un cociaş, 2 cojocari, un măcelar, un săpunar, un cupeţ, un sărac, un nevolnic, 
un annean, 5 ţărani ( 4 birnici şi un scutelnic), 4 văduve, 7 „diverşi"61 • Odată cu intrarea 
în zestrea mânăstirii, fiecare casă trebuia să-şi plătească birul. 

La două decenii de Ia târnosirea bisericii, s-a pierdut unna familiei lui Manta. 
Foarte probabil lipsită de unnaşi aceasta s-a stins62

• 

Spre sfârşitul secolului XVIII, confonn unei catagrafii citată de profesorul Ionescu 
Gion, mahalaua Mântuleasa avea 28 de case. În jumătatea de veac trecută din 1752, 
observăm o scădere demografică importantă. Este probabil ca în graficul demografiei 
zonei, catagrafia citată să fi surprins punctul de minim. O serie de calamităţi ar fi putut 
afecta populaţia mahalalei: cutremure 6J, incendii şi mai ales foametea şi ciuma. Incendiile 
erau frecvente în Bucureşti şi greu de potolit. Majoritatea caselor erau de lemn şi 

pământ, ridicate din bârne de salcâm şi acoperite cu paie, stuf, scânduri, şindrilă. La 
izbucnirea focului clopotele bisericii erau trase în dungă. Nu exista un serviciu organizat 
de stingere. Abia la începutul secolului al XIX-iea se instituise o organizare rudimentară 
pe mahalale: „îndatorându-se mahalagii că îndată ce vor auzi aprinderea de foc în 
vecinătate, să sară 20 de oameni, fieşicare cu câte o cange în mână sau câte un topor, 
şi cu scările, şi cu grabă să alerge la foc ca să ajungă mai înainte până a sosi dumnealor 
zabiţii politiei şi să înceapă atât şi a surpa spre potolirea focului"64

• O mare molimă de 
ciumă care a cuprins toate mahalalele este semnalată în 1792. 

În 181 O, în mahala sunt semnalate 44 de case, în care trăiau 122 de bărbaţi şi 138 
de femei, amestecaţi români, greci, sârbi. Ei erau păstoriţi de doi preoţi, „fără nici o 
patimă şi neglodiţi" şi un diacon, iar biserica avea „ toate rânduielile bune ".65 

60 Olari, Sf.Ecaterina de Jos, popa Drăguşin, Ceauş-Radu, Lucaci, Olteni, Hagiu, Lipcani, Popa 
Soare, Popa Nan, Delea şi Pantelimon, cf. Ionaşcu Ion, op.cit., p.124 

61 Idem, p.131-I35 
62 Maiorul Eugen Mântulescu-Manta, îşi prezintă arborele genealogic - tatăl Căpitanul Gheorghe 

Mântulescu-Manta (1841-1926), bunicul jupan Dumitru Manta (1790-1863). Este posibil ca această familie 
să fie descendentă, chiar mai îndepărtată a ctitorilor. Este însă de asemenea posibil ca unul dintre membrii 
acestei familii, într-un avânt romantic, descifrând pisania bisericii (parţial incorect) să li preluat numele 
ctitorului. ln catagrafia de la 1810, nu figurează jupanul Dumitru Manta; este posibil ca familia să se fi 
mutat în altă mahala sau, mai este posibil ca la vârsta de 20 de ani să nu fi fost încă stăpân al unei case. 
Tot de sorginte romantică găsim adăugarea numelui Mântulescu. 

61 ln a doua jumătate a sec.XVIII sunt mentionate cutremure importante în 1763, 1764, 1771, 1787, 
1789, 1793, 1798. 

64 Arh.Stat Bucureşti ms.1122/54 din G.Potra, Din Bucureştii de ieri, voi I, Ed.Ştiintifică şi 
Enciclopedică, Bucureşti 1990, p.152. 

65 Lapedatu A., op.cit., p.47- 48 
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O imagine asupra zonei Mântuleasa şi a mahalalelor limitrofe, la mijlocul sec.XIX, 
ne oferă planul Borroczyn. Putem observa traseele mai multor uliţe, nedenominale 
însă, parcelările, maidanele cu denumirile lor; în varianta C.Sfinţescu, putem urmări 
forma explicită a caselor existente şi funcţia construcţiei. Regăsim uliţele menţionate în 
planul Sulzer şi noi făgaşuri intre parcele, identificabile cu străzile de mai târziu. 
Traseul uliţei Mântuleasa este mai bine definit ca pornind din viitoarea cale a Călăraşilor. 
În planul Borrocyzn ea apare pavată pe mai mult de jumătate din lungimea sa, pornind 
dinspre Podul Târgului din Afară. Pavată în întregime ne apare ramificaţia stângă a 
uliţei, actuala str. Ştefan Luchian. 

Problema pavării uliţelor, mereu prezentă în Bucureştiul vechi, a parcurs mai 
multe etape. La început uliţele mahalalelor erau pavate cu pământ iar gropile astupate 
cu moloz, pământ, nisip şi chiar gunoi. O atenţie mai specială era acordată doar marilor 
poduri care în sec.XVI erau pavate cu un strat de pietriş; ulterior au fost podite cu lemn. 
Pentru că starea drumurilor a fost mereu problematică planuri de îmbunătăţire au fost 
făcute mereu. Prea puţine au fost însă şi duse la îndeplinire. Între 1822-1828, apare 
ideea pavării cu piatră a uliţelor. În 1834 se înfiinţează biroul pavajelor. Profilul străzilor 
se face convex pentru o mai bună scurgere a apei iar lărgimea lor se stabileşte la 6 
stânjeni. Între 1860-1866 se pavează 50 de străzi din fiecare culoare administrativă. O 
imagine surprinsă probabil la începutul sec.XX, ne prezintă lucrări de pavare pe Calea 
Vergului. Referiri specifice la caldarâmul uliţelor din zona noastră apar în documentele 
primăriei începând cu 183566

• 

Prezente în planul Borroczyn sunt şi maidanele. Aceste locuri virane aveau funcţia 
unui spaţiu comun şi oamenii le foloseau de la locuri de întâlnire, de târg, de joacă 
pentru copii, până la depozitarea celor netrebuincioase şi chiar a gunoaielor. Puţurile 
erau de asemenea un bun comun. Apa potabilă era o altă problemă a bucureşteanului. 
Oamenii aveau câteodată puţuri în curte dar ele aveau „ apă rea şi sălcie din care ni se 
pricinuieşte boala "67

• Apa pentru băut era cumpărată de la sacagii; aceştia colindau 
uliţele strigând cât îi ţinea gura „Apă! Apă! Haap! ... "; mai târziu apa era filtrată în 
vase mari de piatră spongioasă68 • La sfârşitul sec.XVIII apar în centrul oraşului, după 
moda turcească, cişmelele de utilitate publică. 

Iluminatul şi paza de noapte încep şi ele a se organiza. La sfârşitul sec.XVIII 
străzile erau încă neluminate; şomoioage aprinse erau doar în faţa porţilor boiereşti iar 
caleştile erau însoţite pe timp de noapte de robi ţigani cu masate. În sec.XIX se 
amenajează treptat iluminatul cu seu şi felinare. Noaptea în mahalale era organizată 

66 Inventarul dosarelor primăriei ( 1830-1865), 74/1835 - Caldarămul uli\ei din mahalaua Mântuleasa, 
12.56/1837 Caldarâmul uli\ei din mahalaua Vergu, 18/1837 - Caldarămul ulitei dimpotriva bisericei 
Mântuleasa până la podul de la Biserica cu Sfinti, 97/1837 - Caldarâmul ulitei Mântuleasa, 76/1840 -
I 'uldarâmul ulitei din mahalaua Vergu pe la serdarul Fânuţă, 6011855 - Pavarea din nou a unei uliţe din 
11111halaua Mântuleasa, 142/1864 - Pavarea străzii Popa Soare. 

67 G.Potra, op.cil., p.241 
68 În sec.XIX o saca de apă costa 50 de bani. În zilele de pomană oamenii plăteau sacagiilor pentru 

11 împărţi de sufletul morţilor. 
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strajă. Iată locurile unde stăteau paznicii mahalalei Mântuleasa în 1840: Ia metocul 
mânăstirii Căldăruşani69 , Ia vătaful Gheorghiţă, fostul ipocomisar, Ia pitarul Ioniţă 

Roşianu.70 În puterea întunericului straja striga Ia cel mai mic zgomot „Stai! Te vădi". 
În vreme de primejdie erau organizate patrule de 10-15 oameni care cutrierau mahalaua. 

Loturile din zona noastră, aşa cum ne apar în planul Borroczyn, au o formă destul 
de neregulată; ele sunt în schimb parcelate în majoritate rectangular şi construite către 
interior. 

Într-un act de vânzare din 1880, găsim descrierea unei case ce se afla pe locul 
actualei piaţete Mântuleasa: „ construcţia care se compune din două prăvălii, patru 
camere, unu giamlâcu, pivniţa, unu beciu şi curtea". 71 O astfel de casă costa pe atunci 
18500 lei noi. 

Către mijlocul sec.XIX Bucureştiul este împărţit în 4 culori, iar ulterior în 5. 
Sediul Comisiei de Negru este prezent în planul Borroczyn pc strada Mântulcasa, pe 
locul comunei unde se va ridica ulterior şcoala. 

Planul generalului Boroczyn ne dă cea mai bună imagine despre spaţiul zonei 
Mântuleasa din vremea mahalalei. 

111.2. Vremea suburbiei 

Informaţii noi avem în planul Bucureştilor întocmit de generalul Pappazoglu în 
1871. Aici reprezentarea traseelor şi a parcelelor este destul de schematică în schimb 
avem date despre numele străzilor. În procesul de modernizare a oraşului o etapă 
anevoioasă o constituie stabilizarea adreselor. Uliţele sunt botezate iar casele sunt 
numerotate iniţial pe tot oraşul, ulterior pe mahalale şi într-un final pe străzi. În planul 
Pappazoglu apar pentru prima dată denominale: strada Plantelor, strada „Ventului", 
denumire dată ramificaţiei din dreapta a străzii Mântuleasa, strada Romulus, strada 
Sf.Ştefan, strada Popa Soare, strada Dimineţii. Podul Târgului din Afară apare sub noua 
denumire de Calea Moşilor iar actuala cale a Călăraşilor apare sub numele de Calea 
Vcrgului. Cu toată aproximaţia planului este evident totuşi că traseele prezente în planul 
Borroczyn au devenit mai regulate. Odată cu acest plan nu mai sunt prezente maidanele. 

Planul armatei, alcătuit între 1895-1899, ne prezintă marea schimbare petrecută 
în structura urbană a capitalei la sfârşitul sec. XIX: trasarea noilor axe principale ale 
oraşului. În zona studiată, vechiul reper, Podul Târgului din Afară este înlocuit de 
bulevardul Carol, traseu cc uneşte în linie dreaptă Piaţa Universităţii cu Gara de Est72

• 

69 Posibil biserica, vezi cap li 
70 Extremitatea nord-estică a mahalalei, vezi cap.li 
71 PMB - Serviciul Tehnic, dosarul 7/1898 
72 Marele bulevard, opera edilitară de căpetenie a lui Pake Protopopescu, se începe în 1857 sub 

Alexandru Ghica de către arhitectul Orăscu. Iată cum ne descrie Constantin Bacalbaşa trasarea bulevardului 
de la Universitate spre Calea Moşilor: ,,Apoi iată-ne în /igănie; acest cartier în întregime a dispărut. tot 
la fel şi casa ulierului. A dispărut şi biserica Caimata şi alte multe case până la hotel Atena prin mijlocul 
căruia a trecut bulevardul. împăr/indu-1 în două. şi de aici a desfiin/al toate ulicioarele insalubre din 
str.Nopfei, o stradă lungă de 4 metrii. una din cele mai murdare. De la rondul al doilea, bulevardul a 
bis/urcai, o parte spre Obor, cealaltă parte spre hulevard11l lancului" Bacalbaşa C-tin, Bucureştii de altă 
dată 111115-1900 voi II, Ed.Ziarului "Universul" soc.anonimă, Bucureşti 1928, p.120 
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Bulevardul intersectează fostul Pod al Târgului din Afară în chiar zona noastră, acolo 
unde strada Vântului, actuala Mântuleasa „se varsă" în el. Noua arteră străpunge 
mahalalele de cealaltă parte a Căii Moşilor, în zona noastră el afectând doar colţul nord 
vestic al mahalalei Mântuleasa şi în continuare zone care aparţin mahalalelor Popa 
Soare şi Oborul Vechi. Actuala Piaţă Carol se suprapune unei foste parcele, loc desemnat 
de G.Costescu drept reper nord vestic al mahalalei Mântuleasa. Informaţiile privind 
nomenclatura străzilor din planul Pappazoglu rămân valabile. 

Un alt efort al cărui rezultat este vizibil în planul armatei este acela de aliniere 
a străzilor. Alinierea străzii Mântuleasa a avut loc probabil în ultimele două decenii ale 
sec. XIX. Dovada în documente a acestui proces sunt numeroasele cereri de despăgubire 
pentru exproprierea unor părţi de proprietate71

• Dosarul 1/1898 se referă la exproprierea 
unei părţi a proprietăţii lui Grigore Borănescu din strada Mântuleasa nr.15. Schiţa 

ataşată ne prezintă un imobil ce se desfăşura până la aproximativ o treime din lăţimea 
străzii. Acesta a fost dărâmat pentru aliniere. Dosarul 7/1898 vorbeşte despre o 
expropriere „pentru facerea unei piaţete". Este vorba de actuala piaţetă Mântuleasa. În 
1896 în acelaşi scop este expropriată familia Laurian din Mântuleasa nr. 21. Dosarul 351 
1897 ne vorbeşte despre alinierea stradelei Mântulcasa, actuala Pictor Romano în vederea 
căreia este expropriat Bălănescu Episcopul I-luşilor. 

Într-un plan din 189374 strada Mântuleasa apare marcată cu linie roşie punctată; 
aceasta continuă pe prelungirea Mântuleasa (atunci Vântului), până în bulevard. Acest 
marcaj semnalează „stradă pe care s-a înfiinţat linii de Tramway concesiunea Frederico 
Thalasso şi Contele Erec Graziadei, 30 noiembrie 1890 "; intenţia de a instala traseul 
tramvaiului pc strada Mântulcasa, chiar dacă nu a fost dusă la bun sfărşit75 , dovedeşte 

încă odată importanţa acestui traseu. 
In mai multe planuri observăm trasarea străzii Mântuleasa cu o dungă portocalie, 

ce demarchează graniţa între circumscripţiile de poliţie; este posibil ca această delimitare 
administrativă să păstreze amintirea graniţelor fostelor mahalale76

• 

Privind parcelele prezente în planul armatei observăm o creştere a suprafeţelor 
construite, în defavoarea fostelor grădini. Apar casele tip vagon. Se păstrează din această 
perioadă şi un recensământ al imobilelor. Din ultimul deceniu al sec. XIX datează multe 
din casele încă existente. Clasa socială ce ocupă de acum această parte de oraş, clasă 
educată şi destul de înstărită, în parte evreiască, construieşte case unifamiliale sau case 
de raport cu decoraţie eclectică, imobile de un etaj sau două, solide, realizate după 
proiect de arhitect. Conform unui recensământ al locuinţelor realizat între 1885-190 I, 

n Majoritatea dosarelor sunt de fapt cereri de despăgubire. Exproprierea propriuzisă ar fi putui avea 
loc şi cu ceva timp în urmă. 

74 Planul oraşului Bucureşti revedut şi corectat conform rectificărei Dâmboviţei, planurilor de 
aliniere a stradelor şi bulevardelor, sub direc\ie Dlui G.A.Orescu, şeful serviciu 1893 - Bibi.Academiei, 
cabinetul de planuri şi hărţi. 

75 Tramvaiul a fost instalat ulterior pe strada Paleologu care apare partial tăiată în planul armatei 
~i definitivată până în bulevard în planul din 1911. 

76 Menţionăm că celelalte granite ale circumscriptiei se suprapun parţial celor ale fostelor mahalale, 
·respectiv, Calea Călăraşilor, Calea Moşilor. 
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în suburbia Mântuleasa se aflau: I 063 camere de locuit, 11 camere de cancelarie, 194 
de cuhnii, 2 ateliere, o cafenea, 3 cârciumi, 19 cai 77

• Vechea mahala cedează locul unui 
cartier de case, aerisit, cu vegetaţie abundentă. De timpurile vechi mai amintesc doar 
biserica Mântulesii şi traseul capricios al stăzilor. 

Între alte imobile, încă existente, prezente deja în planul armatei, ne oprim asupra 
şcolii, ridicată pe „ locul comunei", în locul fostei Comisii de Negru. 

Începând cu secolul XIX preocuparea oficialităţilor pentru organizarea unui 
învăţământ de stat, accesibil unor pături cât mai largi se face simţită. „Eu ţin numaidecât 
ca fiecare să ştie în curând a scrie şi a ceti" spunea Alexandru Ioan Cuza în 1859. În 
1875 se înfiinţează în Bucureşti 35 de şcoli primare. Rezolvarea în plan edilitar a 
şcolilor este una dintre primele probleme puse arhitecţilor. Acestea îşi aveau anterior 
sediul în clădiri adaptate, fie ele locuinţe sau chilii mânăstireşti. 

Nu ştim exact de când a funcţionat şcoala primară în zona Mântuleasa. În 1883 
se înregistrează o cerere ca pe locul comunei să se ridice o şcoală primară de băieţi78 • 

În acelaşi act este amintit că lecţiile se desfăşurau deja în casa domnului Papadopol, pe 
care o identificăm în planul din 1911, pe strada Romulus la nr.5. Clădirea şcolii ridicate, 
are un hol cental pătrat, 4 săli de clasă, două de fiecare parte a holului şi o mică sală 
pentru profesori. Pe o scară de lemn se ajungea la al doilea cat, unde se afla locuinţa 
directorului, patru camere ale sale şi două pentru servitori. La ridicarea şcolii, primăria 
a licitat pentru demolare terenul construit al fostei Comisii de Negru iar materialul 
rămas de la aceasta a fost vândut. 

La şcoala din Mântuleasa învaţă între 1914-1917 Mircea Eliade. Iată cum o 
descrie în amintirile sale: „Era o clădire mare. robustă, străjuită de castani, cu o curte 
vastă în spate, în care ne jucam în timpul recreaţilor". Castanii, pe care Eliade îi 
aminteşte şi în nuvela fantastică „Pe strada Mântuleasa", mai există şi astăzi. 

În planul din 1911 zona noastră apare definitivată din punctul de vedere al 
traseelor străzilor, pe care le regăsim întrutotul astăzi. Modificări mai apar la nivelul 
construcţiilor şi al parcelelor; cu .toate acestea, loturile şi clădirile existente la acea dată 
au rămas în majoritate in situ. Menţionăm rigurozitatea planului din 1911 care ne face 
să ne oprim mai îndelung asupra lui chiar dacă informaţiile privitoare la traseele şi 

numele străzilor le deţinem deja. Vom suprapune acestui plan, planul Borroczyn în 
varianta C.Sfinţescu. Vom putea urmări astfel mai limpede transformarea zonei având 
ca repere cele două extremităţi ale drumului parcurs. Această analiză ilustrează în fapt 
procesul de occidentalizare prin care a trecut Bucureştiul în a doua jumătate a sec.XIX 
şi începutul de XX. Iată principalele modificări: 

- se îndreaptă traseele străzilor ajustându-se parcelele; 
- locurile virane şi maidanele sunt parcelate în marea lor majoritate; sunt create 

noi spaţii libere, cu geometrii regulate, mai mici ca dimensiune întotdeauna în intersecţii; 
aceste spaţii răspund unei noi viziuni urbanistice ele constituindu-se în mici oaze de 

77 Anuarul statistic 1900-190 I, Bucuresci, Tipografia curţii regale. 
78 PMB - Serviciul tehnic, dosar 6/1883 
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verdeaţă, fără vreo destinaţie socială aparte; 
- densitatea parcelelor pe loturi creşte şi acestea sunt aproape fără excepţie 

construite. 
Pentru a da viaţă traseelor urmărite în plan ne vom opri asupra universului 

sonor şi olfactiv al Bucureştilor începutului de secol XX. „ (. . .) dimineaţa mă trezeau 
zgomotele oraşului. (. .. ) Era mai întâi ropotul cailor. Caii birjelor sau căruţelor, trap
trap, trap-trap ... apoi strigătele vânzători/or ambulanţi - mai întâi olteanul cu cobiliţa 
care vindea zarzavaturi (...) venea apoi iaurgiul „ iaurr. .. iaurr. .. lapte covăsituuu ". Şi ăl 
cu două bidoane mari de metal la capetele cobiliţei: „gaz-benzin ... gaz-benzin ... "(. . .) 
Dar mai era mai cu seamă florăreasa. Auzeam de departe strigarea ei melodioasă „Hai 
la garoafe ... lalele ... anatiitee ... " (. . .) Când ieşeai în stradă mirosul dominant era de 
bălegar de cal"79

• La acestea mai adăugăm cântecul zurgălăilor iama, sunet atât de 
familiar vechiului bucureştean. 

La planul din 1934 ne vom opri asupra nomenclaturii unor străzi. 
În planul din 1911, strada Mântuleasa ne apare ca o arteră cu două ramificaţii: 

una spre dreapta, pe lângă gardul bisericii, cealaltă continuă spre stânga ajungând în 
Calea Moşilor. Aceasta din urmă este prezentă începând cu planul Sulzer. În planul din 
1934 aceste străzi apar sub denumirea de Pictor Romano şi respectiv Pictor Ştefan 
Luchian. În Regulamentul pentru numerotarea şi nomenclatura străzilor Municipiului 
Bucureşti din 1945, la articolul g) citim: „Pentru stradele cari astăzi au forma de T sau 
Z şi totuşi poartă o singură numire, ceea ce produce dezorientare, se va căuta a se da 
denumiri distincte pentru porţiunile ce apar distincte". Este şi cazul străzii Mântuleasa 
la începutul secolului. Credem că celor două braţe ale străzii Mântuleasa li s-a schimbat 
denumirea în conformitate cu legea citată mai sus şi la aceeaşi dată, cândva între 1911 
şi 1934. Ambele poartă nume de pictori chiar dacă nu există nici o legătură memorială 
între aceste locuri şi persoanele ale căror nume le poartă. 

Prin comparaţie cu planul din 1934 în planul actual, observăm o nouă creştere 
a densităţii construcţiilor, în sprecial pe segmentele mai apropiate marelui bulevard: 
prelungirea Mântuleasa, str. D. Racoviţă. De asemenea se schimbă regimul de înălţime, 
apar câteva blocuri. Piaţetele din intersecţii sunt aproape fără excepţie spaţii verzi sau 
locuri de joacă pentru copii cum e cazul Piaţetei G-ral N. Dabija. Un element nou este 
Intrarea Mântuleasa, ce apare pe segmentul median al prelungirii Mântuleasa, dintre 
străzile Plantelor şi Dimitrie Racoviţă. Această parcelare a fost făcută în anii 20 pe 
domeniul doctorului Şutzu, care constituia parcul fostului cămin-sanatoriu Caritatea; 
institutul de sănătate se afla în primul segment al străzi Plantelor. Menţionăm că în acest 
sanatoriu s-a stins poetul Mihail Eminescu. 

În anii comunismului zona Mântuleasa a suferit drama chiriaşilor care mai continuă 
în parte. Astăzi zona este locuită de o pătură eterogenă, lipsită de coerenţă comunitară. 
Parte din case au fost recuperate de foştii proprietari, parte cumpărate de foştii chiriaşi, 
parte găzduiesc firme sau instituţii. 

79 Djuvara Neagu - Amintiri din anii '20, impresii din anii '90.- Secolul XX, nr.4-6, 1997, p.45 
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III. 3. Case şi oameni 

Vom prezenta în cele ce urmează câteva case, credem noi reprezentative, din 
zona Mântuleasa, decoperite mai amplu de documente de arhivă. 

III. 3.1 Imobile dispărute 

La începutul sec. XX, pc locul blocului din str. Ştefan Luchian nr.1280
, se afla 

casa domnului Chris. D. Elefterescu, pe care o regăsim în planul din 1911. Realizată 
după un proiect al arhitectului N. N. Iovanovici, cu o autorizaţie datată 189781

, casa 
prezenta un plan ingenios, ce îmbina ideea casei vagon cu spaţiul centrat în jurul unui 
hol. Cornişa, ascendentă în trepte se încheia în colţul sud-estic al casei cu un foişor 
circular ce adăpostea o seră, având sub acoperiş o terasă scundă, deschisă. Faţada 
dinspre stradă, precedată de o grădină amenajată cu ronduri, prezintă un ieşind circular 
ce corespunde în interior unei loje a salonului. Intrarea principală se făcea prin curte şi 
ea se situa în prima treime a desfăşurării. Acesta era accesul rezervat vizitatorilor, ce 
dădea într-un vestibul, apoi într-un antreu din care se cotea la dreapta în salonul cu lojă, 
cu vedere la stradă. Din antreu se făcea şi accesul în camera de lucru, şi ea cu fereastră 
la stradă. În partea privată a casei accesul era posibil şi prin spatele casei. Această 
intrare dădea într-un hol de-a lungul căruia erau distribuite camerele: trei dormitoare, 
o sufragerie, bucătăria. Din dreptul bucătăriei se făcea accesul la mansardă unde se 
aflau 3 camere de servitori. Un dormitor situat în continuarea antreului cu acces în 
ambele zone ale casei era rezervat probabil musafirilor. Anexele, cuprinzând şopron, 
spălătorie, camera vizitiului şi grajd, se aflau în fundul curţii. Faţadele prezentau o 
decoraţie eclectică moderată. Această casă este reprezentativă pentru un segment al 
societăţii bucureştene, bine reprezentat în zonă, preocupat de a avea o locuinţă generoasă, 
care să satisfacă în acelaşi timp nevoia de intimitate şi statutul social ce impunea 
participarea la o viaţă mondenă, nu în ultimul rând prin primirea de vizite şi organizarea 
de serate. 

Pe colţul dintre str. Romulus şi str.Mântuleasa, acolo unde astăzi se află un 
elegant bloc art-deco, se afla la începutul secolului casa domnului Ioan Cruţescu. Era 
o casă destul de mică în raport cu dimensiunile parcelei, nealiniată străzii, plasată către 
interiorul lotului, înconjurată de curte şi grădină. În 1896, proprietarul cere autorizaţie 
pentru înnoirea locuinţei sale82

• Se refolosesc în mare parte vechile structuri, cărora li 
se adaugă în partea din spate, opusă intrării, alte trei încăperi. Credem că una dintre ele, 
cea din axul intrării, extinsă cu o mică lojă, era destinată salonului. Faţă de cazul 
anterior, salonul priveşte spre grădină oferind astfel o atmosferă de intimitate. Vechii 
case îi este adăugată şi o scară frumos desenată, la intrare. Datorită figurării în proiect 

80 Vezi despre imobilul actual din str.Ştefan Luchian nr.12 Ia Victoria Gavril şi Carmen Constantinescu, 
Un sit de istorie şi artă bucureşteană - strada Ştefan Luchian, MIAMB XIII, p.215, 

81 PMB - Serviciul tehnic, dosarul 58211897 
82 PMB - Serviciul tehnic, dosarul 741/1896 
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a zidurilor vechi, ne putem face o idee mai explicită despre generaţia de case anterioară 
celor existente astăzi in situ şi implicit despre o vârstă a zonei asupra căreia informaţia 
ne lipseşte aproape în totalitate. Mai menţionăm că proiectul de înnoire este semnat de 
arhitectul Aloisiu Goszwein83

, prezent în repertoriul arhitecţilor bucureşteni ai sec.XIX. 

III. 3.2. Imobile existente in situ 

Casa Simion Georgescu este situată pe colţul străzii Mântuleasa cu str. Romulus, 
la actuala adresă Romulus nr. I. Simion Georgescu, proprietar al unui lot mai extins ce 
îngloba şi actuala locaţie Romulus nr.3, cere în 1888 autorizaţia de a ridica o casă cu 
„ unu etagiu (parteru) de zidu masiv"84 . Într-un dosar85 datat 10 ani mai târziu, găsim 
planul casei din str.Romulus nr.1, o clădire de formă pătrată, organizată în jurul unui 
salon central. Accesul se face prin interiorul curţii, dinspre strada Romulus. Printr-o 
poartă înaltă, somptuoasă, se pătrunde într-un hol de intrare de unde o scară de lemn 
urcă spre salonul central. Remarcăm sistemul de iluminare al acestui salon. Lumina 
naturală pătrunde printr-un luminator octogonal, larg, decorat cu o feronerie simplă şi 
elegantă sugerând o floare. Sistemul poate fi urmărit mai bine în podul casei unde 
putem observa intradosul plafonului de sticlă şi decupajul din acoperiş ce permite 
pătrunderea luminii. Iluminarea holului mai este ajutată şi de o mică lampă centrală, 
în chip de coş cu flori şi de lămpi suspendate ritmic în spaţiul de plafon rămas liber. 
Toate acestea s-au păstrat din casa originală. 

Pe toate laturile octogonului format de salon se face accesul în camere. 
Încăperile sunt foarte luminoase, cu trei sau patru deschideri. În spaţiul din dreapta 
salonului este amenajată baia. Tot de aici o scară în spirală comunică cu podul şi 
rn demisolul. Demisolul este un spaţiu destinat în totalitate dependinţelor: bucătarie, 
spălătorie, cămară, camere pentru servitori. Podul era destinat uscătoriei. Accesul 
în demisol era posibil şi din holul de intrare. 

Această rezolvare ingenioasă a salonului prezintă totuşi dezavantajul dependenţei 
fo\[1 de spaţiul central pe unde locuitorii camerelor sunt nevoiţi să treacă pentru a avea 
11cces la baie sau bucătărie. Este însă posibil ca ·această casă să fi fost gândită mai 
degrabă pentru primirea de oaspeţi, organizarea de serate. Proprietarul mai deţinea şi 
„casa veche" din str. Romulus nr. 3. 

Observăm deosebita atenţie acordată decoraţiei interioarelor şi detaliilor 
1'11m:\ionale. Fără îndoială proprietarul a avut marc dare de mână. Din fericire nici cei 
rnrc au locuit ulterior aici nu au distrus decoraţiile iniţiale. Singurul care este pe cale 
~:·1 Ic piardă este timpul. În hol, pereţii sunt acoperiţi de o frescă ·decorativă cu motive 
lloralc şi zoomorfe. Ramele superioare ale uşilor, poartă o amplă decoraţie eclectică. 
Marginile plafoanelor şi spaţiile din jurul lămpilor sunt îmbrăcate în stucatură cu motive 

81 Acesta este şi autorul caselor Fr.Schreiber din Calea Plevnei nr. 106 (1894), Mucenic Cezara -
/111rnreşti. Un veac de arhitectură civilă, sec.XIX, ed.Silex, Bucureşti 1997, p.58 .. 

84 PMB - Serviciul tehnic, dosarul 29/1888, p.110, casa din str.Romulus nr.3 
ss PMB - Serviciul tehnic, dosarul 541/1898. 
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vegetale şi antropomorfe, în unele locuri aurită. Remarcăm diversitatea modelelor ce 
nu se repetă de la o cameră la alta. În două dintre încăperi se păstrează zugrăveala 
originală cu motive ce imită mătasea orientală. Camerele sunt încălzite de sobe înalte, 
de teracotă, frumos decorate. 

Toate acestea alcătuiesc un spaţiu cald şi luxos care ne vorbeşte şi el despre 
standardele de viaţă ale clasei sociale locuitoare pe atunci în zona Mântuleasa. 

În perioada interbelică imobilul este cumpărat de negustorul David Eschinazi, 
evreu polonez. Se spune că în vremea persecuţiilor antisemite acesta şi-ar fi dat foc în 
curtea casei sale în semn de protest86

• Odată cu naţionalizarea proprietarii au fost nevoiţi 
să se restrângă la o cameră, restul fiind ocupat cu chiriaşi. Astfel a fost găsită casa de 
actuala proprietăreasă ce a operat în anii 70 un schimb de locuinţe cu chiriaşii. Acum, 
casa, nelocuită87, îşi aşteaptă binefăcătorul care i-ar putea readuce strălucirea de altădată. 

Casa Victoire Hoffman de pe colţul piaţetei Mântuleasa, este un bun exemplu 
pentru casa de raport de la sfârşitul secolului XIX88

• Proiectul ei este semnat de arhitectul 
Iancu Golinger, prezent în repertoriul arhitecţilor89 • Desfăşurând un mare front la stradă, 
casa deţine 4 apartamente, extrem de generoase, două la fiecare nivel, fiecare având 
acces independent din holul central. Intrarea se face prin str.Negustori sau prin interiorul 
curţii din str.Mântuleasa. În apartamentele din capătul estic al clădirii accesul este 
posibil şi pe o scară în spirală, vizibilă în colţul din dreapta sus al planului. Locuinţa 
cea mai plăcută se afla la etajul al doilea unde marea cameră de pe colţul clădirii are 
şi un balconaş care dă spre piaţetă. Acoperişul este uşor mansardat şi prezintă mici 
lucarne. Faţadele sunt elegant rezolvate printr-o tratare diferenţiată a celor două nivele. 
La cel de jos, deschiderile sunt semicirculare, iar pervazul este decorat cu mici baluştrii. 
La etaj, deschiderile sunt rectangulare, surmontate de un profil discret. Cornişa este 
doar parţial decorată. În locul acoperişului rotunjit din plan, cu tabla decorată, frontul 
dinspre piţetă poartă un fronton mai simplu. Starea faţadelor este actualmente destul de 
proastă, necesitând restaurare. Astăzi casa este ocupată de 7 familii, unele chiriaşe, 
altele proprietare. 

Mai prezentăm o casă de raport care oferea însă condiţii mult inferioare celei 
anterioare. Casa Bessler este un imobil construit probabil exclusiv pentru închiriere90

• 

Deţinem planul iniţial din 1898, semnat Frederich Kabisch91
; imobilul actual din str. 

Pictor Romano nr. 8 este o variantă a lui. Spaţiul este utilizat la maximum. Spaţiile de 
închiriat sunt mici, de maximum două camere. Dependinţele sunt comune. La demisol 
erau proiectate două prăvălii cu acces direct din stradă. Arhitectul a ales soluţia casei 

86 Informa\ie preluată de la actuala proprietară a casei. 
87 Proprietăreasa este stabilită în Anglia, iar urmaşii nu sunt interesa\i de restaurarea casei. 
88 PMB - Serviciul tehnic, dosarul 67111894. 
89 lată cum ne este prezentat: "Arhitectură eclectică, plan adunat folosind galeriile în cruce drept 

linie ordonatoare. Decoraţie bogată, prefigurănd în unul din ultimele proiecte Arta 1900", autor al caselor 
Joseph Asche, str.Spaniolă nr.IO (1894), case în str.Franklin nr.6 (1894), Mucenic Cezara - op.cit, p.58 

90 Aceluiaşi proprietar îi aparţinea şi casa de raport din str.Pictor Romano nr.4. 
91 PMB - Serviciul Tehnic, dosarul 52111898 
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cu gang, aceasta facilitând intrarea separată a chiriaşilor. De asemenea se uşurează 
circulaţia la al doilea nivel prin amenajarea unui coridor deschis pe laturile curţii 

interioare. În ciuda confortului mediu al clădirii, faţadele erau decorate cu grijă. Acest 
tip de casă mărturiseşte despre nivelul de trai al unei categorii sociale de mijloc. 

IV. Concluzie 

Studiul zonei Mântuleasa ne descoperă o parte de oraş cu o personalitate aparte. 
Aici străzile păstreză traseele vechilor mahalale, astăzi regularizate. Casele ilustrează 
evoluţia oraşului din sec.XIX până în zilele noastre. Se păstrează case eclectice, vile 
neoromâneşti, blocuri interbelice. Chiar în cadrul tipologiei, clădirile prezintă o mare 
diversitate arhitecturală. Astfel de zone, în care brutalitatea intervenţiilor dictatoriale a 
fost puţin resimţită, mai există încă în capitala noastră. 

O posibilă evoluţie a lor este cea la care asistăm astăzi: destulă paragină, unelele 
refaceri bine intenţionate dar neprofesional realizate, care duc la pierderea spiritului 
iniţial al clădirii, prea puţine restaurări în adevăratul sens al cuvântului, intervenţii cu 
clădiri noi, nepotrivite locului. 

O soartă mai bună ar putea avea zonele de acest tip dacă ar fi integrate unor 
proiecte speciale de conservare arhitectonică. Politica de conservare, practicată în alte 
oraşe ale Europei, ar putea reîntregi identitatea capitalei noastre, atât de greu traumatizată 
de perioada comunistă. „La baza acestei politici se află convingerea că integritatea şi 
trăsăturile unei zone merită protejate şi puse în valoare fără a păstra în mod necesar 
totul, sau împiedica ridicarea unor noi construcţii" 9

:. 

SUMMARY 

The Evolution of the Mântuleasa Area, Since the Time of the Outskirts, 
up to the Present Day 

The article minutely presents an area of Bucharest endangered of being demolished during the 
communist epoch - its history, its people, its peculiarities, its evolution thrnug~out the ages. · 

92 „La baza acestei politici se află convingerea că integritatea şi trăsăturile unei zone merită 
protejate şi puse in valoare.fără a păstra in mod necesar lotul, sau Împiedica ridicarea unor noi construcţii" 
vezi 

Cantacuzino Şerban, Două oraşe distincte, Secolul XX, nr.4-5/1997, p.15 
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A 

""TEZAURUL ROMAN 
DE LA MOSCOVA ••• 

... a devenit subiectul unei poveşti fantastice''*. 

Ariadna Zeck 
Ana Savu 

În ziua de 15 decembrie 1916, încărcat în 17 vagoane de marfă (la care s-au 
adăugat 4 cu 200 de gardieni şi cu 3 delegaţii Băncii Române), tezaurul Băncii Române), 
tezaurul Băncii Naţionale a României şi bijuteriile M.S. Regina Maria a luat drumul 
Moscovei pentru „a fi pus în siguranţă'". 

La data de 27 iulie 1817, o altă parte a tezaurului 8.N.R., alături de valorile 
d~feritelor instituţii bancare şi de credit şi a fondurilor arhivistice şi muzeale aduse la 
laşi", adică „ documentele şi manuscrisele Academiei Române, documentele Arhivelor 
Statului, zestrea arhivistică a muzeelor. pinacotecilor şi chiar colecţiilor particulare"~ 
(V. G. Morţun, dr. C. Angelescu, I. Kalinderu, G. Enescu etc.), cu alte cuvinte „avutul 
societăţii constând în titluri, efecte de orice măsură şi obiecte preţioase etc. "3 a fost 
încărcat în 24 de vagoane şi expediat în Rusia. 

Aceste două transporturi de bunuri de patrimoniu, la care se adaugă şi altele 
adiţionale cu obiecte de cult şi mănăstirile şi bisericile româneşti precum şi bijuteriile 
din depozitele private şi ale cetăţenilor români au desemnat o realitate exprimată prin 
sintagma „tezaurul românesc de la Moscova". 

Chiar dacă în primii ani după consumarea politicii neatente la valorile culturale 
atât demersul ştiinţific cu rol educativ, cât şi senzaţionalul şi-au spus/scris întâmplător 
cuvântul, timp de peste cinci decenii, despre soarta tezaurului rămas la Moscova nu s-a 
mai scris nimic. 

Când s-a întâmplat însă acest lucru, el s-a făcut din cu totul alte raţiuni şi în 
cercuri restrânse, în nici un caz pentru a pune în mişcare, prin erudiţie, mari dezbateri, 
mai controverse. 

În fond, gestul cultural, oricât de discret ar fi, are ca efect amplificarea 
posibilităţilor de a dialoga cu un partener ideal. În acest caz însă, a fost sfidată orice 
fel de normă etică. „Mai bine de un deceniu şi jumătate a trecut de c.înd tezaurul 
român a fost transportat în Rusia. Asupra lui, în acest timp s-a scris destul de mult. 
Cercetătorii serioşi şi iubitorii de senzaţional şi-au spu!. cuvântul. Cu toate acestea, 
opinia publică este tot atât de puţin lămurită astăzi, ca şi acum 15 ani", scria în 1934 
Mihail Gr. Romaşcanu. Douăzeci de ani mai târziu, spiritul public era la fel. Fără 

p. 230. 

• Mihail G. Romaşcanu 1934 
1 Romaşcanu Mihail Gr. - Tezaunil român de la Moscova, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1934. 
2 Lapedatu Alexandru - Scrieri alese - articole, cuvântări, amintiri - Editura Dacia, Cluj, 1985, 

3 Lapedatu Alexandru, op. cit„ p. 230. 
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repere, incapabil să definească nu numai conceptul tezaur, dar şi ceea ce înţelegea prin 
greşelile trecutului. Încă un semn al precarităţii informaţiei şi educaţiei în domeniu. 

În anul 1958 culegerea nelimpede, scrisă pe fragmente şi intitulată „Studii asupra 
tezaurului restituit de U.R.S.S. "4

, editată de Academia Română, cu un cuvânt înainte 
semnat de academicianul George Oprescu nu permitea stabilirea a cât anume din 
patrimoniul cultural s-a întors acasă. Discursul greoi, sec şi confuz ca şi acea atitudine 
ezitantă a mediilor noastre academice sunt astăzi cu atât mai greu de acceptat, cu cât 
la 7 iunie 1944, cu toată supravegherea instituită de sovietici asupra întregii Românii, 
Consiliul de Administraţie şi Consiliul General al B.N.R. „au aprobat mutarea parţială 
sau totală a tezaurului Băncii din Bucureşti şi depozitarea acestui tezaur în caz de 
nevoie, la mănăstirea nsmana "5

• Înainte însă, ca cele 4.035 de casete în greutate brută 
de 212.245,305 kg din care 189.673,99044 kg aur, la care se adăugau 51 de casete cu 
„ aur polonez în păstrare'', adică restul din tezaurul polonez care în septembrie 1939 a 
fost scos prin România şi trimis în străinătate, pentru a nu fi capturat de trupele germane, 
să fie stocat la mănăstirea Tismana, un delegat special al Băncii a discutat cu Înalt prea 
Sfinţitul Mitropolit al Olteniei despre „dorinţa Consiliului Băncii de a reface mănăstirea 
ns mana, aripa distrusă în incendiu acum doi ani "6. 

Chiar dacă războiul şi agresiune nazistă s-au soldat cu c'atastrofale sacrificii 
culturale prin distrugerea unor importante valori, lucrările de restaurare s-au desfăşurat 
în linia legislaţiei existente ce asigură nu numai armonizarea dintre vechi şi nou prin 
crearea de noi spaţii multifuncţionale, dar şi sănătatea şi protecţia monumentului, 
confirmând ceea ce Oleg Şvidkovski avea să declare 40 de ani mai târziu: „ vocaţia şi 
pregătirea profesională a unui arhitect se demonstrează prin capacitatea de a armoniza 
vechiul cu noul, prin sensibilitatea lucidă pentru demersurile istorice şi culturale ale 
unei aşezări "7

• Acest lucru a fost susţinut, în primul rând de scrisoarea Comisiei 
Monumentelor Istorice, trimisă la 22 iunie 1944 conducerii B.N.R.: 

„ Domnule Guvernator, 
Comisia Monumentelor Istorice vă aduce viile sale mulţumiri pentru lăudabila 

dumneavoastră iniţiativă de a reface pe banii Băncii Naţionale a României chiliile 
distruse de incendiu la mănăstirea nsmana şi este de acord ca lucrările de refacere să 
înceapă imediat„. "8

. 

În al doilea rând, de raportul întocmit de Serviciul Arhitectură al şantierului 
Tismana la 21 septembrie 1944: 

4 Sludii asupra lezaurului restitui/ de UR.S.S„ Editura Academiei Republicii Populare Româm:, 
Bucureşti, 1958. 

s Circulara Secretariatului Gem:ral al B.N.R. publicată în „Tezaurul Băncii Naţionale a României 
la Moscova", Editura Fundaţiei Culturale Magazin Istoric, Bucureşti, I 999, p. 88. 

6 Tezaurul Băncii Naţionale a României la Moscova, Editura Fundaţiei Culturale Magazin Istoric, 
Bucureşti, I999, p. 89. 

7 Oleg Şvidkovski. 
8 Scrisoarea Comisiei Monumenlelor lslorice publicatii. în Tezaurul Băncii Naţionale a României la 

Moscova, op. cit. p. 89. 
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„ Conform dispoziţiilor ce am avut, lucrările de la Tismana continuă, refăcându-se 
aripile chiliilor distruse de incendiu. Am obţinut din partea Comisiunii Monumentelor 
Istorice autorizaţia de a lucra pentru o cât mai repede folosire a încăperilor şi de 
comun acord cu domnul arhitect inspector general Horia Teodoru de la Monumentele 
Istorice am amânat pentru campania I945 executarea porticului din curtea interioară 
a mănăstirii ... •'9. 

La 4 februarie 194 7, tezaurul B. N .R. s-a întors acasă. Tezaurul depus de Guvernul 
polonez „al lui Beck" a fost restituit în întregime, un an mai târziu. 

Într-un moment de tensiune comparabil cu cel din 1916-1917, deoarece în ambii 
timpi istorici ţara era în derută, conducerea Băncii Naţionale, Consiliul de Miniştri şi 
Marele Stat Major au demonstrat că prin „ acţiunea Tismana" tăcerea a camuflat 
adevăratele intenţii, iar trădările, laşităţile, regretele, neputinţele, resemnările s-au aflat 
în afara oricăror discuţii. Şi atunci? Atunci, obiectiv şi/sau subiectiv ne este imposibil 
să nu acceptăm întrebarea: se putea şi altfel? 

Pentru a ne asuma însă pe deplin povara acelui trecut, trebuie mai întâi să definim 
termenul tezaur. 

I. Semnificaţia unui concept 

Accepţiunea terminologică, consacrată de Dicţionarul limbii române literare 
contemporane este următoarea: „TEZAUR, tezaure, s.n. l. Cantitate mare de bani, 
bijuterii, pietre scumpe sau obiecte reprezentând valori spirituale, strânse şi păstrate în 
loc sigur; avere, bogăţie mare ... Loc (ţinut sub cheie) unde se păstrează obiecte de 
preţ ... Cantitate de bani sau obiecte preţioase, ascunse de multă vreme în pământ şi 
descoperite întâmplător; comoară ... 2. Totalitatea aurului şi a altor metale preţioase, 
efecte etc. care se găsesc în depozitul unei bănci de emisie, constituind acoperirea 
biletelor de bancă sau a bancnotelor emise. Patrimoniul, averea, totalitatea bunurilor 
unui stat ... locul unde se păstrează depozitele de metale preţioase, patrimoniul în bani 
sau în efecte al statului sau al unei bănci; vistierie, trezorerie. 3. fig. Ceea ce. este socotit 
ca fiind foarte preţios şi folositor, ceea ce este foarte iubit şi preţuit; comoară, odor. .. 
Patrimoniu spiritual rezultat din munca culturală desfăşurată într-un lung interval de 
întreaga omenire, de o anumită societate sau de un grup de cercetători într-un grupă de 
cercetători într-un anumit domeniu de preocupări". 

Atunci când ne referim la tezaurul românesc de la Moscova, capacitatea 
operaţională a conceptului ne dezvăluie o realitate ce nu poate fi exprimată decât prin 
cumulul accepţiunilor indicate de dicţionar. Avem a face, în definitiv, atât cu o componentă 
ce poate fi evidenţiată prin cantităţi, cât şi cu o producţie culturală cu valoare spirituală. 

Prima semnifică stocul de aur (conţinând monezi şi medalii) al Băncii Naţionale 
Române, în greutate de 9.336.206 tone de aur fin, evaluat la suma de 321.580.456,84 
lei aur. Echivalentul în lei a fost calculat potrivit legii din 29 martie/11 aprilie 1867 

9 Raportul întocmit de Serviciul Arhitectură de pe şantierul Tismana publicat în tezaurul Băncii 
Naţionale a României la Moscova, op. cit. p. 92. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



404 MuzEuL MuNJCIPIULUI BucuREŞTI - XVII 

privind stabilirea unui nou sistem monetar, care era încă în vigoare în anul 1916. La 
nivelul anului 1990, valoarea de 93.36206 tone de aur pur trimisă Rusiei se ridică la 
echivalentul de 1.200.663.081.56 USD. 

Cărţile şi documentele Arhivei Naţionale şi ale Academiei Naţionale şi ale 
Academiei Române, obiectele de arheologic, operele de artă aparţinând statului şi 

colecţiile particulare, precum şi obiectele de cult din mănăstiri şi biserici au numai o 
excepţională însemnătate documentară şi artistică pe care nu avem dreptul să o 
subestimăm. Chiar dacă preţuirea lor materială nu poate fi stabilită decât în mod 
convenţional, ele semnifică în fapt valorile curate ale trecutului, definitorii pentru spaţiul 
nostru cultural. 

Pentru o mai bună înţelegere a acţiunii de adăpostire în Rusia a stocului de aur 
al B.N.R. şi a celei mai mari părţi a patrimoniului documentar şi muzeal, ce a avut, 
neîndoielnic, şi dramul spus de dramatism, trebuie, mai întâi să vedem care a fost 
contextul internaţional care a marcat perioada premergătoare primului război mondial. 

II. Ipostaza politică externă determinantă 

În dificilele condiţii internaţionale, o nouă redistribuire a sferelor de influenţă în 
Europa, în care Gennania a devenit puterea continentală, precum şi un nou echilibru a 
bătrânului continent au fost stabilite prin Congresul de pace de la Berlin (1/13 iunie 
- 1/13 iulie 1878). 

Deşi la dezbatere punctul de vedere românesc a fost enunţat limpede şi afirmat 
cu hotărâre, fără echivoc de Ion Brătianu (prim-ministru) şi Mihail Kogălniceanu 
(ministru de externe), prezenţa celor două personalităţi politice la Berlin nu a mai putut 
influenţa cu nimic prevederile deja stabilite ale tratatului ce se va semna la 1113 iulie. 
În schimbul confinnării statutului de „ independentă", pe care singură şi-l proclamase 
de mai bine de un an, România pierderea sudul Basarabiei. Ca urmare, Rusia a devenit, 
atât în ochii guvernului, cât şi în cei ai publicului intelectual, inamicul numărul unu. 

În condiţiile unei Europe şovăielnice, lipsită de stabilitate, cu o Franţă obosită de 
înfrângerea suferită în războiul franco-prusac din 1870-1871 şi cu un Paris şi o Londră 
dezinteresate de „problema" Balcanilor, singurele ţări care puteau reprezenta o 
contrapondere faţă de revendicările teritoriale ruseşti, erau Germania şi Austro-Ungaria. 
Acestea, alături de Italia au creat în 1882, blocul politico-militar al Puterilor Centrale 
(Tripla Alianţă). 

În atmosfera tensionată a acelor ani, apropierea guvernului liberal de Puterile 
Centrale a fost detenninată de o multitudine de interese reciproce convertite la 18/30 
octombrie 1833 într-un tratat secret de alianţă româno-austro-ungar semnat la Viena. 
Conţinutul documentului reînnoit periodic până în pragul primul război mondial ( 1892, 
1902 şi 1913) a fost păstrat secret. Cunoscut doar de prim-miniştri, el nu a fost adus 
niciodată în discuţia parlamentului, de teama unanimităţii reacţiilor negative. Pentru 
oamenii antrenaţi în multitudinea de probleme ridicate de un asemenea act, putem spune 
că tratatul conţinea un preambul şi şapte articole, în care cele mai semnificative prevederi 
erau: caracterul defensiv al alianţei; angajamentul părţilor de a se sprijini reciproc în 
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limita intereselor lor; obligaţia părţilor de a-şi acorda ajutor în cazul unui atac neprovocat; 
menţionarea prevederii de „casus foederis", care incumba României obligaţia de a 
interveni atunci când Austro-Ungaria ar fi fost atacată la frontierele sale răsăritene; 
obligaţia părţilor de a se consulta în vederea măsurilor ce se impuneau în cazul unei 
agresiuni, în condiţiile menţionate în articolele anterioare. 

Evoluţia vieţii politice internaţionale de după „momentul" Berlin a demonstrat că 
aderarea României la Tripla Alianţă a avut efecte pozitive din punct de vedere economic, 
exerciţiu politic, viaţă instituţională etc. Astfel, România a fost scoasă din izolarea 
diplomatică în care se găsea, consolidându-i-se poziţia în Europa de sud-est. Acest 
lucru, a atras, desigur, şi unele avantaje economice pe piaţa Europei Centrale. În acord 
însă cu naţionalismul zgomotos şi public, practicat mai ales după 1990, clasa politică 
românească a resimţit această alianţă ca pe o piedică în lupta pentru unificarea naţională 
prin îngreunarea ajutorului pe care regatul îl putea acorda pe faţă românilor din Ardeal. 
Chiar dacă „ în ascuns" naţionaliştii ardeleni au continuat să primească sprijin şi încurajări 
de la Bucureşti, „pe termen lung, şi în perspectivă istorică, alianţa cu puterile centrale 
mergea în contra intereselor naţionale şi împotriva simţămintelor marii majorităţi a 
românilor "10

, afirmă Vlad Georgescu în a sa istorie. 
Pentru Puterile Centrale statul român devenea însă interesant din următoarele 

motive. În primul rând avea un statut geopolitic determinat atât de frontiera lanţului 
Munţilor Carpaţi, cât şi de controlul asupra Dunării de jos. În al doilea rând, poziţionarea 
României atrăgea vecinătatea imediată a două mari imperii rivale (graniţa româno-rusă 
de peste 900 km şi româno-austro-ungară de 1.300 km). Apoi, România avea nu numai 
resurse economice şi demografice semnificative, dar şi cea mai solidă armată din sud-estul 
continentului. Prestigiul politic, diplomatic şi militar în regiune însă, era asigurat de 
existenţa pe tronul României a dinastiei de Hohenzollem, de origine germanică. Şi, nu 
în ultimul rând, prin teritoriul românesc cel de-al doilea Reich german avea asigurată 
securitatea graniţelor aliatului său principal, Imperiul Austro-Ungar. 

Însă, evoluţia vieţii politice şi militare a Franţei a determinat etajele de sus ale 
ierarhiei politice româneşti să ceară deschis în Parlament, încă din 1908-1909, renunţarea 
la alianţa cu Puterile Centrale şi revenirea la tradiţionala politică de apropiere de Franţa. 
Infidelitatea această istorică este confirmată la 1909 de prinţul moştenitor Wilhelm care, 
după o scurtă vizită la Bucureşti, raporta Berlinului că: „ în caz de război, România va 
re/uza în cel mai bun caz să-şi îndeplinească obligaţiile de aliat, dacă nu se va decide 
l'liiar de a se alătura părţii adverse" 11 • 

În decembrie 1913, însuţi bătrânul rege Carol declara ministrului Germaniei la 
Bucureşti, că din cauza politicii nationale austro-ungare, „poporul român nu va merge 
alături de Austria în cazul unui război ... nu este suficient să avem tratate, trebuie ca 
acestea să fie şi populare " 12• 

10 Georgescu Vlad - Istoria românilor. De la origini până i11 zilele noastre, Editura 
llumanitas,Bucureşti, 1992, p. 177. 

11 Georgescu Vlad, op. cit .. p. 178. 
12 Georgescu Vlad, op. cit., p. 178. 
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Părerea liberalilor, cu excepţia lui C. Stere, era că locul României e alături de 
Antantă constituită în 1892-1893 şi 1904-1907 din Franţa, Rusia şi Marea Britanie) 
poziţie împărtăşită şi de conservatorii democraţi ai lui Take Ionescu, ca şi de marea 
majoritate a personalităţilor implicate în viaţa politică implicit în viaţa politică a României 
antebelice. 

Acestea au fost, în esenţă, istoria evenimentelor politice internaţionale care au 
marcat perioada premergătoare primului război mondial. 

La 15-28 iulie 1914 prin agresiunea Austro-Ungariei asupra Serbiei, s-a declanşat 
primul război mondial. Începutul primului război mondial a găsit naţiunea română divizată 
pe teritoriul a trei state: 

1. Regatul României care includea teritoriul cuprins între Sudul Carpaţilor şi 
Dunăre; teritoriul cuprins între Marea Neagră şi Dunăre şi teritoriul cuprins între Carpaţii 
de Est şi Prut; 

2. Imperiul Rus care ocupa atât întregul teritoriu cuprins între Prut şi râul Dniestr, 
aflat în basarabia, cât şi braţul Chilia şi o parte din litoralul Mării Negre. 

3. Imperiul Austro-Ungar care cuprindea partea de est a României de astăzi 

(Bucovina), partea de sud vest (Banatul), platoul central al Carpaţilor (Transilvania) şi 
partea de exterior a Carpaţilor (Maramureş, Crişana). 

Aşadar, cea mai mare parte a populaţiei României de atunci se afla sub dominaţie 
străină. În acest context, având în vedere faptul că prioritatea politică a românilor era 
eliberarea teritoriilor ocupate şi unificarea acestora în cadrul vechiului regat, ţara a 
optat încă de la începutul primului război mondial să se alăture Antantei, adică Franţei, 
Angliei, Rusiei. Tocmai în acele timpuri, când totul era şovăielnic şi lipsit de stabilitate, 
Ion Brătianu în numele guvernului român şi reprezentanţii diplomatici ai Angliei, Franţei, 
Italiei şi Rusiei au semnat la Bucureşti, Ia 14/27 august 1916, două convenţii. Una 
politică, care prevedea alipirea la România a Transilvaniei, Banatului şi Bucovinei, alta 
militară, prin care ţara noastră, cu ajutor militar primit de la Antantă, se obliga să 
declare război Austro-Ungariei. Cele două convenţii au fost aduse în discuţia Consiliului 
de Coroană întrunit Ia 14/27 august 1916, moment în care regele Ferdinand a comunicat 
şefilor de partide, foştilor prim-miniştri şi altor înalţi demnitari prezenţi, că hotărârea 
intrării în război a României, cu o armată de aproape un sfert de milion de oameni (ce 
reprezenta cca. 15% din populaţia ţării), a fost deja luată şi că operaţiunile militare erau 
deja în curs. 

În timp ce ofensiva română a surprins adversarul pe poziţii dificile, aflându-se 
pe patru câmpuri de luptă, aliaţii nerespectând convenţia semnată în august, au schimbat 
fundamental situaţia României pe câmpul de luptă. „Atâta timp cât armatele române au 
avut de făcut faţă doar trupelor bulgare şi austro-maghiare, frontul a putut fi stabilizat. 
Intrarea însă în luptă a trupelor germane, comandate în nord de generalul Falkenhayn, 
la sud de generalul Mackensen, a schimbat rapid soarta războiului "13• Prin această 
decizie, temerile lui Brătianu s-au dovedit, din nefericire întemeiate, iar toată prudenţa 
de care dăduse în negocierea intrării României în război, inutilă. 

13 Georgescu Vlad, op. cit., p. 182. 
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III. Evacuarea tezaurului României la Moscova 

A - Primul transport 

Agravarea dramatică a evoluţiei situaţiei militare a determinat mutarea întregului 
Guvern, inclusiv a întregii familii regale, împreună cu alte instituţii ale statului în 
Moldova. Aflăm însă de la laşi - nota viitorul general R.R. Rosetti - de la Ion şi Vintilă 
Brătianu, de la camarazi şi de la alţii aflaţi în posturile de conducere, greutăţile ce le 
întâmpinau din partea ruşilor care voiau să evacueze armata şi guvernul nostru în 
Rusia, ceea ce evident nu se putea admite atâta vreme cât rămânea un petic oricât de 
mic de teritoriu naţional neocupat de adversar"14

• 

Dar sentimentul acut de teamă că „frontul nu va rezista şi că prin urmare Moldova 
nu este decât o primă etapă a evacuării definitive spre rusia "15

, alături de psihoza 
declanşată de oraşul înghesuit şi diform „ce se umpluse de refugiaţi din care mulţi, mult 
prea mulţi, nu aveau treabă şi se îndeletniceau cu bârfeli şi prevederi catastrofale .„ " 16 

au produs o agitaţie fără măsură şi fără sens. Parlamentari şi senatori cu cunoştinţe 
tulburi, magistraţi şi înalţi funcţionari de stat, exacţi şi riguroşi, persoane din cunoscute 
familii ale ţării şi câţiva indivizi din sfera banală a celorlalţi oameni s-au evacuat la 
Herson (la gurile Niprului), localitate pregătită special pentru instalarea Suveranilor, a 
birourilor Parlamentului şi a ministerelor româneşti. Doar „ trei persoane reuşiseră să 
schimbe, peste câteva luni, această stare de bolnăvicioasă deznădejde. ele fură: regina 
Maria, prin voinţa ei dârză de a nu se da bătută; N. Iorga, căruia patriotismul său 
vibrant îi inspirau toate acele articole care, prin „ neamul Românesc" duseră cuvântul 
cel bun în toate unghiurile moldovei şi ale frontului; generalul H.M. Berthelot, ale 
cărui optimism sănătos şi încredere în izbânda finală trezi un început de încredere "17

• 

Luna noiembrie a anului 1916 a adus însă armatelor române înfrângere după 
înfrângere, realitate pe care se va întemeia şi Decretul nr. 3120 din 17 noiembrie 
1916, prin care Banca a fost autorizată să-şi mute sediul de la Bucureşti la laşi. 

Înainte ca întâiul oraş al ţării să fie evacuat, forţe şi oameni politici, „ Îlltemeiaţi 
pe prevederile Convenţiei de la Haga, care asigurau protecţia averilor particulare", au 
dat o adevărată lecţie de civism, prin promovarea ideii „ că întregul stoc metalic al 
Institutului nostru de Emisiune să rămână la Bucureşti. Ar fi fost desigur mai bine dacă 
cuvântul lor era ascultat. Dar cine mai putea oare pune temei atunci pe tratatele şi 
convenţiile dinainte de război, care deveniseră pentru năvălitori petece de hârtie fără 
valoare? forţa învinsese dreptul. Realitatea dureroasă comanda raţiunii "18

• 

Asigurarea tezaurului a constituit o problemă extrem de importantă atât pentru 
Guvern, cât şi pentru conducerea B.N.R„ pentru că, susţine Mihail Gr. Romaşcanu, 
„ alături de armata ţării, Institutul nostru de Emisiune devenise al doilea factor de care 

14 Rosetti Radu R. - Mărturisiri (1914-1916), Editura Modelism, Bucureşti, 1997, p. 172. 
15 Kiritescu C. - Istoria războiului pentru întregirea României, 1916-1919, voi. 2 
16 Rosetti Radu R„ op. cit„ p. 172. 
17 Rosetti Radu R„ op. cit„ p. 172. 
18 Rosetti Radu R„ op. cit~ p. 16. 
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depindea victoria finală "19
• Însă, punerea în siguranţă a tezaurului care garanta emisiunea, 

a creat în interiorul conducerii B.N.R. două curente de opinie. Primul susţinea evacuarea 
tezaurului de către Bancă în localitatea indicată, nu înainte de încheierea tratativelor cu 
Guvernul. Cel de-al doilea agrea ideea conform căreia Guvernul avea obligaţia să 
rechiziţioneze aurul şi să-l depoziteze el însuşi, unde va crede de cuviinţă. În acest caz, 
banca ar fi fost scutită de orice risc. Autoritatea guvernului sporea pe de o parte siguranţa 
conservării tezaurului într-o ţară străină, pe de altă parte, asigura facila lui repatriere. 
O limpezire, care să rezolve toate tensiunile şi contradicţiile, se impunea. Astfel, hotărârile 
luate în şedinţa Consiliului General din data de 2 decembrie 1916 au clarificat/afirmat 
unitatea punctului de vedere al conducerii B.N.R.: 

„ Tezaurul se va strămuta dacă guvernul va încunoştinţa despre aceasta banca, 
fiindcă această strămutare prezintă un interes superior de stat. Numai după tratative cu 
guvernul imperial rus se va face strămutarea, întrucât are să se asigure paza şi păstrarea 
lui. 

2. Transportarea se va face sub supravegherea unei comisii compusă din doi 
membri ai Consiliului, un director şi un cenzor. împreună cu casierul central al băncii 
şi personalul ce se va crede necesar. 

3. Această comisie va aşeza tezaurul în localitatea ce i se va indica şi pe cât se 
va putea într-un compartiment special, din ale cărei chei, una se va păstra de directorul 
de directorul Băncii Naţionale. 

4. Se va stipula în protocolul ce se va încheia cu autorităţile ruseşti, care vor 
primi tezaurul în păstrare, că este şi rămâne proprietatea băncii, care va putea dispune 
de el conform cu interesele ei şi îl va putea inspecta oricând prin directorii şi cenzorii 
săi "10

. 

Aşadar, primul curent de opinie se impusese. Mai mult, la data de 8 decembrie 
1916, prin adresa nr. 777, ministrul de finanţe E. Constantinescu comunica următoarele, 
proaspătului guvernator al B.N.R. (în persoana aceluiaşi l.G. Bibicescu): Strămutarea 
Băncii Naţionale de la Bucureşti la Iaşi, împreună cu stocul metalic, a fost negreşit 
făcută în scop de a asigura această instituţiune şi averea ei în contra unui resbel, în 
care armatele străine pun de obicei mâna atât pe averea Statului, cât şi pe averile cari 
au o relaţiune mai strânsă cu Statul. Stocul metalic al Băncii garantând întreaga 
circulaţie a biletelor de bancă, care reprezintă astăzi o mare parte din averea publică, 
trebuie să fie apărat cu mare băgare de seamă de un asemenea risc. 

Toate vicisitudinile războiului ce bântuieşte ţara nu se pot prevedea şi nu se 
poate afirma în toată liniştea, că stocul metalic al Băncii este în orice caz asigurat la 
laşi. ln consecinţă s-ar impune poate trebuinţa de a se lua şi la Banca noastră naţională 
precauţiuni ce s-au luat de puternica Bancă Naţională a Franţei, asigurând stocul 
metalic într-o ţară străină. 

Dacă Banca Naţională a noastră ar crede, precum credem şi noi că o asemenea 
precauţiune n-ar fi de prisos, atunci v-am propune mutarea stocului metalic şi a oricăror 

19 Romaşcanu Mihail Gr., op. cit .. p. 7. 
20 Romaşcanu Mihail Gr., op. cit„ p. 16-17. 
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valori ar crede Banca, la Moscova, unde tezaurul Imperiului, aflat la Kremlin, oferă o 
mai mare securitate decât oriunde. Transportul în alt loc, spre exemplu la Londra, este 
şi mult mai greu şi expus pericolului transportului pe mare, ameninţat de submarinele 
germane. 

Demersurile sunt făcute de pe acum pe lângă guvernul rusesc, pentru că mutarea 
averei Statului de la Casa de depuneri şi de la Ministerul de Finanţe să se poată 
eventual face tot la Moscova "21

• 

În aceeaşi zi adresa ministrului de finanţe a fost supusă dezbaterilor Consiliului 
General al Băncii, şi, tot atunci, directorul G.G. Danielopolu a fost autorizat de către 
aceeaşi conducere a Băncii să discute cu generalul A.A. Mossolov, ministrul Rusiei la 
Iaşi, problema trimiterii tezaurului la Moscova. 

La data de II decembrie, generalul A. A. Mossolov informa pe ministrul român 
de finanţe, că a autorizat telegrafic să semneze protocolul privind încărcarea tezaurului 
B.N.R. într-un tren special, cu menţiunea că guvernul rus garantează integritatea 
tezaurului atât în timpul transportului, cât şi pe timpul rămânerii acestuia la Moscova. 
La 12 decembrie 1916, Consiliul de Miniştri şi-a asumat în mod lucid şi liber problema 
„strămutării tezaurului în {ară străină". Prin jurnalul nr. 20.901 bis, cabinetul Ion l.C. 
Brătianu, „găsea că este nevoie să pună în siguranţă în Rusia, tezaurul Băncii Na{ionale 
şi aprobă transportarea lui". Legea votată în aceeaşi zi şi promulgată Ia 24 decembrie 
a sancţionat dispoziţia celor 11 miniştri: Victor Antonescu, Vintilă Brătianu, Al. 
Constantinescu, M. Pherechide, C.I. Istrate, G.M. Cantacuzino, E. Costinescu, l.G. Duca, 
D. Greceanu, Take Ionescu şi Gh. Mârzescu. Întemeindu-se pe aprobarea guvernului 
roman şi pe asigurările date de Rusia, Consiliul General al Băncii nafionale a Romaniei 
a aprobat transportarea tezaurului la Moscova "22

. 

Astfel, din punct de vedere legal, chestiunea evacuării tezaurului Băncii, era pe 
deplin lămurită. În prezenţa generalului A.A. Mossolov şi a reprezentanţilor 8.N.R., în 
ziua de 12/25 decembrie 1916, în gara laşi a început încărcarea stocului metalic al 
Băncii Naţionale Române. 

În ziua de 12125 decembrie 1916 au fost încărcate şapte vagoane (. . .) punandu-se 
în fiecare vagon câte 100 (o sută) de lăzi, adică în total 700 (şapte sute) de lăzi. 

În ziua de 13126 decembrie 1916 au fost încărcate încă alte şapte (7) vagoane 
( ... )punându-se în fiecare vagon 100 (o sută) de lăzi, în afară de vagonul nr. 44083 
CzB.M. în care au fost încărcate 140 (o sută patruzeci) de lăzi, adică în total 740 (şapte 
sute patruzeci) de lăzi. 

În ziua de 14127 decembrie 1916 au fost încărcate alte trei vagoane ( .. .) 
punându-se în primele două câte o sută (100) de lăzi şi în al treilea 98 (nouăzeci şi opt) 
ele lăzi, adică în total 298 (două sute nouăzeci şi opt) de lăzi. 

Valoarea totală a tezaurului în aur efectiv, format din monede de diferite feluri 
şi din lingouri de aur. încărcate în sus-numitele vagoane este conform dec/ara{iei Băncii 
naţionale a României, de lei aur 314.580.456,84 bani ( .. .). 

21 Bibicescu l.G. - Opt ani la Banca Naţională a României, Bucureşti, 1921, p. 24-215. 
22 Romaşcanu Mihail Gr., op. cit., p. 21. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



410 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XVII 

ln afară de tezaurul Băncii Naţionale a României mai sus indicat, au fost încărcate 
în acelaşi vagon, nr. 225.629 O.B. alte două lăzi purtând sigiliile Băncii Naţionale a 
României, lăzi a căror valoare declarată este de 7 (şapte) milioane "23

, sumă ce semnifica 
valoarea în lei aur a bijuteriilor M.S. Regina Maria. 

La sfârşitul încărcării vagoanelor a fost redactat un protocol în trei exemplare 
originale, unul fiind predat reprezentantului guvernului rus, unul ministrului român de 
finanţe şi cel de-al treilea delegaţilor B.N.R. Documentul purta semnăturile lui A.A. 
Mossolov, ministrul Rusiei, a lui Victor Antonescu, noul ministru de finanţe şi ale lui 
Th. Capitanovici, A. Saligny şi M.Z. Demetrescu, delegaţii Băncii, care au şi însoţit 

transportul tezaurului. Theodor Capitanovici a primit şi însărcinarea de a rămâne la 
Moscova, în vederea păstrării uneia din cheile încăperii în care avea să fie depozitat 
tezaurul. Semnând însă protocolul, ministrul de finanţe confirma faptul că „Banca 
Naţională a României şi-a transportat tezaurul său prin intervenţia şi cu consimţământul 
guvernului român şi că tezaurul constituie proprietatea privată a Băncii Naţionale". 

La 15/28 decembrie 1916, ora 3 dimineaţa, trenul, compus din 17 vagoane de 
marfă conţinând tezaurul, 4 vagoane cu 200 de gardieni şi 3 vagoane cu delegaţii Băncii 
naţionale a părăsit Iaşiul, sosind la Moscova în ziua de 20 demcebrie/2 ianuarie 1917, 
ora 4 dimineaţa. Însoţit de cei 200 de militari, convoiul s-a îndreptat spre Kremlin, 
unde s-a încheiat un protocol provizoriu de recepţionare a casetelor depozitate în vederea 
verificării şi inventarierii conţinutului lor în Sala Armelor din Kremlin, într-un 
compartiment de rezervă al Sucursalei Băncii de Stat din Moscova. 

Interesant de subliniat ni se pare că, acest protocol nu a fost găsit de studioşii în 
domeniu: Nu încape îndoială că el a fost redactat, deoarece protocolul din 16 februarie 
1917 aminteşte de ci. Numai că, lipsa lui din discursul sec al documentelor de arhivă 
ne face bănuitori. Şi asta cu atât mai mult, cu cât din schimbul de telegrame din august 
1921 între Departamentul de Stat din Washington şi legaţia Statelor Unite ale Americii 
din Bucureşti, având ca subiect aurul românesc, aflăm că „ nici unul din lingourile 
trimise la Moscova nu a fost marcat îi1 vreun fel". Cu alte cuvinte, nu a fost indicată 
fineţea/calitatea lor în karate. Să fie vorba de o neglijenţă frapantă sau de blânda şi 

deloc docta ignoranţă? Deocamdată, greu de răspuns. 
Inventarul efectuat de delegaţii români şi ruşi, care a durat 19 zile (de la 9 

ianuarie la 4 februarie), semnat de reprezentanţii ministrului rus de finanţe: Iakovlevici 
Kovalniţky şi N.V. Iakolev, de cei trei delegaţi ai 8.N.R.: Th. Capitanovici, A. Saligny 
şi M.Z. Demetrescu, ca şi de P. Guerin, consulul general al României la Moscova, în 
calitate de reprezentant al guvernului român, a constatat că tezaurul Băncii Naţionale 
împachetat în 1.738 de casete, avea o valoare de 314.580.456,84 lei aur, iar bijuteriile 
M.S. Regina Maria cuprinse în două casete erau evaluate la 7.000.000 lei aur. În total 
deci, valoarea întregului depozit făcut la Moscova pe numele Băncii naţionale în 1.740 
de casete, era de 321.580.456,84 lei aur. Ca informaţie suplimentară adăugăm că numărul 

23 Documentul nr. 14 publicat în Tezaurul Băncii Naţionale a României la Moscova, op. cit. 
p. 156-157. 
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sacilor în care se aflau monezile Băncii era de 13.823 cu ocazia verificării din timpul 
inventarierii, după un plan dinainte stabilit, numai conţinutul a 3.565 de saci a fost 
numărat şi cântărit. Să fie vorba de aceeaşi lipsă de inteligenţă teoretică şi practică sau 
de funcţionari medii lipsiţi de elementara morală profesională? 

Terminarea verificărilor tezaurului a fost urmată în mod firesc, de încuierea 
porţilor compartimentul situat la parterul Palatului Oprejnaia din Kremlin, unde a fost 
depus. Acesta era prevăzut cu 4 ferestre, asigurate atât prin bare de fier, cât şi printr-un 
sistem de alarmă electric. Poarta interioară purta sigiliul 8.N.R., iar cea exterioară 
sigiliul delegaţilor ministerului rus de finanţe. Cheile de la grila de fier interioară au 
fost luate de Th. Capitanovici, iar cele de la poarta exterioară de Vasili Iakovlevici 
Kovalniţky, consilier de stat şi conducătorul sucursalei din Moscova a Băncii de Stat. 
Paza tezaurului a fost încredinţată unei gărzi ruseşti. În acest fel, „ în beciurile de la 
Kremlin, tezaurul era pus în siguranţă. Poporul rus, prin reprezentanţii săi legali, 
asigurase Băncii Naţionale şi guvernului nostru conservarea şi restituirea lui "24

• 

La 16 februarie 1917 a fost încheiat încă un protocol, extrem de important, 
deoarece primul său punct statua faptul că, având în vedere verificarea efectuată şi 

inspectarea condiţiilor în care va fi păstrat tezaurul, nu va mai fi necesară o nouă 
verificare în momentul restituirii. Doar casetele al căror sigiliu va fi găsit rupt, urmau 
să fie deschise. 

Potrivit Decretului nr. 3.264 din 24 decembrie 1916, stocul metalic al Băncii 
Naţionale şi bijuteriile Reginei Maria au fost puse „în siguranţă". Pe 23 mai 1917 Th. 
Capitanovici, directorul Băncii Naţionale alături de M.Z. Demetrescu au inspectat tezaurul 
depus la Kremlin şi au conchis că „ totul este în regulă". 

B. Al doilea transport 

În primele zile ale anului 1917, situaţia României s-a agravat. La sfârşitul lui 
ianuarie 1917, frontul s-a stabilizat în Moldova de Sud, lăsând în mâinile Puterilor 
Centrale trei sferturi din teritoriul vechiului regat. Cu sprijinul aliaţilor, armata română 
s-a refugiat în Moldova, pentru a se reorganiza, laşii devenind, în acest fel, „ inima 
ţării". 

„Deşi Moldova era încercuită din trei părţi de trupele Puterilor Centrale, frontul 
românesc n-a putut fi străpuns atâta vreme cât trupele imperiale ruse au fost în stare 
să menţină stabilitatea frontului de la nord şi atâta vreme cât legătura vitală şi directă 
cu apusul se putea totuşi realiza prin teritoriul rusesc; în vara lui 1917, trupele române 
au reuşit să obţină victoriile de la Mărăşti şi Mărăşeşti care puneau capăt speranţelor 
lui Mackensen de cucerire a Moldovei "25

• 

În aceste circumstanţe, la Iaşi se punea din nou în discuţie problema evacuării 
aurului ţării. În urma propunerii lui Nicolae Titulescu (ministru de finanţe), Consiliul de 
Miniştri (format din Ion I. C. Brătianu, M. Pherekide, Take Ionescu, Barbu Şt. 

24 Romaşcanu Mihail Gr., op. cit., p. 27. 
25 Georgescu Vlad, op. cit., p. 183. 
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Când panica s-a instalat, şi „ au început să se strângă, cu înfrigurare, toate 
bogăţiile ţării româneşti, spre a fi trimise la Moscova, un singur om n-a voit să cedeze 
valorile ce le avea sub privirea sa: stareţul mănăstirii Secul, din judeţul Neamţului. Aşa 
au fost scăpate de la pieire odoarele acestei frumoase mănăstiri, între cari şi acel vestit 
aer al lui Nestor Ureche, mare vornic al ţării de jos şi al soţiei sale Mitro/ana, din 1608 
„ în zilele blagoslovitului Voievod Simion Movilă". Numele stareţului, care a văzut 
limpede şi nu a avut încredere în rusia ţaristă, opunându-se cu hotărâre ... ca să predea 
odoarele mănăstirii, este protosinghelul Jlarion Bălăiţă "30

• 

În timpurile acelea, când laşii erau sub război şi totul era şovăielnic şi lipsit de 
stabilitate, gestul monahului ghidat de un instinct superior s-a singularizat însă. Pe 
fondul general de haos sinistru, publicul intelectual nu a făcut nici cea mai banală 
observaţie faţă de acest „export temporar" de obiecte de preţ din aur şi argint, broderii 
şi ţesături scumpe ce se întrebuinţau cu prilejul marilor sărbători creştine alături de 
veşmintele liturgice, picturi şi grafică de valoare materială enormă, nici pe departe însă 
comparabilă cu valoarea lor artistică şi sentimentală. Incultura bestială în domeniu, 
puţina preocupare pentru păstrarea patrimoniului cultural intact şi sănătos, ca şi lipsa 
unei legislaţii de specialitate (prima lege din istoria culturii noastre care va defini 
conceptul de bun cultural este elaborată abia În 1935) au făcut ca încărcarea şi 

depozitarea valorilor trecutului nostru să nu aibă nici o ordine raţională, nici un fel de 
distribuţie metodică sau/şi organizare logică. 

Despre imposibilitatea responsabililor de acest al doilea transport de a inventaria 
ştiinţific şi de a crea condiţii de igienă bunurilor culturale vorbeşte „Jurnalul" intim 
al lui Alexandru Lapedatu, istoricul însărcinat de cabinetul Brătianu cu evacuarea 
documentelor şi manuscriselor Academiei Române, documentelor Arhivelor Statului, a 
obiectelor de mare valoare patrimonială din muzee, pinacoteci şi chiar din colecţii 

particulare. 
Din „Jurnalul de la Moscova" (re)publicăm numai fragmentele referitoare la 

„ exportul temporar" al tezaurului neclasat şi necatalogat, care continuă să constituie o 
apreciabilă problemă· de discuţie între părţi. 

„ Vineri, 21 iulie - Am fost chemat la Minister de secretarul general care, de faţă 
cu Valaori şi Dobrescu, mi-au comunicat că s-a hotărât transportarea obiectelor noastre 
istorico-artistice în Rusia şi că, deci, să fac preparativele necesare în vederea îmbarcării 
lor. 

Sâmbătă, 22 iulie - M-am prezentat, cu Dobrescu, la dl, Duca, care i-a spus că 
avem, în trenul aşa-zis al Băncilor, patru vagoane la dispoziţia Ministerului de Culte, 
să cerem camioane-automobile de la Cartierul general şi să fim gata ca la formarea 
trenului să îmbarcăm ( ... ). 

Duminică, 23 iulie - La ora 9 dl. Duca, unde se găseau chemaţi în vederea 
evacuării, şi funcţionarii superiori ai Ministerului. Primit fiind cu Gîrboviceanu -

30 Mihail Alex. F. - Noi completări despre tezaurul de la Moscova, O.O. Pătrăşcanu oe dă interesante 
amănunte, Dimineaţa din 27 iulie 1933, p. 12. 
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ministrul era încă în pat - am raportat cele ce isprăvisem, apoi am arătat părerea dlui. 
Iorga ca capul lui Mihai Viteazul să fie îngropat în altarul Mitropoliei sau în vreun 
cavou de la Eternitatea, să nu fie dus în Rusia întrucât, în starea de lucruri de acolo, 
ar putea fi profanat. Ministrul e însă de părere, că, dimpotrivă, preţioasa relicvă să fie 
dusă, în caz de evacuare generală, în Rusia, ca un simbol al războiului pentru Unitatea 
naţională. 

leşind, am fost rechemat, prezentat dlui. G. Enescu, sosit câteva minute mai 
înainte, şi. rugat să iau în samă şi lada sa cu mss. Ne-am dat întâlnire la ora 3, la 
Mitropolie, ca să aducă lada acolo. La aceeaşi oră am luat înţelegere şi cu dl. Morţun 
în privinţa lăzilor sale cu tablouri, care vor merge împreună cu ale Statului. (. . .) 

Luni, 14 iulie - (. .. ) La rampă am constata că avem trei vagoane la dispoziţie 
şi că, in caz de nevoie, am putea avea şi un al patrulea. (. . .) 

Marţi, 15 iulie - La amiaz am aflat insă că ni s-a luat un vagon, al treilea, de 
Creditul rural - se zicea chiar, de dl. Vintilă Brătianu personal. 

Cu această ocazie trebuie să arăt că în unele din vagoane, ale instituţiilor 

financiare, am constatat că se puse lăzi cu veselă, in timp ce, pentru mss. şi doc. 
Academiei şi Arhivelor nu se găseau vagoane. (. . .). 

Miercuri, 16 iulie - S-a încărcat şi vagonul al treilea, s-a făcut lista lăzilor cu 
specificarea lor pentru Protocolul general al Statului, s-au luat permisele de călătorie 
de la Siguranţă, s-au făcut, in sfârşit, toate formalităţile pentru călătorie, atât pentru 
vagoane, cât şi pentru personal. Seara însă, la 8, când m-am dus la gară cu bagajele 
de mână, ni s-a spus că numai dimineaţa, intre 8-10, va pleca trenul. Abia am fost 
îngăduiţi să depunem bagajele în tren, intr-un vagon de ci. 111, căci vagoanele de ci. 
I şi li au fost rezervate - cu pază puternică - pentru rude şi prieteni ai celor puternici, 
persoane, metrese chiar, ce n-aveau nimic comun cu instituţiile ce-şi transportau averile 
şi tezaurele în Rusia. 

Joi, 17 iulie - Venind la gară pentru plecare, am aflat că trebuie să rămânem 
până a doua zi, deoarece ruşii, care n-au fost chemaţi să asiste, la îmbarcare, nu vor 
să ia în primire vagoanele, fără să fie revizuite de faţă cu ei. A trebuit dar lăzile să fie 
descărcate şi reîncărcate în faţa lor, numerotate şi inventariate fiind vagon cu vagon. 

ln sfârşit, după destule piedici, s-a făcut luarea în primire a vagoanelor, care au 
fost lăcătuite, sigilate şi date in paza cazacilor ataşaţi la trenul nostru. ( .. .). 

Vineri, 18 iulie - N-am putut pleca până la ora 2, intre altele pentru că 
protipendada a venit târziu la gară şi s-a certat ţigăneşte pe locurile de ci. I şi li - La 
ora 5 am trecut Prutul. (. .. ). 

Luni, 31 iulie - Pe seară, pe la 7, trecem Niprul între Cercaz şi Buhuşcova. 
Joi, 3 august - ( ... ) Seara, la JO ajungem la Moscova, in staţia Briansk, unde 

ne părăsesc cei câţiva care au camere angajate la hotel, cu preţuri fabuloase (50 
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ruble). Restul, cei mai mulţi, mergem la gara Alexandrovici, unde am rămas peste 
noapte, în tren, păziţi de cazaci şi de soldaţi. (. . .) 

Sâmbătă, 5 august - (. . .) Am scăpat de-o mare grijă, deocamdată cel puţin. Azi 
noapte s-au mai descărcat încă câteva vagoane la Casa de depuneri, iar noi am dus 
o mare parte din lăzi la Kremlin. ( ... ). 

La ora 3 am ajuns la Kremlin, unde am depus lăzile într-o sală mică şi umedă 
de sub scara corpului de gardă al fostului palat imperial, sală care a fost acceptată, 
negreşit, fără a fi fost văzută. Cum aici s-au pus depozitele a patru ministere - Culte, 
Domenii, Externe şi Interne - adecă opt vagoane, lăzile s-au aşezat fără nici o regulă 
şi rânduială. (. . .). 

Duminică, 6 august - Am arătat celor de drept că sala de la Kremlin e improprie 
şi am cerut mutarea lăzilor de acolo. Am uitat să notez la ziua precedentă că, cu ocazia 
descărcării de la Kremlin, s-au desfăcut două lăzi ale Externelor - una cu efecte de 
îmbrăcăminte, cealaltă cu nişte unt, care, topindu-se, s-a scurs pe pavaj, spre batjocura 
noastră de către soldaţii ruşi, care credeau că-n lăzi e numai aur şi lucruri scumpe. 
( ... ) 

Luni, 7 august - (. .. ) Întâlnind pe consul i-am spus de afacerea de la Kremlin. 
Mi-a răspuns că a intervenit la Petrograd pentru acordarea unui nou local propriu. 
( .. .) 

Marţi, 8 august - Ziua a trecut cu aranjarea lăzilor la Casa de Depuneri. 
Aranjamentul se face cu rânduială destul de bună. Constatăm că în subsolul ce ni s-a 
acordat ar fi loc şi pentru lăzile de la Kremlin. 

Miercuri, 9 august - Ocupaţi tot cu aranjamentul de la Casa de Depuneri pe 
care l-am terminat. În subsolul acestei Case avem 48 de lăzi, deasupra 26, iar la 
Kremlin 99. 

Vineri, 11 august - Am fost la Casa de Depuneri pentru aranjatul lăzilor de sus. 
Nu s-a putut face însă nimic, din cauza soldaţi/01; care au cerut, pentru 3-4 ore de 
lucru, câte JO R. Directorul Levitzki i-a dat pur şi simplu afară. 

Marţi, 22 august - Azi noapte am început mutarea lăzilor de la Kremlin la Casa 
de Lombard şi orânduirea lor acolo. Am dus, în 11 camioane, cam jumătate din ele, 
cele mai multe ale Ministerului de Externe şi Interne, puţine ale noastre şi ale Domeniilor. 
Într-o ladă care s-a spart (cum au nimerit-o ruşii!) erau sticle de şampanie, iar în alta 
săpun de rufe. (. . .) 

Miercuri, 23 august - Azi noapte, pe o ploaie torenţială, am continuat cu mutarea 
lăzilor de la Kremlin. Ne-a plouat straşnic. Asemenea şi lăzile întrucât automobilele 
erau deschise. Nu cred însă să fi pătruns apa la obiecte, căci lăzile sunt bine închise. 
Am decis ca-n caz de ploaie să amânăm evacuarea restului până se îndreaptă vremea. 
( .. .). 
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Vineri, 25 august - ( ... ) La noapte ducem şi restul lăzilor de la Kremlin. Azi am 
dus, din sala de jos (subsol) în cea de sus (parter) 29 de lăzi cu tablouri Morţun, ca 
să se păstreze mai bine. 

Sâmbătă, 26 august - Azi noapte am transportat, în sfârşit, şi restul lăzilor de 
la Kremlin, dar tot pe ploaie. De dimineaţă am fost la Casa de Lombard de am inventariat 
lăzile depuse acolo. Noi avem, în subsol, 142 de bucăţi, iar la parter 38, aşa că mai 
trebuie să fie, la etaj, încă 3. Am desfăcut una din lăzile cu tablouri plouate şi am 
constatat că apa, nici măcar umezeala, n-a pătruns înlăuntru la tablouri. ( .. .) 

Joi, 14 septembrie - Pe o splendidă vreme de vară mergem din nou, mai mulţi 
compatrioţi, la păr. Nicodim (Marina, viitor patriarh). Şi de rândul acesta s-a bucurat 
mult de vizita noastră şi ne-a mai spus câte ceva de la Sobor. Interesant felul cum 
dânsul a ştiut să se impună a fi primit, oficial, lucru la care ruşii nici nu se gândeau. 
la salutare i-a răspuns Mitropolitul Novgorodului, un bărbat cult, fost profesor la 
Chişinău, care cunoaşte pe români şi România, unde a călătorit. A amintit tot ceea ce 
biserica rusească datoreşte celei româneşti, începând cu Petru Movilă. Bine de reţinut 
aceste, aşa de rare, recunoaşteri ruseşti. 

Vineri, 6 octombrie - Aflu că ieri guvernatorul militar al Moscovei ar fi spus 
dlui. Capitanovici că nu garantează pentru paza tezaurului nostru aici şi că sfatul său 
este să ducem acest tezaur în altă parte, în afară de Rusia chiar. Prin directorul Casei 
de Depuneri care a plecat aseară la laşi lucrul acesta va fi adus la cunoştinţa guvernului 
nostru care va trebui să ia o hotărâre. (. . .) 

Vineri, 3 noiembrie - S-a isprăvit. Bolşevicii sunt victorioşi pretutindeni. (. . .) 

Luni, 20 noiembrie - Se vorbeşte foarte serios de transportarea tezaurului nostru 
în America, pentru care s-au şi urmat tratative între guvernul român şi al Statelor 
Unite. Ce bine ar fi să fie aşa, să scap de Rusia şi să merg în America unde. lângă 
siguranţa şi liniştea ce am găsi, aş putea face şi eu ceva de folos, nu numai pentru 
mine, ci şi pentru alţii. Aş învăţa englezeşte şi aş studia organizarea bibliotecilor 
publice acolo. (. .. ) 

Joi, 23 noiembrie - Azi e anul de când a fost ocupat Bucureştiul şi azi, crudă 
şi dureroasă ironie a sorţii, a început armistiţiul încheiat intre ruşi şi Puterile Centrale, 
armistiţiu la care, forţat, a trebuit să adere şi armata română. Aşa cel puţin scriu 
gazetele ruseşti; „ Russkoe Slovo", de obicei bine informată. De altfel, dat fiind situaţia 
noastră, o altă atitudine ar fi imposibilă. Misiunea franceză, după aceleaşi ziare, a şi 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



418 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XVII 

plecat din laşi la Odessa, iar Brătianu ar fi grav bolnav. Aşadar, lichidarea a început 
şi la noi. Ce va urma, bunul Dumnezeu, care ne-a pedepsit aşa de crud ştie. Mintea 
omenească nu! !mi închipui că de acum nu mai poate fi vorba de plecarea în America, 
ci mai degrabă de întoarcerea la laşi. („.) 

Joi, 30 noiembrie - („.) De la Iaşi am fost înştiinţat, într-o telegramă către 
Consul că Consiliul de Miniştri a decis că lăzile Academiei să rămână la Moscova, 
ceea ce ar putea fi o indicaţie pentru proiectata transportare a depozitelor în America. 

Joi, 14 decembrie - De două, trei zile sunt în parte ocupat cu preparativele de 
plecare. (.„) 

Sâmbătă, 16 decembrie - („.) Pentru rosturile mele de aici am rugat pe dl. 
Ionescu, tânărul de la Casa de Depuneri, să mă înlocuiască, avizând de aceasta şi şi 

pe Consul. (.„) 

Marţi, 19 decembrie - Azi noaptea am plecat din Moscova, la 3 (în loc de 
10,30) "11

• 

Dincolo de pagubele materiale pe care un asemenea mod de a gândi şi proceda 
le antrenează, flagrant este, în cazul acestui al doilea transport, atentatul la memoria 
colectivă, prin risipirea nejustificată a unor preţioase repere istorice şi culturale. În mod 
corect, punerea la adăpost a patrimoniului nostru cultural, sub diferitele lui fonne, 
trebuia să se facă, în primul rând, în baza respectului datorat operelor majore ale 
înaintaşilor. În al doilea rând, pentru protecţia corespunzătoare a tezaurului patrimonial, 
pentru asigurarea sănătăţii operelor de artă şi pentru evidenţa lor ştiinţifică, trebuia să 
se ţină seama de semnalele şi/sau neliniştile personalităţilor bine şcolite în domeniu. 
S-ar fi evitat poate, ca singura culegere de studii referitoare la „ transferul" făcut de 
U.R.S.S. în iunie 1956 „a unui bogat tezaur istoric"32 românesc, să ne pennită astăzi 
să stabilim cu precizie, ce anume s-a întors acasă şi cât de multe valori au rămas la 
Moscova. 

Câţiva autori valoroşi (Theodor Voinescu, Corina Nicolescu, George Oprescu, 
Ion Frunzetti) au participat, prin scrierile lor, la întocmirea compendiului, oarecum 
eclectic, în conţinut: „Studii asupra tezaurului restituit de U.R.S.S. "31

• De tip academic, 
textele convoacă metode şi clişee de expunere şi expresie. Bazându-se pe o documentare 
îmbâcsită, lucrarea academicianului George Oprescu, de exemplu, abundă în sintagme 
laudative, aproximări periculoase şi argumente oarecum artificiale, evitând cu discreţie, 
informaţia asupra existenţei vreunui inventar. Referindu-ne doar la elementul cantitativ, 

31 Lăpedatu Alexandru, op. cit„ p. 232-318.â 
32 La 12 iunie 1956, presa românească prelua comunicatul Agenţiei Tass. 
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nu putem să nu ne minunăm de cifra propusă/impusă de Oprescu: 33 kg aur restituit. 
Din păcate însă, autorul omite raportarea la realitatea imediată. 33 kg aur restituit faţă 
de 9 tone aur depozitat la Moscova. „Sunt în total 33 kg aur, 690 de argint, 22, l 2 
carate de briliante, 30,03 carate de rubine, 184,55 carate de smaralde. (. .. ) Colecţia 
cuprinde 39.320 piese, dintre care aproximativ 35.000 monede şi medalii, 1,350 de 
tablouri şi desene, iar restul, cam 2.500, obiecte de orfevrărie medievală şi broderii 
liturgice, icoane şi stofe datând din secolul al XIV-iea, când se fundează primele state 
bine organizate româneşti, până la finele sec. al XVIII-iea "3

'. 

Capitolul intitulat „Pictura modernă şi contemporană" semnat de acelaşi 

academician oferă confirmarea faptului că nu a existat o evidenţă ştiinţifică, în fapt 
singurul instrument care putea contura cadrul precis al cunoaşterii patrimoniului cultural 
şi artistic exportat. Altfel spus, pluteşte în paginile studiului un aer de text ezitant, greu 
de urmărit, fără conţinut informaţional corect: „Arta modernă şi contemporană, adică, 
în speţă picturile şi operele grafice, sunt cea de-a treia grupă a tezaurului ce ne-a fost 
înapoiat de la Moscova. ln număr aproximativ 1.350 de tablouri, desene, şi acuarele, 
aşa cum s-a anunţat în comunicatul Guvernului Sovietic. Ele făceau parte, în 1915, 
când au fost trimise în Rusia, din colecţiile publice, adică aparţineau Pinacotecii statului, 
Muzeului Kalinderu, poate Ministerului de Război şi chiar Muntelui de Pietate, se zice, 
şi din colecţiile câtorva particulari, dintre cei care puteau face uz de această ocazie 
salutară şi excepţională de a-şi pune în siguranţă avutul, cum erau miniştrii Morţun şi 
d-rul Angelescu "35• 

Dar faptul că obiectele restituite au fost „amănunţit descrise, măsurate, cântărite, 
cele care se puteau cântări, au fost înscrise în inventare, dintre care o serie au fost 
trimise Statului român, în acelaşi timp cu tezaurul, iar altă serie a rămas la Moscova "36, 

nu justifică constatarea autorului din pagina 245: „ încă de atunci, falsificatorii se 
îndeletniceau cu falsuri Andreescu - printre cei din tezaur întâmpinăm vreo patru -
ceea ce constituie totuşi o formă de omagiu, căci nu se falsifică decât ceea ce are 
căutare", ci poate subliniază încă o dată lipsa referinţelor de ordin tehnic şi ştiinţific. 
Avem a face, în definitiv, cu o informaţie trunchiată, atâta timp cât nu aflăm de nicăieri 
dacă acele falsuri erau falsuri încă de la plecarea din ţară sau dacă, nu cumva, în 
atelierele de restaurare ruseşti s-au produs şi lucruri reprobabile. Speculând asupra 
faptului că cel puţin 340 de picturi au fost curăţate şi/sau restaurate în atelierele ruseşti, 
Oprescu omite intenţionat să amintească nu numai titlul celor patru falsuri din 25 
semnate Andreescu, dar şi care era starea lor de conservare în momentul exportului. 

Dezinteresul faţă de obiectul cultural, ca rezultat al absenţei discuţiilor în multe 
case, pe stradă, în Parlament pe o temă care falimentase, a fost o realitate în acest al 

33 Studii asupra tezaurului restituit de U.R.S.S., op. cit. 
34 Studii asupra tezaurului restituit de U .R.S.S., op. cit., p. 11. 
35 Studii asupra tezaurului restituit de U.R.S.S., op. cit., p. 233. 
36 Studii asupra tezaurului restituit de U.R.S.S., op. cit., p. 11. 
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doilea transport. În timp ce în Rusia Guvernului Provizoriu se publica un apel prin care 
li se cerea „ cetăţenilor" să păstreze „picturile, statuile, casele ( .. .), să nu distrugă „ o 
piatră" din rămăşiţele trecutului: „păstraţi monumentele, clădirile, antichităţile, 

tipăriturile (deoarece) ele sunt pământul în care noua artă va creşte", România fără să 
ţină seama de semnalele istoriei manifesta indiferenţa necunoaşterii şi ipocrizia politicului 
faţă de reperele civilizaţiei noastre, depozitate talmeş-balmeş, atât în localul Casei de 
Împrumuturi şi Depozit al Rusiei (Sudnaia Kassna), cât şi la Kremlin, în acelaşi 
compartiment unde fuseseră depuse şi casetele din primul transport. 

În fine, după mutarea la Iaşi, Banca Naţională a României s-a găsit în scurt timp 
în imposibilitate de a-şi îndeplini una din funcţiile sale esenţiale: tipărirea biletelor 
necesare circulaţiei. Până la sfârşitul lunii iunie 1917, cu acordul autorităţilor ruse, a 
fost obţinută imprimarea unei cantităţi impresionante de bilete. Această activitate a 
continuat la Moscova, unde în iulie 1917, Banca Naţională a României a cumpărat o 
tipografie care a lucrat permanent până la sfârşitul lui decembrie 1917. 

În contextul izbucnirii revoluţiei bolşevice în Rusia, în octombrie 1917, relaţiile 
dintre Rusia şi România s-au deteriorat. La 5 noiembrie 1917, consulul general român 
Pierre Guerin a trimis o telegramă guvernului de la Iaşi, sfătuindu-l să ia măsuri grabnice 
pentru mutarea tezaurului în America şi să încerce să obţină din partea Aliaţilor o 
intervenţie colectivă pe lângă autorităţile revoluţionare pentru a Ic face răspunzătoare 
de integritatea tezaurului. 

Demersurile efectuate la Paris şi la Londra nu au dat rezultatele scontate, Aliaţii 
refuzând să garanteze siguranţa transportului, iar tratativele cu americanii s-au prelungit 
până către sfârşitul anului, fără a se ajunge la un rezultat satisfăcător. Fără garanţii 
ferme, guvernatorul B.N.R. a refuzat să consimtă transportul. La 22 ianuarie 1918 V. 
Antonescu, ministrul român la Paris, scria lui N. Titulescu că Aliaţii consimt să garanteze 
doar 31 O milioane aur din cel aflat la Moscova, deoarece depozitele Băncii naţionale, 
ale Casei de Depuneri şi Consemnaţiuni şi ale băncilor particulare, sunt efecte publice, 
rente de stat şi acţiuni ale diferitelor societăţi ale căror numere se cunosc putând fi 
anulate. 

Câteva zile mai târziu. însă a urmat ruperea relatiilor diplomatice dintre Rusia 
si România. iar tezaurul a (ost sechestrat de bolsevici. La 13/26 ianuarie 1918, Sovietul 
Comisarilor Poporului hotăra: 

I. Toate reiatiile diplomatice cu România încetează. le~atia română si. în 
eeneral toti reprezentanţii autorităţilor române se expulscază pe cea mai scurtă 
cale dincolo de frontieră. 

2. Tezaurul României. aflat în păstrare la Moscova. se declară intan2ibil 
pentru oliearhia română. Puterea sovietică îsi asumă răspunderea de a păstra acest 
tezaur pe care îl va preda în mâinile poporului român. 

Hotărârea nu este bineînţeles, simplul produs al unui moment istoric şi/sau politic, 
atâta vreme cât la 5 octombrie 1918, Comitetul Comisarilor Poporului decreta asupra 
inventarierii şi protecţiei operelor de artă şi istorice, punând bazele sistemului inventarului 
de stat şi totodată ale Comisiei de înregistrare şi protecţie a monumentelor. Însă, această 
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hotărâre unilaterală a guvernului bolşevic de a rupe relaţiile diplomatice cu România va 
marca momentul în care problema tezaurului românesc de la Moscova a fost transferată 
în sfera politicului şi folosită de guvernul sovietic ca element de presiune. 

În urma acestui eveniment, Franţa, care la 1747, prin Lafont de Saint-Jenne, 
defineşte conceptul de patrimoniu artistic naţional şi care, în 1793, prin cei 52 de 
membri ai Comisiei Temporare a Artelor, inventariază materialul artistic prevăzut pentru 
Luvru (deschis la 18 noiembrie în acelaşi an), îl însărcinează pe Joseph Noulens, 
ambasador la Petrograd, cu protecţia temporară a intereselor româneşti în Rusia, 
încredinţându-i şi misiunea de a se ocupa special de conservarea tezaurului românesc 
depus la Moscova. La 1 februarie 1918 Noulens comunică faptul că tezaurul românesc 
depus la kremlin a fost încredinţat Puterilor Aliate pentru garantarea restituirii 
împrumuturilor pe care acestea le făcuseră României în timpul războiului. O zi mai 
târziu, consulul general francez la Moscova, a luat în primire de la Guerin arhiva 
Consulatului General Român din Moscova şi odată cu aceasta protocoalele de depunere 
la Kremlin a tezaurului 8.N.R., cheile de la încăperea în care au fost depozitate valorile 
B.N.R., protocoalele de depunere a valorilor Casei de Depuneri şi actul de cumpărare 
a tipografiei B.N.R. Proaspătul consul a intenţionat să procedeze şi la inventarierea şi 
verificarea valorilor, sigilarea acestora şi asigurarea unei gărzi permanente. A renunţat 
însă, după consultarea cu colegii englezi şi americani, considerând suficient să aducă 
la cunoştinţa autorităţilor bolşevice faptul că tezaurul românesc reprezenta în acel moment 
garanţia Aliaţilor pentru împrumuturile acordate de aceştia României. lată în ce mod, 
Europa civilizată a anulat ceea ce realizează evidenţa ştiinţifică în plus, faţă de obiectul 
izolat: crearea conceptului patrimoniu artistic. „Evidenţa ştiinţifică'', pe care o tot 
invocăm, nu e un simplu slogan. Ea ilustrează o viziune, comunică o atitudine pozitivă 
faţă de obiect şi faţă de patrimoniu în genere. Inexistenţa ei, cum a fost cazul celui de
al doilea transport, a anulat practic, posibilitatea obiectului cultural de a transmite şi alte 
mesaje în afara imaginii propriu-zise. 

Până în august 1918, când a fost arestat şi expulzat din Rusia, cheile de la 
încăperea în care fusese depozitat tezaurul B.N.R. şi aceea de la Sudnaia Kasana au 
rămas în păstrarea consulului francez, apoi au fost încredinţate consulului Danemarcei, 
care la rândul său Ie-a încredinţat vice-consulului danez, care, obligat fiind să se întoarcă 
în ţara sa, le-a luat cu sine la Copenhaga, urmând să le trimită de acolo Ministerului de 
Externe al Franţei. Chiar dacă dezinteresul faţă de depozitul românesc la Moscova a 
fost/este evident, M. Gr. Romaşcani afirma că „în iulie 1918 valorile erau intacte". 

IV. „Subiectul unei poveşti fantastice": Tezaurul românesc 
de la Moscova, parte a negocierilor între Rusia şi România 

Încă din aprilie şi iunie 1919, delegaţia română la Conferinţa de pace de la Paris 
a depus două memorii în chestiunea restituirii tezaurului, rămase fără consecinţe, din 
cauza lipsei de sprijin din partea Aliaţilor, îndeosebi a Angliei şi Franţei. 

Încercările de recuperare a tezaurului au rămas de fiecare dată fără rezultat, 
datorită faptului că partea sovietică a subsumat această chestiune dificilelor probleme 
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politico-teritoriale care au marcat relaţiile dintre România şi Rusia Sovietică. În pofida 
acestui fapt, România a promovat constant o politică de apărare a păcii postbelice şi a 
stabilităţii în regiune, acţionând pentru stabilirea de relaţii de bună vecinătate cu toate 
statele din zonă. 

Negocieri cu privire la problema tezaurului s-au purtat în 1920 la Copenhaga şi 
Londra, iar în 1921 la Varşovia, când reprezentantul Rusiei a promis restituirea 
tezaurului numai după reluarea relaţiilor diplomatice. 

În plină epocă a încercărilor de restituire a valorilor sechestrate de bolşevici, 
s-a vehiculat ipoteza că tezaurul se poate afla în Statele Unite, astfel cum rezultă 
dintr-un schimb de note din august 1921 dintre Departamentul de Stat din Washington 
şi Legaţia Statelor Unite ale Americii din Bucureşti. Conţinutul documentelor (publice 
de altfel în „ Magazin istoric "37

), indică faptul că autorităţile de la Washington au 
înregistrat, în prima parte a anului 1921, intrarea în ţară sau/şi pe piaţa aurului a unor 
cantităţi de metal preţios a cărui provenienţă le era necunoscută şi făceau investigaţii 
pentru identificarea lui. Prin nota din 14 august 1921 se înţelege că „s-ar putea ca 
o parte din cei 500.000.000 lei în monede de aur, depozitat la Moscova de guvernul 
român în 1917 şi garantaţi(. .. ) de guvernele britanic, francez şi rus, să fi luat drumul 
Statelor Unite". 

Ajunşi aici, nu putem să nu ne întrebăm dacă aceste note/telegrame au fost doar 
efectul discuţiilor repetate şi al zvonurilor care au circulat în diversele medii europene 
în cursul anilor 1920-1921 sau dacă ele nu relevă cumva existenţa unor coincidenţe 
fericite sau nefericite. Deocamdată, greu de răspuns. 

În schimb, o nouă încercare a guvernului român de a reintra în posesia tezaurului 
de la Moscova a avut loc în 1922, cu prilejul Conferinţei internaţionale economice 
de la Genova. Delegaţia română condusă de I. I. C. Brătianu a prezentat un amplu 
memoriu privind istoricul problemei, însoţit de documente care demonstrau fără nici un 
dubiu dreptul de proprietate al României asupra tuturor bunurilor evacuate la Moscova 
în 1916-1917 şi sechestrate de bolşevici. Conferinţa a hotărât că „guvernul sovietic rus 
va restitui guvernului român valorile depozitate la Moscova". La 2 mai 1922, Ministerul 
de Externe al Franţei a comunicat Rusiei Sovietice această decizie, desigur ignorată. 

În cadrul Conferinţei de la Lausanne (decembrie 1922 - ianuarie 1923) 
delegatul rus a prezentat o formulă de rezolvare globală a raporturilor româno-ruse, la 
punctul întâi figurând „ recunoaşterea sub o formă oarecare de către Soviete a alipirii 
Basarabiei la România contra tezaurului şi bijuterii/or Coroanei ". 

Deşi în cadrul convorbirilor româno-sovietice de la Viena din 1924, politica 
românească a fost în sensul despărţirii chestiunii Basarabiei de cea a tezaurului, 
neimplicând acceptarea vreunui compromis, negocierile s-au soldat din nou cu un eşec. 
De menţionat că în acelaşi an, printr-o ordonanţă militară, în România a fost interzisă 
activitatea partidului comunist, efectuându-se numeroase arestări. Pe acest fond, în 
schimbul eliberării unui spion trimis în România se înfiinţează soviete şi organizaţii 

37 Magazin Istoric, nr. 4/1992, p. 25-29. 
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comuniste, în anul 1926 autoritătile sovietice au propus predarea arhivei Bibliotecii 
Academiei Române aflată la Moscova şi „ repatrierea tuturor prizonierilor români care 
mai existau pe teritoriul statului sovietic". 

Însă abia în iunie 1935, după ce cu un an înainte fuseseră reluate relatiile 
diplomatice dintre România şi U.R.S.S., guvernul de la Moscova a hotărât să restituie 
României o parte din valorile româneşti pe care le tinea sub sechestru. Presa vremii 
relata că ar fi fost vorba de 1445 de lăzi în greutate de 135 mii kg, care cuprindeau doar 
piese de arhivă şi documente de stat. Acest episod a rămas timp de două decenii fără 
vreo urmare. 

Tot în iunie, numai că în 1956 un comunicat de presă anunţa că guvernul sovietic 
a hotărât „să transfere" Guvernului Republicii Populare Române o parte din comorile 
noastre de artă', încredinţate spre păstrare Rusiei. Obiectele tezaurului restituit, „constituit 
în trei grupe mari: monedele şi tezaurul de la Pietroasa, arta medievală, arta modernă 
şi contemporană "18 au fost prezentate publicului în cadrul unei expoziţii găzduite de 
Muzeul de Artă al Republicii, care s-a deschis în ajunul lui 23 august 1956. 

La 3-11 septembrie 1965, într-un timp atât de oportun, adică, în contextul 
reconsiderării raporturilor dintre Partidul Comunist Român şi Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, după Declaraţia din aprilie 1964, şi într-un loc atât de neaşteptat de potrivit, 
adică Moscova, problema tezaurului a fost pusă din nou în discuţie. L. I. Brejnev a 
răspuns delegaţiei române constituită din Nicolae Ceauşescu, Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Alexandru Bârlădeanu, Paul Niculescu Mizil, Manea Măncscu, Corneliu 
Mănescu, Nicolae Guină şi Andrei Păcuraru19, că problema tezaurului „are o vechime 
de 50 de ani şi ea se referă la socotelile dintre Rusia ţaristă şi România regală. ( .. .) 

După 50 de ani, deodată, două state socialiste încep să-şi amintească de relaţiile 
dintre guvernul ţarist şi guvernul regal. Pe noi ne-a uimit însăşi punerea acestei probleme. 
Desigur. nici unul dintre noi, participanţi la tratative, nu eram la curent cu această 
chestiune şi am ridicat totul în picioare. 

Cum arată chestiunea la noi? Din materialele care există, reiese într-adevăr că 
în decembrie 1916 un reprezentant necunoscut, o figură nu prea reprezentativă - această 

acţiune a avut loc în condiţiile când nemţii ocupau ţara dvs. şi prezentau o mare 
primejdie - el, chipurile, în numele curţii regale, a transmis Comandamentului frontului 
de sud-vest - comandant era Miloradovici - aceste casete cu tezaur. Este interesantă 
istoria acestora. Se întâmpla în timpul războiului, ele au fost transmise pe încredere. 
În general cantitatea totală corespunde cu cea arătată de tov. Bârlădeanu. Însă, când 
mai târziu, o parte din casete au fost deschise de către guvernul nostru, s-a găsit şi 
încălţăminte a familiei regale. Există o listă care indică ce era în aceste casete: 
coliere, pantofi, îmbrăcăminte". Iar dacă „ vorbim de documente, există însă şi alte 
documente", a continuat liderul sovietic. „Există un document din care reiese că România 

38 Studii asupra tezaurului restituit de U.R.S.S. op. cit., p. I I. 
19 Discutiile au început în ziua de 4 septembrie şi au fost reluate în 9-1 O septembrie; partea 

sovietică, fiind luată prin surprindere a solicitat timp de gândire. Textul integral al stenogramei se află în 
fondurile Arhivelor Nationalc, arhiva C.C. al P.C.R., fond Cancelarie, dosar 124/1965. 
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regală are datorii faţă de Rusia ţaristă pentru livrări de armament şi alte lucruri în 
sumă de 300 milioane dolari, ceea ce corespunde cu 274 tone aur". 

În plus, L. I. Brejnev a pus în mişcare o argumentaţie vastă în slujba susţinerii 
ideii că în condiţiile în care cele două ţări au stabilit relaţii de prietenie, în cazul 
revendicării nu mai este vorba de „ 900 kg aur sau 300 milioane dolari", ci de o 
problemă politică. „Dacă şi noi vom începe să răscolim această problemă veche, ceea 
ce ar fi împotriva dorinţei noastre şi a dvs„ aceasta ar putea duce în mod inevitabil la 
apariţia unor fenomene nedorite şi la aţâţarea patimilor". Cu alte cuvinte, comunismul 
impus ne obliga. 

Toate acestea fiind spuse cu gentileţea studiată a celui care se ştie atotputernic, 
discuţia care a avut neîndoielnic şi dramul său de teatru, ce a făcut-o încă şi mai 
memorabilă, s-a încheiat fără vreun rezultat. 

V. Tezaurul de la Moscova: subiect dificil şi actual 

În urma evenimentelor răsunătoare care s-au petrecut în decembrie 89, noua 
clasă politică, (ne)pregătită să-şi asume vinovăţiile istoriei a contactat Consiliul Europei, 
care şi-a dat acordul de a încerca o mediere între părţi. În 1995, delegaţia română la 
Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a iniţiat un proiect de rezoluţie privitoare 
la problema tezaurului românesc aflat la Moscova, iar discuţiile purtate cu acel prilej au 
fost consemnate în Documentul nr. 7356 din 12 iulie 1995. În octombrie acelaşi an, 
autorităţile ruse au declinat posibilitatea întâlnirii celor două părţi la nivel de experţi, 
motivând că Parlamentul rus tocmai discuta proiectul unei legi privind restituirea de 
către Federaţia Rusă a tuturor valorilor care se aflau în posesia sa din timpul celui de
al doilea război mondial şi care aparţin altor state. Cum nimic nu se întâmplă fără voie 
„de sus", legea respectivă nu a fost votată. însă, cu ocazia aderării la Consiliul Europei 
(1996), federaţia Rusă s-a angajat, în baza punctelor XI şi IV ale Avizului nr. 193/ 
25.1.1996, să înceapă negocieri cu ţările care reclamă restituirea bunurilor lor aflate din 
timpul celui de-al doilea război mondial pe teritoriul actual al Federaţiei Ruse. 

Cu prilejul vizitei efectuate în 1999 de către un raportor special al Consiliului 
Europei, Banca Naţională a României i-a pus la dispoziţie un dosar cu documente 
originale privind condiţiile în care tezaurul a fost depus spre păstrare la Moscova în 
1916-1917, ce anume s-a restituit în timp şi ce a rămas în posesia Rusiei. 

Cu mai multă discreţie, şi din considerente evident politice a fost făcută şi 

intervenţia/presiunea unei întregi serii de personalităţi politice. Debutul a fost evidenţiat 
de Adrian Năstase, ministru de ex.terne (pe atunci) care alături de omologul său sovietic 
Alex.andr Besmertnih parafează la 22 martie 1991 Tratatul de colaborare, bună vecinătate 
şi prietenie dintre URSS şi România. Documentul încearcă să adapteze retorica şi 

instrumentele de tip Helsinki, concepute în plin război rece, la o Europă marcată de 
probleme diferite: revendicări teritoriale şi lupte etnice, lucidităţi economice, nesiguranţă 
socială şi sărăcie, libertăţi tolerante etc. 

Două săptămâni mai târziu (4 aprilie 1991) preşedintele Ion Iliescu va semna 
acest Tratat, alături de Mihail Gorbaciov, cu prilejul vizitei oficiale pe care o face la 
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Moscova. La limita de sus a discuţiei, a fost abordată şi problema tezaurului, expediată 
rapid, desigur. Întrebând despre soarta tezaurului, Ion Iliescu a primit un răspuns deja 
celebru: „ nu cunosc problema dar mă voi informa". Astfel, sintagma lui Nietzsche 
„ voinţă de putere" era încă o dată demonstrată. 

După eşuarea puciului de Ia Moscova din august 1991, URSS dispărea de pe 
harta lumii, locul acesteia, ca subiect internaţional, fiind preluat de Federaţia Rusă. 
România semnase, deci, un pact cu o fantomă. Oricum, Tratatul de bază dintre cele 
două ţări nu a fost validat vreodată de Parlament din cauza neînţelegerii pe problema 
denunţării Pactului Ribbentrop-Molotov şi a restituirii tezaurului României. 

În perioada cuprinsă între 1991 şi 1995 atitudinea rece şi critică a României şi 
Rusiei a fost temperată de definirea poziţiilor ambelor părţi, precum şi a cadrului juridic 
al Tratatului. În acest sens, pe linie parlamentară s-au întreprins mai multe vizite: cea 
a preşedintelui Consiliului Federaţiei (Camera superioară a Parlamentului din federaţia 
Rusă) din iunie 1995; cea a preşedintelui Dumei de Stat (Camera inferioară a 
Parlamentului din Federaţia Rusă) din ianuarie 1997; şi cea a ministruluirus de externe, 
în aprilie 1996. Aceste întrevederi, însă, nu au pus capăt problemelor dintre cele două 
părţi. 

Între anii 1996 şi 2000 s-a pus accentul pe negocierea tratatelor de bază cu ţările 
vecine României, acest lucru fiind condiţionat de criteriile de preaderare la structurile 
curo-atlantice. În aceste condiţii, Tratatul de bază cu Rusia a trecut în planul secund, 
iar discuţiile pe marginea acestuia au fost, deocamdată, date uitării. Mult mai importante 
însă, au devenit relaţiile bilaterale cu vecinii. Au fost încheiate Tratate de bază cu 
Ungaria ( 1996) şi Ucraina (1997) şi a fost definitivat Tratatul cu Republica Moldova. 

Noul context internaţional creat de acel 11 septembrie 2001, a anulat atitudinea 
convenţională, rigidă „apropiind" Rusia de America în lupta comună împotriva 
terorismului internaţional. În aceste împrejurări, au apărut şi „ cedările" Rusiei în 
problema aderării României Ia NATO şi la Uniunea Europeană. 

În luna octombrie 2001 PSD a demarat discuţiile pe marginea Tratatului de bază 
cu Rusia. Acestea au intervenit, oarecum, brusc, chestiunea autorităţii generale, poliţice 
şi/sau culturale nefiind încă deschise interogării. De aceea, răspunsul cu care s-a întors 
preşedintele Camerei Deputaţilor, Valer Dorneanu, de la Moscova a surprins atât elita 
conducătorilor, cât şi mulţimea debusolată, viciată structural. 

Astăzi, când lumea românească alunecă spre confuzie, clasa politică se găseşte în 
faţa unui examen dificl, a cărui încărcătură nu este doar simbolică, patriotică sau 
patriotardă. Relaţiile cu bătrâna şi obosita Rusie au fost, cel puţin în secolul XX, piatra 
de încercare a fiecărui regim. De modul în care acestea au acţionat mecanismul politic, 
în sens corector şi/sau modelator, a depins, de cele mai multe ori, direcţia şi sensul de 
dezvoltare a ţării. 

În cazul de faţă, lucrurile sunt relativ limpezi: este nevoie de un acord bilateral, 
un acord care nu a fost niciodată încheiat între noile regimuri rezultate după ultimul 
deceniu al secolului trecut. Încheierea acestui acord este însă condiţionată de rezolvarea 
disputelor legate de trei probleme. Acestea sunt: restituirea tezaurului, denunţarea pactului 
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Ribbcntrop-Molotov (cerinţe ale părţii române) şi neaderarea la un pact ostil Rusiei 
(cerinţa părţii ruse, care vizează însă, în mod direct relaţia României cu NATO). 

Soluţiile ce decurg din aceste tipuri de abordare principial diferite asupra remedierii 
diferendelor, sunt de două feluri: primul are în vedere o rezolvare utilitaristă care, în 
mod evident, vizează maximizarea beneficiilor. Din această perspectivă, intenţiile celor 
care poartă responsabilitatea acestui timp de tranziţie par perfect îndreptăţite. Renunţarea 
la cerinţele referitoare la pact şi la tezaur ar genera, pe cale de consecinţă, relansarea 
relaţiilor cu federaţia Rusă. Importanţa la care ne referim este politică, socială, culturală 
şi nu în ultimul rând economică. Din punct de vedere economic, s-ar redeschide poarta 
exporturilor spre Rusia şi s-ar reglementa problemele generate de importurile energetice. 
Din punct de vedere politic, se poate intui că reglementarea relaţiilor cu Rusia ar 
determina şi o clarificare a relaţiilor cu Republic Moldova. provenind din domenii 
distincte, avantajele sunt majore. Problema serioasă/decisivă însă, derivă din semnificaţia 
simbolică a acestei abordări. Pentru buna credinţă a celor neavizaţi, însă, soluţia utilitaristă 
poate părea, raportat Ia haloul de informaţii mai curând nespecifice, nu un compromis, 
ci o lipsă acută a simţului istoric. O întrebare se impune: poate guvernul actual să evite 
pericolul decepţiei? 

Vizând libertăţile tolerante ale democraţiei, cel de al doilea fel de remediere a 
diferendelor, trebuie să ţintească cu orice preţ respectarea unor principii şi a unor valori 
fundamentale. Asumarea acestora se poate face numai în urma deciziilor politice, 
legitimate desigur, de întreaga naţiune. Soluţia sugerează susţinerea restituirii tezaurului 
şi imperativul denunţării Pactului Ribbentrop-Molotov. 

Începând cu 6 mai 2003, zi în care miniştrii de externe ai României şi Rusiei, 
Mircea Geoană şi Igor Ivanov au parafat, la Bucureşti, la Bucureşti Tratatul politic 
româno-rus, acest punct de vedere nu mai poate fi luat în discuţie. Atât Geoană, cât şi 
Ivanov au repetat cu obstinaţie că problema tezaurului şi denunţarea Pactului Ribbentrop
Molotov au fost plasate unei comisii româno-ruse, alcătuită din specialişti în domeniu 
(istorici, economişti) care urmează să evalueze „ într-o perioadă rezonabilă" aceste 
subiecte, să găsească soluţii „ unanim acceptabile" şi să propună, prin urmare, 
recomandări părţilor implicate. Toate aceste lucruri nu sunt înscrise însă în Tratatul de 
bază, ele făcând obiectul unei Declaraţii politice comune, ce urmează a fi semnată de 
cei doi miniştri de externe la începutul lunii iunie, o dată cu semnarea Tratatului, de 
către preşedinţii Iliescu şi Putin. În acest context, „ iritarea" şefului diplomaţiei de la 
Moscova provocată de insistenţa ziariştilor faţă de complicata temă a tezaurului, nu mai 
miră pe nimeni. „Emoţiile sunt bune la teatru, nu în diplomaţie. De JO ani am încercat 
să rezolvăm problemele existente pe baza emoţiilor şi nu am reuşit" a declarat Igor 
Ivanov, referindu-se la dezamăgirea demobilizatoare pe care o stârneşte în rândul 
publicului intelectual subiectul tezaurului depozitat între 1916 şi 1917 la Moscova. 

Însă, nici manifestările lehamitei generalizate şi nici balcanica târguială politică 
nu vor ajuta Ia (re)aducerea în ţară a stocului de aur al Băncii Naţionale a României, 
a celei mai mari părţi a bijuteriilor M.S. Regina Maria şi a valorilor noastre culturale. 
Pentru recuperarea tezaurului naţional trebuie mai întâi să ne recăpătăm speranţa că 
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putem face acest lucru. Or, acest tip de simţire nu poate face obiectul unei negocieri sau 
unui document care se poate anexa la Tratatul bilateral. 

Tocmai în timpurile acestea când cheltuiala de energie politică devine aproape 
inutilă, a ne alătura celor care apără patrimoniul cultural printr-un studiu problematizat 
asupra tezaurului românesc de la Moscova, echivalează cu un act de conştientizare a 
responsabilităţii ce revine fiecărei generaţii faţă de moştenirea trecutului. 
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SUMMARY 

The Romanian Treasure in Moscow 

On December 15, 1916, loaded in 17 waggons plus four others carrying 200 guardians and 2 
<lelegations of the Romanian Bank, the treasure of the National Bank of Romania and the jewels of Her 
Majesty Queen Mary of Romania were shipped to Moscow, „to be held in safety". 

On July 27, 1917, another part of the NRB treasure, together with values „of various banks, Ioan 
banks, archives and museal funds brought to Jassy" were also types of objects shipped. A comment is being 
made upon the conjunctures and upon the way the shippments were performed. 
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V. PERSONALITĂŢI BUCUREŞTENE 

VESTIMENTATIA REGINEI MARIA 
- STIL 'sI ELEGANTĂ 

' ' 

Ştefania Ciubotaru 
Muzeul Naţional Cotroceni 

Lucrarea de faţă încearcă să pună în evidenţă un aspect al personalităţii reginei 
Maria, ilustrat de vestimentaţia sa de-a lungul anilor. Europeană prin educaţie şi 

mentalitate, înzestrată cu o vie imaginaţie, regina Maria a fost preocupată în permanenţă 
de vestimentaţie, în dorinţa ei de a fi cât mai plăcută şi de a-şi impresiona supuşii. În 
Jurnalul său se găsesc o serie de descrieri ale vestimentaţiei sale cu diverse prilejuri şi 
anume: cu prilejul festivităţilor de încoronare ale ţarului Nicolae II, regina îşi amintea 
1·11 plăcere că „era la vârsta când orice lucru o încânta şi când o găteală era prin ea 
i11sâşi un prilej de bucurie: simţeam o neasemănată plăcere să mă gătesc cu toate 
1•odoabele mele cele mai frumoase, făcute i"nadins în vederea acestei împrejurări; aveam 
mchii În toate culorile curcubeului, cu toate că azi mi-ar părea cam caraghioase, pe 
11/1111ci erau de un „ cl1ic" neîntrecut şi fuseseră alese cu multă grijă; găteala cu care 
,/ohândii încă cel mai mare succes era rochia şi lunga mantie de gală dăruită de regina 
I '11r111en Sylva; regina-poetă. inspirată de vârsta mea fragedă, de părul meu bălai şi de 
111·/iii mei albaştri, hotărâse că trebuie să facă din mine o adevărată domniţă din 
hasme; aşada1; poruncise o rochie şi o manta regală cu trenă de Curte, anlândouă 
' 11.1·11te pe de-antreg11l cu ramuri de măceşi şi cu mii de petale de trandafiri răspândite; 
1•1imi şi voalul ce purtam, sub o coroană alcătuită dintr-un cerc de diamante, era 
1•n·.1·cirat cu petale de trandafir sălbatic; această rochie, lucrată într-una din şcolile 
11011stre româneşti, mă prindea bine şi eram cât se poate de mândră de admiraţia ce 
1!1ir11ea111 "1• 

Încă din tinereţe (de la venirea sa în România), regina Maria, a căutat să fie în 
11.1s cu moda vremii. Astfel, împreună cu sora sa Ducky (care o vizita mai des la 
I l11cureşti), regina îşi amintea că aveau întotdeauna grijă ca rochiile, mantalele şi 

11111hrclele să alcătuiască împreună o plăcută armonie. Acestor toalete alese cu grijă li 
„,. alăturau, pe la anul 1897, pălării mari pe care le numeau „pălăriile împărătesei 
/ 11gL;11ie ". „Ne prindeau foarte bine - îşi amintea regina - şi dădeau mai mult farmec 

1 Maria Regina României, Povestea vie/ii mele, voi. li, Edit. Eminescu, Bucureşti, 1991, p. 8. 
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mişcării noastre când salutam lumea, cu ocazia plimbărilor cu trăsura la şosea, alături 
de elita bucureşteană "2• 

Aşadar, alegerea toaletei a preocupat-o întotdeauna pe regina Maria, care avea ca 
ideal, rochiile purtate de actriţele mari pe scenele pariziene. Avându-le pe ele ca model, 
imaginaţia debordantă a reginei începea să prindă contur şi uneori nu îşi dădea seama 
că se îmbrăca prea arătos, fapt care atrăgea după sine o serie de observaţii din partea 
diverselor persoane de la Curtea Regală. Un astfel de caz este povestit chiar de Regina 
Maria în amintirile sale şi anume este vorba despre o „ rochie în lungi falduri, din crepe 
de Chine negru, brodată cu fir de aur şi cu albastru ca peruzeaua; mânecile erau lungi, 
strâmte şi se sfârşeau într-un colţ ce acoperea puţin mâna; o purtam cu mică pălărie 

neagră în formă de tricorn; mă prindea foarte bine, dar îmi închipui că totul era cam 
bătător la ochi "J. 

Temerile reginei au fost întemeiate deoarece a fost mustrată de fosta guvernantă 
a mamei sale, contesa Alexandrine Tolstoi, care i-a ţinut o predică împotriva prinţeselor 
prea gătite: „ nu se potriveşte cu o prinţesă să poarte rochii de acest fel; mi s-a descris 
în amănunte toaleta d-tale; de altfel mi s-a pus că te prindea foarte bine "4

• 

Din descrierea acestui moment, reiese foarte clar nonconformismul tinerei prinţese, 
dorinţa sa de a depăşi o serie de bariere impuse de protocolul Casei Regale, dorinţa de 
libertate deplină în relaţiile cu cei din jur. 

În epoca tinereţii sale, a fost de multe ori acuzată că ducea o viaţă de frivolitate, 
tocmai datorită unor zvonuri legate de toaletele sale şi de aşa-zisele sale excentricităţi. 
Chiar regina îşi amintea că „gura lumii răspândea zvonul că duceam o viaţă de petreceri, 
pe când, la drept vorbind viaţa noastră se scurgea austeră şi îngrădită "5

• 

De aceea, scria regina: „ temperamentul meu artistic m-a împins să găsesc plăcere 
în toalete deosebite de cele ce se purtau de obicei; uneori erau chiar prea arătoase sau 
prea pitoreşti; dar, scuza mea stă în faptul că şi eu, ca şi femeile din timpul meu, 
făceam parte din epoca «romantică»; apoi aveam o minte îndrăzneaţă şi plină de 
imaginaţie şi fiind izolată, departe de Occidentul în care mă născusem, adoptai un fel 
şi un stil al meu, fără să-mi pese de critici, cu o primejdioasă indiferenţă faţă de orice 
îngrădea iubirea mea pentru tot ce găseam frumos, în ţara poeziei în care trăiam "6• 

Aşadar, în ciuda tuturor criticilor, în anii tinereţii sale, regina Maria a continuat 
să găsească o deosebită plăcere în alegerea toaletelor care îi dădeau o înfătişare deosebită 
fată de a altor printese. Un alt costum descris de regina Maria în amintirile sale şi 

pentru care a primit din nou observatii era cel purtat cu ocazia vizitei la Darmstadt, 
reşedinţa de vară a marelui duce de Hesse. Acest costum se compunea din nişte foi 
simple de postav alb, care atunci se purtau lungi şi „ c/oche" şi dintr-o nostimă jachetă 
scurtă, croită bărbăteşte, de o culoare încântătoare, între verde şi albastru. „Această 

2 Ibidem, p. 131. 
3 Ibidem, p. 162. 
4 Ibidem, p. 163. 
5 Ibidem, p. 214. 
6 Ibidem, p. 215. 
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jachetă avea o croială desăvârşită - îşi amintea regina - împodobită cu nasturi de 
cristal; pălăria, pantofii şi mănuşile erau albe, la fel ca foile, iar sub bărbie îmi 
legasem o fundă de tuile alb cât se poate de elegantă "7

• 

Această toaletă elegantă a declanşat o nouă vijelie de mustrări dar - scria regina 
Maria - „ m-am mângâiat cu gândul că adevărata pricină a dezaprobării era faptul că 
simplitatea plină de «chic» a toaletei pusese în umbră gătelile greoaie purtate de alte 
femei cu acest prilej'"'. 

O altă toaletă descrisă de regina Maria în amintirile sale - este cea purtată la 
încoronarea regelui George al VI-lea la care a participat împreună cu regele Ferdinand 
ca reprezentanţi oficiali ai României. Cu acest prilej, a purtat o rochie lungă, albă, 
dintr-o mătase ce curgea în falduri grele, sfărşindu-se printr-o trenă bogată, în timp ce, 
pe cap avea o coroană de diamant9• Şi această rochie a fost pricină de dezastru, deoarece, 
poftită să danseze - deşi toaleta nu îi permitea acest lucru - trena s-a încolăcit în jurul 
picioarelor dansatorilor, făcând să cadă pe mai mulţi dintre ei. După aceea - îşi amintea 
regina - „ mă trăsei la o parte, îngrozită de ce pricinuisem, îmi luai locul pe estrada 
pregătită musafirilor regali, unde am rămas ca o simplă spectatoare; a fost una din 
adunările cele mai strălucite şi elegante ce mi-a fost dat să văd"10• 

În cursul anului 191 O, regina Maria a făcut o vizită la Berlin, vizită prilejuită de 
sărbătorirea zilei de naştere a Kaizerului Wilhelm al II-iea. Cu acest prilej a purtat o 
rochie cu fluturi de argint, rochie ce a atras atenţia Kaizerului, care a întrebat-o dacă 
îşi închipuia că este Lohengrin sau Loreley 11 • 

Aşadar, toaletele reginei Maria aveau efectul scontat, atrăgând atenţia asupra 
eleganţei sale, a stilului său propriu de a le concepe trecând peste orice fel de critici şi 
observaţii. 

Şi după ce a devenit regină - Maria - a continuat să acorde o atenţie deosebită 
vestimentaţiei oficiale şi celei de curte. De exemplu, în perioada neutralităţii, când contele 
de St. Aulaire a venit să prezinte regelui Ferdinand scrisorile de acreditare, era de la 
sine înţeles că, în conversaţiile care urmau formelor protocolare, orice aluzie la război 
sau la neutralitate trebuia evitată. Cu această ocazie, regina Maria a purtat o rochie în 
culori vii, în perfectă armonie cu uniformele multicolore ale diplomaţilor şi ale militarilor, 
care a făcut obiectul admiraţiei ministrului Franţei. În conversaţia care a urmat, s-a 
discutat şi moda pariziană, regina Maria exprimându-şi preferinţa ei într-o frază cu 
adânc înţeles: „Cum vedeţi mie nu-mi plac culorile neutre "12

• Deşi nu era o afirmaţie 
politică, mai târziu i s-a povestit reginei că binecunoscutul scriitor francez, Robert de 
Flers care era prezent la ceremonie, ar fi spus: „când o regină care are spirit nu poate 
vorbi, felul ei de a spune ceva este de a purta o rochie atât de frumoasă "13• După 

7 Ibidem, p. 230. 
8 Ibidem, p. 231. 
9 Ibidem, p. 237. 
10 Ibidem, p. 240. 
11 Ibidem, p. 265. 
12 Principesa Ileana, Amintiri despre părinţii mei, în ,,Magazin Istoric", mai 1996, p. 45. 
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intrarea României în război, regina Maria s-a dedicat activitătii de ajutorare a răniţilor, 
purtând binecunoscutul costum de infirmieră, cu crucea albă de email la gât, atârnată 
pe o panglică portocalie. Îmbrăcată în această uniformă, trecea printre rândurile soldatilor 
în suferintă, aducându-Ic alinare şi mângâiere, fie şi numai prin simpla ei prezentă. 

La sfărşitul războiului, unitatea naţională - idealul de veacuri al românilor - s-a 
realizat, suveranii României fiind primiţi cu multă bucurie în capitala tării reîntregite. 
Cu ocazia revenirii, regele Ferdinand şi regina Maria au oferit la Palatul Cotroceni, în 
ziua de 18 nov./I dec. 1918, un mare dineu pentru ofiţerii francezi şi britanici, prilej cu 
care regina s-a îmbrăcat cât a putut de elegant, însă neavând nici o bijuterie. „ Toate 
bijuteriile mele - îşi amintea regina - sunt sau nu mai sunt la Moscova; s-ar putea să 
nu le mai văd niciodată 14 • 

Cu ocazia vizitei făcute la Paris, la începutul anului 1919, ca mesager al poporului 
său, regina Maria, s-a confruntat cu problema inevitabilă a garderobei. „ Trebuie să-mi 
iau câteva haine - scria regina în însemnările sale zilnice - de 5 ani nu mi-am mai 
reînnoit garderoba: numai că nu vreau să cheltuiesc prea mult, totul s-a scumpit atât 
de mult şi, desigur, toţi croitorii din Paris doresc să lucreze pentru mine şi să mă 
determine să aleg ceea ce nu vreau să am; moda este imposibil de strâmtă, scurtă, foră 
mâneci, iar în ce priveşte rochiile de seară acestea sunt atât de decoltate cât îşi poate 
permite fiecare; rochiile de seară sunt făcute din piese separate abia prinse între ele, 
care lasă braţele şi spatele complet goale şi, dacă e posibil la/el şi picioarele; imposibil 
de purtat de o femeie cât de cât decentă şi mai ales de o regină, foră a11umite 
modificări "15

• De asemenea, îşi amintea că „mă luptam cu întreg Parisul, pentru că nu 
există croito1; pălăriei; şi alţi furnizori care să nu vrea să mă îmbrace, dar eu nu doresc 
să mă las antrenată 1/1 cheltuieli in acest moment când ţara mea este încă în suferinţă; 
şi î11 afară de aceasta, eu mi-am pierdut obiceiul veşmintelor scumpe şi pot în linişte 
să mă uit, foră prea mari tentaţii la lucrurile de preţ care îmi atrag privirea " 16

• Aşadar, 

după cc a trecut de perioada tinerctii şi a devenit regină, Maria era mai ponderată 
în alegerea şi conceperea toaletelor, încercând să ţină pasul cu moda atâta timp cât 
aceasta îi asigura decenta şi eleganţa necesare unei regine. Iar acest lucru rezultă şi din 
însemnările reginei care spune că pentru o reprezentatic la opera franceză s-a îmbrăcat 
toată în alb, „arătam foarte decent, deşi rochia mea nu avea absolut nimic de-a face 
cu moda de azi "17

• 

Tot în perioada cât s-a aflat la Paris, a avut întâlniri cu oameni politici ca: 
Aristide Briand, Venizelos şi House -· principalul reprezentant al preşedintelui Woodrow 
Wilson în absenţa acestuia. Pentru vizita la Palatul Elysee s-a străduit să arate cât mai 
bine posibil, îmbrăcând o rochie neagră, garnisită cu breitschwantz, deasupra o frumoasă 
tunică verde pal, un turban rotund, negru, cu un voal uşor prins de el şi lăsat pe spate; 

ll //>idem. 
14 Maria Regina României, lnsemnări zilnice, voi. I, Edit. Albatros, Bucureşti, 1996, p. 7. 
15 Ibidem, p. 75. 
16 Ibidem, p. 77. 
17 Ibidem. 
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„arătam cu adevărat eu însămi - scria regina - era important ca să arăt aşa cum se 
aşteptau de la mine toţi românii "18

• Cu ocazia acestei vizite la Paris şi apoi la Londra, 
regina Maria a vizitat şi o serie de magazine printre care magazinul „Babani" din Paris 
şi marele magazin „Harrods" din Londra unde - scria regina - „poţi găsi acolo tot ce 
este sub soare " 19

• 

Alte magazine vizitate de regina Maria au fost „Asperys", „Jaz's'', „Mapping şi 
Webb", „Peter Robinson" de unde a făcut o serie de cumpărături atât pentru ea cât şi 
pentru cei apropiaţi, ca de exemplu: vaze, argintărie, o mantie şi o panglică frumoasă 
de brocat pentru pălării2°. 

O altă vizită răsunătoare a reginei Maria a fost cea efectuată în S.U.A., în toamna 
anului 1926. Şi cu acest prilej, regina nu şi-a ascuns preocuparea pentru vestimentaţie, 
în dorinţa de a fi cât mai plăcută şi de a-şi impresiona gazdele. Nu şi-a ascuns nici 
slăbiciunea pentru bijuterii. Astfel, aflată la New York a vizitat magazinul de bijuterii 
al firmei Cartier, fiind primită chiar de patronul acesteia. „ Cartier a fost fermecător -
scria regina în jurnalul său american - „ avea o broşă cu smaralde şi diamante de primă 
calitate că mi-a lăsat gura apă ''2 1

• La banchetul judecătorului Gary din Philadelphia, 
a observat imediat că doamna Hearst, soţia marelui magnat de presă R. Hearst, purta 
un set de bijuterii Cartier, iar la dineul de gală din acelaşi oraş, a cunoscut-o pe doamna 
Stotesbury care avea „ bijuterii cu adevărat regale", în vreme ce, la selectul banchet de 
la Drake Hotel din Chicago, a impresionat-o doamna McCormick, fiica milionarului 
John D. Rockefeller, „ o doamnă inteligentă dar extrem de urâtă, cu cele mai superbe 
smaralde care trebuie să fi aparţinut cu siguranţă familiei imperiale ruse ''22• 

În ceea ce priveşte vestimentaţia, toaletele achiziţionate de la Casa de Modă 
„Patou" din Paris, trebuiau să-i pună în valoare distincţia şi frumuseţea dar şi să 

impresioneze prin fastul şi strălucirea regală. Pentru debarcarea la New York - notează 

ea - m-am îmbrăcat cât am putut de atrăgător, într-o rochie Patou de culoarea vinului 
şi o haină de catifea brodată cu blană închisă şi o pălărie potrivită care nu îmi 
ascundea faţa "23

. Vrând· Să impresioneze şi Ia dineul de la Casa Albă, s-a îmbrăcat 
strălucitor: „m-am făcut cât am putut de elegantă în rochia Patou brodată şi cu pelerina 
aurie şi albă; am purtat diadema cu perle şi diamante şi marele cordon al României "24

. 

Pentru banchetul oferit de Societatea prietenilor României, la Hotelul Waldorf Astoria, 
regina nota că s-a înveşmântat cu „ o minunată rochie argintie pe catifea neagră, la 
care am prins un fel de «manteau de cour» de culoare albastru-păun, astfel pentru a 
arăta regină din cap până în picioare, adăugai la aceasta diadema mea rusească cu 

18 Ibidem. p. 8 I. 
19 Ibidem, p. 99. 
20 Ibidem. p.p. 104, I 16, 140. 
21 Adrian Silvan Ionescu, S.U.A. văzute de o regină, în ,,Magazin istoric", iulie, 1997, p. 35. 
22 Ibidem. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
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safirele uriaşe aranjate într-un fel nou, inventat de mine "25• La banchetul oferit de 
primarul din Philadelphia s-a prezentat într-o toaletă roşie, iar în ziua de I O noiembrie 
1926, la Denver, „s-a îmbrăcat elegant, in alb curat, cu toate perlele "26

• În concluzie, 
regina Maria i-a impresionat pe americanii care au primit-o peste tot în buchete uriaşe 
de flori şi cadouri diverse. 

După cum s-a văzut, preocuparea pentru vestimentaţie a reginei Maria era 
constantă, nepierzând nici un moment prilejul de a arăta cât mai plăcut şi de a se bucura 
de impresia ce o făcea asupra celor din jur. Alături de Casa de modă „Patou'', Ia care 
regina Maria apela pentru livrarea de rochii, şi alte case de modă se ofereau să trimită 
noi modele reginei. De exemplu, Casa de modă „Esther Meyer" din Paris, i-a trimis 
reginei Maria, la 3 august 1921, un catalog cu noile sale modele de pălării; ca şi noua 
stofă numită „Baragladina", după povestirea cu acelaşi titlu scrisă de regina Maria27

• 

Alte case de modă mai erau: „La Maison Bear", „Maison Nouvelle" din Paris, 
„Ernestine Bouet" din Bucureşti, care livrau reginei rochii de mătase, de lână şi mantouri28

• 

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, fuste, costume de plajă, 
mănuşi, pălării, stofe, Ia care au adăugat şi lista de preţuri29 • 

Pentru repararea bijuteriilor şi modificarea unor dintre ele, Regina Maria apela 
la firma „Cartier" din Paris10

• 

După moartea regelui Ferdinand în iulie 1927, regina Maria a purtat doliu alb, 
albul fiind culoarea de doliu a reginelor văduve (rochie albă, pe cap voal alb şi legat 
în manieră monastică), singura podoabă admisă fiind perlele (simbolul lacrimilor). Aşa 
a putut fi văzută regina Maria ca regentă, când îl însoţea pe regele copil, Mihai, Ia 
diferite solemnităţi; aşa a putut fi văzută în grădinile de la Salcie după anii '30 sau când 
primea oaspeţi de seamă; chiar şi la sanatoriul din Germania unde a stat o vreme, a 
purtat acest veşmânt11 • 

În concluzie, din tinereţe şi până în anii maturităţii, regina Maria a fost preocupată 
de problema vestimentaţiei. 

De-a lungul timpului, modul de concepere a toaletelor sale a variat, 
caracterizându-se printr-un stil propriu şi elegant. Dacă în anii tinereţii au fascinat-o 
toaletele Ia modă şi mai ales cele care o deosebeau de alte prinţese, individualizând-o 
şi ilustrându-i stilul propriu, în anii maturităţii, după ce a devenit regină, mai mult 
decenţa şi bineînţeles eleganţa au fost elementele care au caracterizat modul de concepere 

25 Ibidem. 
26 Ibidem. 
27 Arhivele Nationale Istorice Centrale, Fond Regina Maria, dos. 2211921, f I. 
28 Idem, dos. 33/1918-1938, f. 12, 20. 
29 Idem, dos. 8/1933, f. I, 2. 
JO Idem, dos. 33/1918-1938, f. 10. 
11 Florentina Căzan, Monarhie şi simbolistică regală in gândirea Reginei Maria, în „Anuarul 

Muzeului National Peleş", 1996, p. 11. 
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a toaletelor sale. Regina Maria a ştiut întotdeauna cum să se prezinte atât în faţa 

supuşilor săi, cât şi în faţa oficialităţilor, impresionând prin spiritul şi spontaneitatea de 
care dădea dovadă în majoritatea împrejurărilor. Ştia să fie şi regină şi femeie în acelaşi 
timp, ştia să se facă iubită şi iubea din tot sufletul său, poporul român (lucru demonstrat 
şi prin introducerea costumului naţional în cercurile aristocratice). 

Grigore Gafencu spunea despre ea că „a fost regina tinereţii noastre, cea mai 
frumoasă regină din lume", iar biografa sa, Hannah Pakula spunea că „Regina Maria 
a fost un simbol al succesului şi al frumuseţii pentru generaţia sa". 

Regina Maria a fost o regină europeană, o adevărată regină, în sensul acela 
acordat de legendele popoarelor. Totul la dânsa era regesc, de la mândria şi frumuseţea 
figurii împodobită cu mândria curţilor regeşti, până la initna pe care prinţesa britanică 
a ştiut să o ofere poporului român32• 

SUMMARY 

Queen Mary's Vestments - Elegance and Style 

The paper deals with a special aspect conceming Queen Mary's personality, that is - with her 
dressing style, throughout the years. Since her youth, Queen Mary had been keen of fashion. Choosing her 
toilets was a permanent concern of hers, influenced by the dresses wom on stage by the French actresses 
of the time; „my artistic temper deterrnined me to find pleasure in toilettes different than those usually 
wom", the queen herself confessed; ( ... ) „my excuse resides in the fact that, just like the women ofmy time, 
I belonged to the „Romantic" era, besides, I had a daring, imaginative mind and, isolated as I was from 
the Occident I had been bom in, I had adopted a kind of personal life ... „Studying various documents, the 
authoress offers the reader a more complete image of the outstanding, elegant, refined Queen Mary of 
Romania. 

32 Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Fond Casa Regală - Carol al II-iea, dos. 224/1938, f. 264. 
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C.A.. ROSETTI, O VIAŢĂ PUSĂ 
ÎN SLUJBA. IDEALURILOR 

DEMOCRATICE ,... 
A.LE POPORULUI ROMAN 

Camelia ENE 

Numele Rosettiştilor este legat, de-a lungul a mai bine de 400 de ani de evenimente 
majore ale istoriei noastre, având multiple ramificaţii, atât în Moldova cât şi în Ţara 
Românească. 

Originari din Genova, în sec. al XIII-iea s-au strămutat la Constantinopol, 
amestecându-se cu aristocraţia bizantină. În Ţările Române, primii Rosetteşti, fiii lui 
Lascaris Rousaitos au venit la începutul veacului al XVII-iea: Constantin devine paharnic 
în Ţara Românească, la 1627, iar Antonie, fratele său, prin intermediul Porţii devine 
domn al Moldovei (1675-1678). 

A treia generaţie a dat, de asemenea reprezentanţi cu un rol politic însemnat în 
istoria Ţărilor Române. Iordache Ruset, care înfruntându-se necontenit cu susţinătorii 
familiei Duca, cu Cantemireştii, cu Cantacuzinii, a doborât şi a înălţat în Moldova mai 
mulţi domni. Chiar şi Constantin Brâncoveanu (1688-1714) a fost silit să şi-l apropie, 
oferindu-i ca noră pe fiica sa Ancuţa pentru fiul Nicolae. Acesta din urmă a ocupat 
funcţia de mare logofăt, în 1704, ceea ce nu l-a împiedicat să ajungă în conflict cu 
socrul său şi să fie expulzat de acesta. Brâncoveanu însă, îl reprimeşte la stăruinţa lui 
Iordache. După decapitarea lui Brâncoveanu şi a fiilor săi, Nicolae Rosetti a fost 
surghiunit în Asia Mică de unde revine în Bucureşti abia în 1717, la intervenţia lui 
Nicolae Mavrocordat. 

Drept recunoştinţă, în 1727 Nicolae scrie o monografie - rămasă netipărită -
consacrată lui Nicolae Mavrocordat pe care îl consideră „prea bun şi înţelept stăpânitor 
a toată Ţara Românească". 

În veacul domniilor fanariote, Rosetteşti - care au dat în această perioadă un nou 
domn, pe Manoil Giani Rosetti (1770-1771 în Ţara Românească, 1778 în Moldova) -
şi-au consolidat situaţia politică, şi-au sporit înrudirile, devenind una dintre importantele 
familii boiereşti din Ţările Române, divizată în mai multe ramuri. 

În Ţara Românească, rândurile lor sporesc prin stabilirea unor noi ramuri venite 
de la Constantinopol, unele descendente chiar din spiţa lui Antonie Voievod. Cca mai 
însemnată dintre acestea a fost familia din care avea să se ridice personalitatea lui C.A. 
Rosetti. 

Bunicul lui CA.Rosetti, descendent din Ioan Rosetti, fiul lui Antonie domnul 
Moldovei, a avut patru fii: Constantin, Scarlat, Alexandru şi Gheorghe, care la începutul 
sec. al XIX-iea s-au stabilit cu toţii în Bucureşti. 
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Constantin a fost mare clucer şi mare paharnic şi totodată ocrotitor al 
versificatorului Ion Pralea - menţionat de M. Eminescu în Epigonii - care şi-a scris în 
cusu lui cunoscuta creaţie Psaltirea în versuri, tipărită la Braşov în 1827. 

Scarlat, fost mare hatman al Ţării Româneşti, s-a refugiat în 1821, după invazia 
turcilor, la Braşov, unde s-a afiliat grupului de boieri reformatori care cereau şi înlăturarea 
domnilor fanarioţi. Şi celalţi doi fraţi, Alexandru (tatăl lui C.A.Rosetti) şi Gheorghe, au 
ocupat locuri însemnate în ierarhia de stat. Toţi patru au fost depăşiţi însă de către fiii 
lor care, „ îndeplinind multe slujbe politice, administrative şi judiciare - cum scrie 
hiograful familiei, generalul R.Rosetti - au fost părtaşi la toată viaţa politică şi 

intelectuală a Ţării Româneşti de la mijlocul veacului XIX". 
Putem exemplifica: Ioan Rosetti ( 1800-1866), fiu al lui Constantin, a fost deputat 

în Obşteasca Adunare din 1831, reprezentant al Partidei Naţionale condusă de Ion 
Câmpineanu şi unul dintre întemeietorii Socităţii Filarmonice, iniţiate de acelaşi 

Câmpineanu. 
O activitate deosebită a avut fratele său, Scarlat Carol (1802- 1872), care a fost 

în mai multe rânduri senator şi vicepreşedinte al Senatului, viceprimar al Bucureştilor 
~i totodată preşedintele Ateneului român, calitate în care şi-a legat numele printr-o 
importantă donaţie de înfinţare a Bibliotecii Ateneului. A publicat o hartă generală a 
Principatelor Române şi a întreţinut strânse legături cu românii din Transilvania stimulând 
prin premii traducerile clasicilor latini făcute de Andrei Mureşeanu şi George Munteanu, 
punând la dispoziţia lui A. Şaguna ca premiu suma de 1000 florini pentru o „Istorie a 
românilor" ( 1858). 

În semn de omagiu pentru Gheorghe Lazăr a restaurat mormântul de la Avrig al 
acestuia, dedicându-i totodată şi un elogios epitaf. 

Cea mai expolzivă figură a acestor Rosetteşti avea să fie C.A. Rosetti (1816-
1885), una dintre cele mai proeminente personalităţi ale generaţiei sale. 

Actor, ofiţer şi poet romantic, autor al acelei tulburătoare romanţe ,,A cui e 
vina?" (1839), cântată timp de decenii la toate şi petrecerile, şi al unui volum de poezii 
intitulat „ Ceasuri de mulţumire" (1843), primul treducător în limba română, din limba 
engleză, al dramei lui Lord Byron, „Manfred", librar, tipograf, negustor de vinuri şi 

coloniale, C.A.Rosetti - crescut la Şcoala lui l.Câmpineanu căruia i-a dedicat volumul 
de poezii - urma să devină alături de N.Bălcescu, Ion Ghica, M.Kogălniceanu, Ion C. 
Brătianu, Al. G. Golescu, unul dintre cei mai reprezentativi ziarişti şi bărbaţi politici din 
trecut, unul dintre cei mai de seamă ctitori ai României modeme. 

Numele lui a figurat printre primii membrii ai Societăţii Filarmonice (1838), ai 
societăţii secrete Frăţia (1843), care urma să organizeze revoluţia de la 1848 şi al 
Asociaţiei literare a României (1845). 

În anul 1845, C.A.Rosetti înfiinţează o librărie şi o tipografie de care se va ocupa 
timp de câteva decenii, ceea ce avea să-i şi aducă calitatea de staroste al negustorilor 
din Bucureşti. 

Plecat pentru studii la Paris, la Co/lege de France, va avea un rol important în 
înfiinţarea Societăţii studenţilor români din Paris (2 dec. 1845), intrând în contact cu 
personalităţi progresiste franceze: Jules Michelet, Edgar Quinet, Lamartine şi alţii. 
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Printre membri fondatori ai acestei societăţi s-au aflat atât munteni cât şi 

moldoveni, iar dintre personalităţile vremii: Ion Ghica, (care va deveni preşedinte), 
Nicolae Bălcescu, M. Kogălniceanu, Ion şi Dumitru Brătianu, Al. G. Golescu, Ion 
Ionescu de la Brad, D. Bolintineanu, etc. 

Societatea, care îşi propunea să susţină la Paris tinerii români de pretutindeni 
pentru desăvârşirea studiilor, va înfiinţa şi o bibliotecă românească (Place de Sorbone 
nr. 3), care va deveni locul de întâlnire şi consfătuiri politice al tuturor românilor aflaţi 
în capitala Franţei. 

După revenirea sa în Bucureşti, în primăvara lui 1847, librăria din Calea 
Mogoşoaiei şi locuinţa din str. Izvorului devin adevărate focare revoluţionare, vor fi 
locurile de întâlnire a comitetului revoluţionar şi a comisiei executive. Lui C.A. Rosetti, 
Ion Ghica, N. Bălcescu, Radu Golescu, Ion C. Brătianu, Cezar Boliac, le revine misiunea 
de a ridica tabacii, mărginaşii şi tinerimea. În urma activităţii intense a lui C.A. Rosetti 
care includea şi întâlnirile cu tabacii şi mărginaşii, devine suspect organelor de stat, şi, 
ca urmare, în noaptea de 9 iunie 1848 va fi arestat împreună cu câţiva aderenţi ai săi. 
Dar, peste două zile, ca urmare a Adunării de la Islaz, Bibescu Vodă va fi nevoit să 
semneze Constituţia şi să recunoască guvernul revoluţionar, şi, mai mult, să-l elibereze 
pe C.A. Rosetti, numindu-l chiar şi prefect al poliţiei Bucureştilor. În această nouă 
calitate, Rosetti va face să apară, chiar de a doua zi primul ziar al revoluţiei, Pruncul 
român, inaugurându-se stilul ce avea să se numească apoi „paşoptist ", punându-se 
bazele presei române democratice. 

La 14 iunie, după abdicarea lui Bibescu, C.A.Rosetti părăseşte prefectura şi 

aceptă, alături de N.Bălcescu, Ion C. Brătianu şi Al. G. Golescu - „Arăpilă" funcţia de 
secretar de stat. 

Arestând, în împrejurările cunoscute, guvernul vremelnicesc, colonelul Odobescu, 
ministrul Armatei, a trimis 15 soldaţi să-l ridice şi pe C.A. Rosetti, care se afla la 
tipografie. 

Acesta, reuşind să se salveze, a dat la timp alarma pentru mobilizarea maselor ce 
urmau să elibereze pe cei arestaţi. O parte din plumbul cu care au fost încărcate puştile 
revoluţionarilor (care au izbutit, sub conducerea Anei Ipătescu, să elibereze guvernul şi 
să aştepte apoi pe Odobescu şi pe complicii săi), a fost luat de la tipografia lui C.A.Rosetti, 
unde servea la turnatul literelor. 

La 13 septembrie, revoluţia - pe care Rosetti o considera „ un act de civilizaţie 
socială" - avea să fie lichidată de către trupele turceşti intrate în Bucureşti, iar căpeteniile 
ci arestate, urcate într-o „ghimie" pe Dunăre, şi apoi exilate pe o perioadă nedeterminată. 
C.A.Rosetti, împreună cu soţia sa Maria Grant, s-au stabilit la Paris. Revoluţia - avea 
să scrie el din capitala Franţei - ar fi putut să dobândească alt rezultat, „ dacă acel 
guvern. care s-a temut să împroprietărească făranii - mai punea urechea jos pe pământ 
să audă glasul poporului său". 

În toţi cei nouă ani de exil C.A. Rosetti a activat necontenit pentru a face din 
cauza Principatelor Române, o cauză europeană. 

În septembrie 1850 el a sprijinit iniţiativa lui Bălcescu de a înfiinţa la Paris 
revista România viitoare, iar în anul următor, în noiembrie, va înfiinţa propria sa 
publicaţie, intitulată semnificativ: Republica română. 
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În timpul Congresului de pace de la Paris convocat pentru a pune capăt războiului 
din Crimeea, el a desfăşurat o intensă activitate de persuasiune pe lângă delegaţii francezi, 
englezi şi italieni. La 7 iulie 1857 i s-a ridicat sancţiunea exilului, C.A.Rosetti punând 
din nou piciorul pe pământ românesc, începând, de data aceasta o nouă luptă, lupta 
pentru Unirea Principatelor. Astfel, la 9 august 1857 înfiinţează ziarul Românul, care, 
sub deviza „ Semnează-te şi vei fi, voieşte şi vei putea'', urma să fie o adevărată şcoală 
ziaristică pentru noile generaţii de scriitori şi publicişti. Timp de zeci de ani Românul 
a fost o tribună a lui Rosetti, el scriindu-i atât articolele de fond cât şi o bună parte din 
reportajele şi cronicile literare şi artistice. 

Alegerea lui Cuza i-a adus lui Rosetti o satisfacţie de a fi purtătorul de cuvânt 
al delegaţiei Ţării Româneşti trimisă la Iaşi. Militant înfocat pentru alegerea lui Cuza, 
în prima parte a domniei acestuia a îndeplinit un timp funcţia de director al Teatrului 
Naţional din Bucureşti (1859-1860) şi ministru al Cultelor în guvernul lui Nicolae 
Golescu ( 1860). 

Începând cu anul 1864 el devine unul dintre principalii adversari ai lui Cuza, 
jucând un rol esenţial în detronarea sa. Sub Locotenenţa domnească instituită la 11 
februarie 1866, C.A.Rosetti a înfiinţat guvernul prezidat de Ion Ghica ca titular al 
Ministerului Cultelor şi al Instrucţiunii Publice, calitate în care a iniţiat înfiinţarea 
Societăţii Academice Române (12 martie 1866), care avea să devină ulterior Academia 
Română (1878). 

A deţinut şi două mandate în funcţia de primar al Bucureştilor: ian. 1871-martie 
1871; aprilie 1877-august 1877. 

Raporturile dintre Carol I de Hohenzollern şi C.A.Rosetti n-au fost dintre cele 
mai bune, noul domnitor - informat despre sentimentele sale republicane - l-a considerat 
de la început aşa cum va consemna în memoriile sale, ca aparţinând extremei stângi 
(Ausserte Linke) şi chiar ca şef al radicalilor extremişti (das Hampt der extremen 
Radikalen). C.A.Rosetti, la rândul său, n-a şovăit să intre, la 1870 în complotul organizat 
de Eugeniu Carada, împotriva domnitorului. 

Rosetti a fost, atât prin ziarul Românul şi prin discusurile sale, cât şi în Consiliul 
de Coroană de la 1 aprilie 1877, unul dintre cei mai înflăcăraţi susţinători ai proclamării 
Independenţei. 

La 9 mai a avut satisfacţia de a prezida Şedinţa Camerei prin care s-a votat 
Independenţa absolută a României şi s-a luat act de războiul pentru neatârnare între ţara 
noastră şi Turcia. 

În timpul războiului ziarul Românul a relevat vitejia de care au dat dovadă 
dorobanţii români. Familia lui C.A.Rosetti a fost implicată adânc în evenimentele 
războiului. Soţia sa, Maria Grant a condus unul dintre spitalele de răniţi, iar doi dintre 
fii săi, Vintilă şi Horia, care îşi făceau studiile la Paris s-au întors în ţară pentru a intra 
ca voluntari în rândurile armatei. 

În timpul Congresului de la Berlin, C.A.Rosetti, numit în martie 1878 Ministru 
de interne, a fost însărcinat cu interimatul preşedinţiei Consiliului de Miniştri, iar în 
1879 a fost trimis la Roma pentru a solicita din partea guvernului italian recunoaşterea 
independenţei României. 
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Odată cu proclamarea Independenţei, în viaţa lui C.A.Rosetti începe o nouă 
perioadă politică, consacrată construcţiei interne a României. 

Imediat după căderea Plevnei, el a anunţat că a sosit momentul să „cucerim şi 
Plevna internă", ceea ce în concepţia sa însemnau largi refonne social-politice pentru 
democratizarea ţării, o nouă împroprietărire a ţăranilor. Această atitudine avea să-l 

aducă în conflict cu alţi politicieni, şi în primul rând cu Ion C. Brătianu care, între timp 
se despărţiseră de idealurile radicale ale revoluţiei, devenind exponenţi tipic burghezi. 

După câţiva ani de activitate separată în cadrul Partidului Liberal, constatând 
incapacitatea acestuia de a se adapta noilor cerinţe, C.A.Rosetti a părăsit partidul la a 
cărui înfiinţare şi dezvoltare avusese o contribuţie covârşitoare, retrăgându-se din viaţa 
politică. El a adus o contribuţie substanţială la organizarea muncitorilor tipografi din 
România. 

A murit întristat şi bolnav la data de 8 aprilie 1885, fiind condus la monnântul 
de la cimitirul Bellu de peste 100.000 locuitori ai Bucureştilor. 

În 1902 i s-a ridicat frumoasa statuie - opera sculptorului W.Hegel, care 
împodobeşte şi astăzi piaţa ce îi poartă numele . 

• 
* * 

Muzeul Municipiului Bucureşti tezaurizează un număr relativ mare de obiecte 
personale ale lui C.A.Rosetti şi ale unor membrii ai familiei sale în colecţiile de artă 
decorativă (mobilier, vestimentaţie şi accesorii), sculptură, stampe, litografii, fotografii, 
numismatică, documente. 
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SUMMARY 

C.A. Rosetti - A Life At the Service of the Democratic ldeals 
of the Romanian People 

The authoress stresses upon the personality of the man of arms, of arts and upon his tormented life 
dedicated to the ideals of social justice of the Roman ian people. The Rosetti family have linked their name 
with major events in our existence, during more than 400 years. Having their origins in the l 3th century 
Genoa, they moved to Constantinopole, mixing up with the Byzantine aristocracy, then they came to 
Wallachia by the beginning of the l 8th century, where they became highly important political personalities 
having played an important part in the history of the Romanian people. 

Their most expressive member of the Rosetti family was tobe C.A. Rosetti (1816-1885) - one of 
the most prominent personalities of his generation. 
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I. Georgescu - C.A. Rosetti - bust C.A.Rosetti, carte poştală, 
Institutul de arte grafice Carol Gobl, Bucuresci 

C.A. Rosetti Foto: fraţii Sarigar - laşi 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



Comodă, atribuită 

familiei Roseui, 
sec. XIX, stil Biedermaier 

PERSONALITĂ n BUCUREŞTENE 443 

Masă circulară 

atribuită fam. Rosetti, 
sec. XIX, 

stil Biedermaier 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



444 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI -XVII 

Scaun, atribuit fam . Rosetti, sti l Biedermaier, sec. XIX. 

Robă de magistrat, atribuită lui 
C.A. Rosetti, sec. XIX 
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UN BUCURESTEAN SI TEORIILE • • 
SALE - SCULPTORUL OSCAR DAN 

dr. Liana Ivan-Ghilia 

Se întâmplă adesea, prin cine ştie ce lege a firii, patronată de tainele greu 
inteligibilei misterioase însuşiri omeneşti numite „talent", ca relaţia dintre capacitatea 
teoretizantă şi cea creatoare să fie când direct, când invers proporţională. Se spune 
frecvent că doar artistul („creatorul") este în măsură să teoretizeze optim lucrările de 
artă sau, dimpotrivă, că nu este în stare să teoretizeze, pentru că facultăţile în discuţie 
ar fi incompatibile, gândirea teoretică şi cea artistică neputând coexista în „datele" 
aceluiaşi individ, ele ocolindu-se reciproc, precum înţelepciunea şi bogăţia din legendele 
orientale. „Cazul" lui Oscar Han confirmă, pe rând, ambele ipoteze: mai întâi, el este 
un artist-teoretician; apoi, el se numără printre cei cărora teoria Ie eclipsează opera. 

Pentru Oscar Han, sculptura a fost, în primul rând, subiect de meditaţie, „câmp" 
de construire a unor principii solide, robuste, de pus în practică; dacă reţeta este bună, 
conţinând toate ingredientele selectate de luciditate ca fiind eficiente, reuşita este implicită 
~i explicită în operă. Creaţie şi cultură (informaţie) intră, pentru Oscar Han, în ecuaţie 
reversibilă, sinonimia termenilor (contaminaţi reciproc, din vecinătate spirituală) operând, 
în ultimă instanţă, prin substituţie. Concepţiile despre sculptură - ancorate în zona unui 
tip de „tradiţionalism" eclectic (el negând valoarea artei abstracte, ultramoderne şi 

descoperind domeniul stilistic optim în aria numelor Donatello-Bourdelle-Rodin)- denotă 
un demers cartezian al deducţiei, de la viziune la „construcţie-formă-linie-compoziţie
ritm"1, ca loc de întâlnire între real şi ideal (înţeles mai puţin în sens platonic şi mai 
curând ca „produs" raţional, ca artificiu, ca o „cosa mentale"). Sculptura are „puterea 
de a exprima gânduri şi sentimente prin forme în spaţiu"2, ea constituindu-se într-un 
limbaj cu tentă simbolică, universal-inteligibil, a cărui putere persuasivă este considerată 
de Han ca rezidând în capacitatea ei de a se ivi dintr-un fel de „bun-simţ comun", din 
sintagme formale general-acceptabile, în cadrul cărora criteriul suprem de echilibru 
intre stilizare şi realism este chiar inteligibilitatea: naturalismul exagerat, „fotografic", 
pierde în expresivitate cu cât alunecă mai necontrolat spre alegorie şi decorativism; 
abstractizarea scăpată din jugul realităţii devine subiectivism pur, iraţionalitate 

inacceptabilă. „Statuia tinde spre monumental, spre tipizare"3
• „Abuzul ornamental duce 

( ... ) la alegorie care este parazitul sculpturii monumentale şi al simbolului"4, „sculptura 
liind în esenţă simbolică"5 • „Perfecţiunea de formă dă siguranţă şi unitate operei care 
devine clară şi transmisibilă colectivităţii"6 • Modelul de claritate conceptuală - imperativ 

1 Oscar Han, Dălţi şi pensule, ed. Minerva, Bucureşti, 1970, p. 264. 
2 Idem, p. 20. 
3 Idem, p. 192. 
4 Idem, p. 193. 
5 Idem, p. 18. 
6 Idem. p. 200. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



446 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI -XVII 

hildebrandtian - este Donatello, deoarece „reuşeşte să străbată drumul greu de la particular 
la general"7

• 

Nimic platonic, repet, la Oscar Han; s-ar putea spune că sculptorul nu este un 
idealist, nu pluteşte în apele tulburi ale transcendenţelor ci, imanentist corect, este 
„conceptualist" (în sensul schopenhauerian al distincţiei între idei şi concepte), pendulând 
între societate şi raţiune, într-un câmp de forţă al „voinţei de reprezentare" în cadrul 
căruia „un artist nu poate crea nimic" (părerea lui Han nu este departe de aceea modernă 
a artei „în echipă", în „colectiv" de creaţie), iar „o creaţie izvorăşte atunci când anumite 
idei-forţă stăpânesc o mare colectivitate, când se produce o mare convergenţă a 
sentimentelor"8 

- Han substituind, cum ar fi spus Schopenhauer, „unitas ante rem" cu 
„unitas post rem". Dintre cele trei forme de sculptură recunoscute de Han - clasică, 

romantică şi realistă - superioară i se pare aceasta din urmă: „arta realistă este expresia 
vieţii interioare din realităţile contemporane"9

, ea fiind rodul artistului „angajat", implicat 
în reflectarea propagandist-stimulativă a treburilor şi eroilor Cetăţii. 

Tradiţionalismul lui Han se exprimă mai ales prin ataşamentul său faţă de trei 
categorii definitorii, conform lui Tudor Vianu, pentru artele trecutului, pierdute, însă, de 
modernitate - mimesis-ul frumosul şi meşteşugul 10 • În contracurent cu tendinţele 
abstracţioniste, ce au dinamizat căutările formale ale secolului 20, Han vede în frumuseţe, 
natură, meşteşug, coordonatele artei adevărate care se apără, ermetic, de tarele 
diletantismului şi imposturii. „Perfecţiunea de formă devine un vehicul care trece direct 
prin frumuseţe"11 • Sculptura este studiul împlinit pe „armătura gândirii abstracte", pentru 
extragerea frumuseţii care „ ... e fugitivă ... dar are însă şi durata ei" 12

• „În diferite 
curente ale artei modeme tinde să se strecoare ideea parazitară că între meşteşug şi 
creaţie ar fi un dezacord"ll. „Sculptura este o realitate concretă şi, prin definiţie, ea este 
realistă" 14 • „Abstracţionismul este o sfidare a realităţii şi a omului; este rezultatul unui 
ochi infirm plastic şi lipsit de clementele solide ale meşteşugului" 15 • „Nu se poate 
pretinde că aceste două arte (sculptura şi pictura) să nu reprezinte noţional nimic" 16

; 

7 O. Han, op. cit .. p. 199. 
8 Ibidem. p. 200. 
9 Oscar Han, op. cit., p. 200. 
10 ,.În cursul unei evolu\ii de milenii s-au pierdut trei concepte fundamentale ( ... ) primul ( ... ) este 

acela al artei ca imitaţie a naturii ( ... ) al doilea concept, în strânsă legătură cu cel precedent, ruinat cu 
timpul, este cel al artei ca imitare a naturii frumoase. ( ... ) primul atac împotriva acestor poziţii 1-a dat 
barocul, cu preferinţa lui pentru expresie, iar nu pentru frumusete. ( ... ) ln sfârşit, a treia idee pe care estetica 
modernă a pierdut-o este aceea a artei ca meşteşug. La drept vorbind, ideea aceasta au pierdut-o filosofii 
artei şi amatorii ei, pentru că în atelierele artiştilor s-a păstrat necontenit conştiinţa că arta este o formă a 
tehnicii şi că problemele ei sunt de fapt acelea ale stăpânirii unui material.( ... ) Motivele acestei suspendări 
trebuie căutate în acea îndrumare generală a conştiintei europene care, la un moment dat, pe întregul front 
al culturii, a preferat instinctul în locul raţiunii, spontaneitatea în locul normelor generale şi transmisibile". 
Tudor Vianu, Fragmente moderne, ed. Meridiane, Bucureşti, 1972, pp. 49-SI). 

11 Oscar Han, op. cit., p. 200. 
12 Idem, p. 224. 
13 Idem, p. 226. 
14 Idem. p. 267. 
15 Idem, p. 270. 
16 Idem, p. 270. 
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„marii pictori( ... ) toată viaţa au fost ucenicii realităţii ( ... ). Dispreţul pentru meşteşug 
11 fost apanajul rataţilor şi mai ales al abstracţioniştilor, al diletanţilor şi impostorilor" 17• 

l{cchizitoriul făcut de tradiţionalistul Han abstracţionismului ca novatorism al „viziunii" 
dur şi originalităţii limbajului plastic reformat, în care el vede înclinaţia spre folosirea 
„rehuturilor" în locul materialelor nobile, pe de o parte, şi, pe de alta, exaltarea realismului 
cu un fel de medie „sănătoasă" între clasicism şi romantism, între gândire şi sentiment, 
modernismul moderat, estompat, prudent - constituie globalitatea concepţiei lui O. Han 
despre sculptură, concepţie impregnată de idei hildebrandtiene fundamentale 18

, principii 
decelabile mai ales în analiza comparativă pe care Han o face sculptorilor Rodin şi 

Bourdelle, primul - „modelator care rămâne întotdeauna în cadrul sculpturii de interior"19
, 

al doilea - practicant al unei „sculpturi monumentale ce rezistă în cadrul naturii"20 

(distincţie hildebrandtiană). Preferinţele sale se îndreaptă net către Bourdelle care, spre 
deosebire de Rodin („iubitor şi mare meşter al formei în tot senzualismul ei vibrant, dar 
de o sensibilitate ce nu 1-a dus până la fixarea unui sentiment constructiv într-o exprimare 
clară, unitară în formă şi definitivă ca stil"21

), „afirmă în piatră şi bronz, într-un stil 
definitiv, omul cu tot ce are el mai profund, mai definitiv, mai constant în viaţă"22, 

„obţine o formă plastică umană, constructivă, cu simplitatea şi claritatea dusă până la 
nhstract ( ... ). Spirit constructiv, Bourdelle a înţeles că sculptura fiind arta care a servit 
mult timp de ornament arhitecturii, a intrat în spiritul său constructiv. ( ... ) Emancipată 
de arhitectură, sculptura rămâne totuşi la acest principiu, pe care însuşi materialul aproape 
comun al acestor două arte îl impune"23

• Bourdelle, Sculptorul prin excelenţă, are „puterea 
de a condensa viaţa într-un singur sentiment static definit, trecut prin filtrul raţiunii şi 
ustfel clarificat"24

• Construcţie, clarificare - iată constante ale limbajului critic al lui 
Oscar Han, alături de inerenta atenţionare că realismul nu înseamnă copiere fotografică 
(din nou hildebrandt), drept pentru care oroarea de figurativ manifestată de abstracţionişti 
ur fi, conform D-sale, nefondată. 

17 O. Han, op. cit., p. 274. 
18 „Orice apariţie naturală sub formă de caz particular trebuie transformată în caz geJ:K:ral, ea trebuie 

să devină o imagiJ:K: vizuală ce are, ca expresie a reprezentării UJ:K:i forme, o semnificaţie geJ:K:rală", scria 
Adolf von Hildebrandt (apud Roberto Salvini, „Pure visualite et formalisme dans la critique d'art au debut 
rlu vingtiene siecle, editions Klincksieck, Paris, 1988, p. 121. „Nevoii subiective de reprezentare" (idem) 
ii corespunde capacitatea artistului de a transforma fenomenul în concept; „artistul transformă şi clarifică 

upariţia naturală". „Capacitatea mai mare sau mai mică a artistului de a prezenta valoarea particulară ca o 
voloare de relaţie cu această valoare geJ:K:rală dă profunzime, condiţioJ:K:ază armonia efectului imaginii". 
(Idem, p. 132). „Această unitate este, în fond, problema formei în artă, valoarea operei de artă fiind 
determinată de gradul în care ea atinge această unitate". (Ibidem) „Legea generală sau condi\ia obligatorie 
o reprezentării artistice este unitatea spa\ială". (Idem, p. 143). „Efectul operei este cu atât mai puternic, cu 
cât coeziuJ:K:a artistică este mai mare". (Idem, p. 144). 

19 Oscar Han, op. cit., p. 189. 
20 Idem, p. 33. 
21 Idem. p. 229. 
22 Idem, p. 30. 
23 Idem, p. 31. 
24 Idem, p. 32. 
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Chintesenţă a realităţii re-construite raţional, sculptura, învestită cu conţinutul 
sacralizat al adevărurilor societăţii, tocmai în virtutea „magnificării" noilor idealuri 
sociale ale erei moderne, pentru a le împrumuta prestanţă, trebuie să fie monumentală, 
de fapt, grandilocventă. Monumentalitatea nu ţine de dimensiuni, ci de viziune, consideră 
Han; secretul ei stă în construcţie. „Sculptura nu se poate dispensa de construcţie, 
construcţia de formă, forma de desene"25

• „Sculptura a stat, până în era modernă, pe 
construcţie, formă, linie"26 • 

„Noi avem mândria a crede că vom crea artă nouă a epocii noastre şi nu ne vom 
lăsa prinşi de toate manifestările hibride ale unor formule stereotipe", scria Han, la 
1960. Dorind să se conformeze acestui „program", creaţia sa pare totuşi instalată exact 
în zona de evitat. În lucrările sale căuta, ce-i drept, monumentalitate, construcţie, claritate, 
tipizare, totuşi operele sale oscilează între un „bourdellism" incomplet şi un „rodinism" 
tangenţial, pendulând de la idilizare la naturalism, conform tipului de „eroism" civic 
impus de subiectul de inspiraţie istorică ori socială, el păcătuind adesea prin patetism, 
decorativism, inconsecvenţă stilistică, stereotipie, tinzând spre „acoperirea" unui 
conglomerat de maniere ce pulverizează claritatea, unitatea, construcţia, sculptorul 
parcurgând mai multe faze de „studiu'', de la Mihai Viteazul" la „Ţărăncuţă" de la 
„Grenadier" la „Ştefan cel Marc", de la „Eminescu" la „Saligny" trecând, stilistic prin 
alegoriile „Victoria"; „Patria'', „Muzica" spre a ajunge, din conformism cu evoluţia 
gusturilor şi cerinţelor, din conjuncturalism suveran, la „Alfabetizare", din convingerea 
că „cerinţele muncitorului de azi sunt ale unui om nou" (sau) „Acest critic este poporul 
nostru"27

• În rotunjimea paradoxurilor de viziune ale lui Oscar Han - teoretician informat 
şi sculptor ambiţios - stau alături, în complementaritate „dialectică", pe de o parte 
Frumosul, Generalul, Monumentalul, pe de alta, Realismul, „Omul nou" cu a sa ideologie, 
ca teren de aplicabilitate a principiilor clasicismului modificat, prin care se uneau peste 
timp, „democraţia" ateniană şi cea socialistă, prin simplul pas „napoleonian" (de la 
sublim la ridicol). Particularitatea de concepţie şi de viziune plastică a lui O. Han se 
concentrează în „tranzitorismul" aplicării clementelor moderne (Bourdelle, Rodin) la 
convingeri mai curând academiste, dintr-un demers „corector", şi a cerinţelor clasicizante 
(claritate, monumentalitate, generalizare) la subiecte scoase din zarea metafizică în care 
fusese ancorată arta „filosofică" grecească translând, cu alte cuvinte, formulările 

Absolutului în domeniul Relativelor ridicate în rang. Dacă a slujit atât de bine măreţia 
antică, sculptura monumentală putea, la fel de bine, să-şi schimbe stăpânul, servind un 
neo-conceptualism de clasă mai joasă. 

„Ceea ce cred că face progresul sculpturii actuale este faptul că artiştii noştri sunt 
pătrunşi de ideea că numai viziunea monumentală poate crea opere în care elanul 
constructiv ( ... ) poate să-şi găsească într-adevăr, înaltă semnificaţie"28, nota Han, în 

25 O. Han, op. cil„ p. 86. 
26 Idem, p. 234. 
27 Idem, p. 238. 
28 Idem, p. 238. 
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196 l. Unei teorii despre sculptură ca a lui O. Han i s-ar fi potrivit, de pildă, creaţia lui 
Mestrovici; aşa cum se prezintă lucrurile, însă, parafrazând afirmaţia atribuită lui Tache 
Ionescu (la adresa statuii realizate de Ioan Georgescu şi reprezentându-l pe Gheorghe 
Lazăr), teoreticianul Han a depăşit pe Han sculptorul, iar deasupra „celor doi" tronează 
statura maiestuoasă (monumentală) a scriitorului Han, a rafinatului observator de oameni, 
a înverşunatului apărător, cu condeiul, al idealurilor Artei şi Celor dedicaţi ei. 

SUMMARY 

A Bucharestan and His Theories - Sculptor Oscar Han 

One of the most outstanding Bucharestan personalities, the sculptor Oscar Han was, at the same 
time, an important art theoretician and an exquisite writer. He praised Classical art, and he was a great 
admirer of Bourdelle, whose art he analised în comparison with that of Rodin's. 
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BUCUR BUNESCU - O CARIERĂ. 
DE EXCEPTIE ÎN COMERTUL • • 
BUCURESTEAN DIN PRIMA 

• 
JUMĂTATE A SECOLULUI XX 

George H. Mărculeţ 

POPP & BUNESCU - un nume binecunoscut bucureştenilor din epocă, a fost una 
din cele mai longevive şi mai prestigioase firme de comerţ din capitală, cu o activitate 
desfăşurată pe parcursul a aproape cinci decenii, între anii 1900 şi 1948. Profesionalismul, 
energia şi imaginaţia cu care s-a construit afacerea, calitatea serviciilor şi a mărfurilor, au 
asigurat continua dezvoltare a firmei, sub diverse forme, până la finalul dramatic din anul 
1948. Povestea firmei „Popp & Bunescu" este un exemplu de reuşită a iniţiativei româneşti 
într-un domeniu concurenţial nemilos, cum este cel al comerţului şi totodată povestea 
vieţii omului talentat şi tenace, care a fost Bucur Bunescu. Vom prezenta în continuare 
cronologic, atât principalele date din viaţa personală a lui Bucur Bunescu, cât şi principalele 
momente din evoluţia firmei, după documente şi mărturii. 

Bucur Bunescu s-a născut în anul 1876 lângă Braşov, în satul Turches, unul din 
cele şapte sate care s-au unit mai târziu sub numele de Săcele. Tatăl lui era oier şi 

adesea ajungea cu oile, în transhumanţă, până în Dobrogea. În 1887, la traversarea 
Dunării, bacul s-a răsturnat şi oierul a murit înecat împreună cu turma sa. 

După această tragedie, cei trei copii rămaşi şi marna lor, au trebuit să-şi caute 
mijloace de trai. Bucur, în vârstă de numai 11 ani, a luat drumul Bucureştiului, unde 
a intrat ca băiat de prăvălie Ia comerciantul Nicolae Popp. După un an, celălalt frate, 
Nicolae, a plecat şi el în Regat, ajungând la Buzău, unde şi-a găsit o slujbă asemănătoare. 
Destinele celor doi fraţi vor avea, dealtfel, multe similitudini. 

Munca prestată de Bucur în prăvălia lui Nicolae Popp, priceperea dovedită în 
negustorie, au făcut, se pare, o impresie deosebită patronului, care, după câţiva ani buni, 
la începutul anului 1900, hotărăşte să îl ia ca asociat pe fostul lui băiat de prăvălie, deşi 
între ei era o diferenţă de vârstă apreciabilă. 

Astfel, la 29 aprilie 1900, ia naştere Asociaţia în nume colectiv Popp & Bunescu, 
cu sediul în str. Pânzari nr. 4, între Nicolae Popp, domiciliat în Calea 13 Septembrie nr. 
64, şi Bucur Bunescu, cu locuinţa în str. Dimineţii nr. 11 bis. 

Pânzari nr. 4 va deveni mai târziu Şepcari nr. 4, din raţiuni de nomenclatură urbană. 
Aici se va ridica o clădire cu parter, mezanin, etaj şi mansardă. La parter şi mezanin 
funcţiona magazinul Popp & Bunescu. În acest imobil se aflau şi birourile firmei. 

Asociaţia celor doi comercianţi este prelungită în anii 1905, 1911 şi 1920. De 
notat că abia în 1920 imobilul din str. Pânzari nr. 4 va intra în proprietatea firmei. 

În anul 1915, aflam de existenţa unei sucursale Popp & Bunescu în strada Pânzari 
nr. 1 colţ cu strada Bărăţiei, sub titulatura: Magazinul la „Împăratul Traian". 
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Centrala va rămâne la această adresă până spre sfârşitul anilor '30, chiar în 
condiţiile existenţei primului tronson din marele magazin Popp & Bunescu din str. 
Bărăţiei (azi Magazinul Bucureşti). 

Profilul comercial al firmei era denumit la începutul secolului XX, de „braşovenie'', 
termen arhaic, întâlnit încă din secolul XVII, prin care iniţial se denumeau produsele 
aduse de negustorii români din Scheii-Braşovului. Termenul de „braşovenie" a rămas în 
uz până la sfârşitul anilor '20 ai sec. XX, când mai erau apanajul exclusiv al negustorilor 
braşoveni. „Braşovenie" a fost înlocuit treptat cu „produse de manufactură". În fapt, 
magazinele Popp & Bunescu comercializau: stofe, pânzeturi, lenjerie, articole de 
galanterie, covoare, perdele, ş.a. specializare neschimbată timp de jumătate de secol. 

După ani de muncă, apar şi roadele. În 1918, Bucur Bunescu, în etate acum de 
42 de ani, este în măsură să cumpere o proprietate întinsă din Calea Moşilor numerele 
122, 124, 126-128, astăzi 118-122. Imobilul cuprindea mai multe corpuri de clădire cu 
acareturile aferente, dintre care cea mai importantă, existentă şi astăzi, este construcţia 
de la nr. 122 actual, inclusă în Lista Monumentelor din municipiul Bucureşti. Bunescu 
cumpără această proprietate de la moştenitorii moşierului Iancu Haritiadi la data de 14 
decembrie 1918. 

Construcţia principală, în stil eclectic, cu parter şi etaj, este edificată în perioada 
1895-1896 (autorizaţia nr. 48 din 1 iunie 1895), şi este opera arhitectului francez J. 
Berthet. În această casă, la etajul l, Bucur Bunescu se va muta împreună cu proaspăta 
lui soţie, Valeria, născută Petrescu. Căsătoria avusese loc cu puţin timp înainte, la 20 
Noiembrie 1918. Soţii Bunescu vor locui aici până în anul 1942. 

La 28 noiembrie 1919, societatea În nume colectiv Popp & Bunescu, cu sediul 
în str. Pânzari nr. 4, cumpăra proprietăţile din strada Bărăţiei nr. 4, 6, 8, de la Maria A 
Popovici, Joan G. Boamba, Viorica G. Boamba şi M.E. Diamandi. Din actul de 
vânzare-cumpărare aflăm că cele trei adrese au format în trecut un singur imobil, în 
proprietatea lui J. G. Manu. 

La parterul acestuia funcţiona magazinul de pânzărie şi manufactură „La Wilhelm 
Teii" al lui F. Blumer, ce constituia, alături de magazinul „Ruleta" - deschis în 1898 
de Adolphe Grunberg, latura importantă a micuţei pieţe ce avea în centru, după 1906, 
statuia Lupoaicei - darul Romei. După cum se va vedea mai departe, pe această 

proprietate se va ridica tronsonul 1 al viitorului magazin Popp & Bunescu. 
Amplasamentul era de prima mână, micuţa piaţă aşezată la gura străzii Lipscani, fiind 
unul din punctele fierbinţi ale comerţului bucureştean, asemenea Pieţei Sf. Anton. 

În bilanţul întocmit în Decembrie 1920, sunt consemnate următoarele imobile în 
proprietatea Asociaţiei: str. Bărăţiei nr. 30, cumpărat în 1915 şi 1920, str. Pânzari nr. 4, 
cumpărat în 1920, str. Pânzari nr. 6, adjudecat în 1920, str. Bărăţiei nr. 4, 6, 8, cumpărat 
în 1919. 

Tot în Decembrie 1920, cei doi asociaţi hotărăsc de comun acord să procedeze 
la o „lichidare parţială". Această iniţiativă nu modifică cu nimic contractul de asociere 
dintre ei, respectiv funcţionarea firmei Popp & Bunescu, lucru dealtfel stipulat, ci priveşte 
numai imobilele prevăzute în capitalul social. Cei doi îşi împart astfel proprietatea 
comună: 
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- Nicolae Popp preia în deplină proprietate imobilele de la adresele str. Pânzari 
nr. 4, str. Pânzari nr. 6, str. Bărăţiei nr. 30. 

- Bucur Bunescu preia în deplină proprietate imobilul din str. Bărăţiei nr. 4, 6, 8. 
Ca proprietar exclusiv al acestui imobil, în iunie 1929, Bucur Bunescu înaintează 

Primăriei Municipiului Bucureşti cererea de autorizare a unei noi construcţii pe terenul 
din str. Bărăţiei nr. 2. Ca o paranteză, trebuie menţionat că, după 1920, s-a înfăptuit 
o renumerotare a clădirilor de pe str. Lipscani şi str. Bărăţiei. Astfel, magazinul „Ruleta", 
care avea nr. 2 pe str. Bărăţiei, primeşte nr. 94 pe str. Lipscani, nr. 78 pe str. Lipscani 
devine nr. 92, nr. 76 („La Papagal") devine nr. 90, etc. Pe str. Bărăţiei, nr. 2 se atribuie 
numerelor 4, 6, 8. Nr. 1 O· devine nr. 4, nr. 12 devine nr. 6, etc. 

Fiind vorba de construcţia marelui magazin Popp & Bunescu, actualmente 
magazinul Bucureşti, suntem datori a da mai multe amănunte şi a face unele comentarii. 

Întocmirea proiectului este încredinţată arhitectului M. Maller. Amplasamentul 
ridica unele probleme: planul de alinieri decretat pentru strada Lipscani, prevedea o 
lărgire a străzii în această zonă, cu cca 4.00 m. Noua racordare cu str. Bărăţiei reclamă 
retragerea cu 1.00 ma colţului clădirii şi curbarea locală a faţadei, soluţie dezavantajoasă 
din toate punctele de vedere. Comisia Tehnică a Primăriei admite renunţarea la aceste 
pretenţii în schimbul unei declaraţii a proprietarului „autentică şi transcrisă, prin care se 
obliga ca, atunci când imobilul din dreapta (magazinul Ruleta) se va aşeza pe aliniere, 
va dărâma fără nici o pretenţie sau somaţiune porţiunea de construcţie ieşită din aliniere". 
Din fericire, această aliniere, care urma să radă o latură a străzii Lipscani, nu a fost 
materializată niciodată. 

Construcţia autorizată şi executată este, de fapt, primul tronson al actualului 
magazin „Bucureşti". Clădirea realizată în această etapă are subsol, parter şi şase etaje, 
ultimele două etaje având retrageri. Arhitectura faţadei nu surprinde în mod deosebit: 
simplitate, funcţionalitate, marcarea puternică a orizontalelor, conform principiilor 
arhitecturii modeme a epocii. Este interesantă prisma verticală de sticlă, luminată noaptea, 
cu rol de reclamă, pe care se putea citi „Popp & Bunescu". Piesele de prindere ale 
acestei prisme se mai pot vedea şi astăzi. 

Adevărata reuşită a soluţiei de arhitectură este rezolvarea faţadei la nivelul 
parterului. Linia sinuoasă a vitrinelor cu sticlă curbată produce un efect de eleganţă 
extraordinar, mai ales noaptea. Nu exagerăm afirmând că nu au fost întrecute de nici 
un magazin bucureştean până astăzi. Din păcate, o bună parte din vitrinele curbe au 
dispărut şi au fost înlocuite cu improvizaţii. Uzura materialelor le dă un aspect ponosit. 
O atentă şi corectă restaurare le-ar putea reda strălucirea inegalabilă. 

La începutul anilor '30, Nicolae Popp moare la o vârstă înaintată. Nu cunoaştem 
nici anul şi nici împrejurările. În semn de preţuire pentru mentorul anilor de început, 
pentru prietenul şi asociatul de mai târziu. Bucur Bunescu va păstra în continuare 
titulatura, acum de notorietate, „Popp & Bunescu". 

În 1932, fiind trecut de 55 de ani şi neavând urmaşi, Bunescu ia hotărârea să 
înfieze un copil, pe Rada, născută în 1924, care îi va fi moştenitoare. 

După dispariţia lui Popp, Bunescu înfiinţează „Societatea în nume colectiv Bucur 
Bunescu & Comp." cu emblema Popp & Bunescu. În mai 1936, această nouă societate 
îşi adjudeca la licitaţia organizată de Creditul Funciar Urban, proprietatea din str. Bărăţiei 
nr. 6 (fost 12), pentru suma de 3.300.000 lei. 
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În 1936-1937, Bunescu achiziţionează la Valea Călugărească un teren cultivat cu 
viţă de vie şi o casă veche de moşie pe care o renovează, o extinde şi o dotează cu 
generator propriu de curent. Cu spiritul de întreprinzător neobosit, înfiinţează aici o fermă. 

În 193Î, lichidează Societatea în nume colectiv Bucur Bunescu & Comp. În 
aceste împrejurări, unul din membrii componenţi ai societăţii, Gheorghe Postolea, îi 
vinde, la data de 2 Iunie 1937, lui Bucur Bunescu, personal, drepturile indivize de 
31,55% pe care le deţinea asupra imobilului din str. Bărăţiei nr. 6. Aşa cum se precizează 
în convenţie, „Dl. Bucur Bunescu rămâne proprietar exclusiv şi absolut asupra întregului 
imobil din Bucureşti, str. Bărăţiei nr. 6". 

La 24 iunie 1937, în locul vechii societăţi, se înfiinţează Societatea Anonimă 
Română „Popp & Bunescu", cu sediul în str. Bărăţiei nr. 2. Din actul constitutiv aflăm 
că obiectul societăţii este: „Importul şi comerţul de manufactură, bumbace şi orice 
textile, în detaliu şi cu ridicata". Capitalul social este de 15.000.000 lei, împărţit în 
15.000 acţiuni la purtător. Acţionarii S.A.R. „Popp & Bunescu" sunt următorii: 

I. Bucur Bunescu - 5.000 acţiuni - 5.000.000 lei 
2. Valeria Bunescu - 2.500 acţiuni - 2.500.000 lei 
3. Gheorghe Postolea - 3.500 acţiuni - 3.500.000 lei 
4. Zaharia Olteanu - I .OOO acţiuni - I .OOO.OOO lei 
5. Theodor Nicolau - I .OOO acţiuni - I .OOO.OOO lei 
6. Cicerone Boros - 1.000 acţiuni - I .OOO.OOO lei 
7. Ion Ursu - 1.000 acţiuni - I .OOO.OOO lei 

Preşedintele Consiliului de Administraţie este „desemnat şi ales", Bucur Buncscu, 
vicepreşedinte, Gheorghe Postolea, iar directori, Zaharia Olteanu şi Ion Ursu. 

Din datele care le avem, se pare că nu a existat o emisiune de acţiuni tipărite, 
destinate circulaţiei. Posesorii de acţiuni beneficiau de un „certificat de acţionar" în care 
era specificat numărul de acţiuni deţinute. 

La 1 Noiembrie 1937 se înfiinţează o sucursală în Calea Griviţei nr. 117, în 
spaţiu închiriat, iar la 15 decembrie 1937, o sucursală în str. Bărăţiei nr. 6. 

Pentru o scurtă perioadă, a fiinţat o „Fabrică proprie de ţesături de lână şi 
mătase" într-un spaţiu închiriat în Şoseaua Mihai Bravu nr. 166. Se pare că a fost un 
experiment care nu a dat rezultate şi nu a fost continuat. 

În iunie 1938, Bucur Bunescu cumpăra de la Leon Deutsch proprietatea din str. 
Bărăţiei nr. 4 (fost 10). Stăpânind proprietăţile din str. Bărăţiei numerele noi 4 şi 6, 
Bucur Bunescu este acum în măsură să se gândească la etapa a doua a investiţiei lui 
principale. Are acum 62 de ani şi este mai activ ca oricând. 

Comanda proiectul celui de-al doilea tronson al marelui magazin, arhitectului 
Nicolae Ionescu. Autorizaţia este obţinută la 15 septembrie 1939. De remarcat formularea 
din cererea de autorizare: „planurile au fost întocmite astfel încât să satisfacă nevoile 
imperioase ale comerţului ce practicam de peste 50 ani în acest cartier". Rezolvarea 
faţadei se face în ideea unei simetrii depline. Etajul 5 a fost modificat la întreaga clădire, 
eliminându-se retragerea existentă la primul tronson, fiind tratat ca un etaj curent. 

Noul tronson este gata într-un an, astfel că Bunescu depune la Camera de Comerţ 
o cerere de modificare în care anunţă: „Începând de la data de 26 octombrie 1940 
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firma şi-a extins activitatea şi în clădirea alăturată, nou construită, cu care are 
comunicaţie directă, formând un singur magazin". Cu această ocazie, capitalul so
cial al societăţii se majorează la 20.000.000 lei. Bunescu şi-a văzut astfel realizat visul. 
Noua adresă a magazinului Popp & Bunescu este str. Bărăţiei nr. 2-6. 

Tăierea bulevardului este în plină desfăşurare. Proprietăţile învecinate fiind în 
curs de expropriere, Bunescu se adresează primarului Dombrovschi, anunţând că doreşte 
să cumpere suprafaţa de teren rezultată din exproprierea imobilului învecinat din str. 
Bărăţiei nr. 8. „Pe acest teren voi construi în continuare". Avea deci în vedere 
extinderea în viitor a magazinului cu încă un tronson, lucru care nu s-a mai realizat. 

La 11 noiembrie 1940 cumpăra pe numele soţiei, Valeria Bunescu, o casă de 
vacanţă la Sinaia, de la Frederic Michelson, comerciant. 

La 30 octombrie 1941 reuşeşte o mare achiziţie imobiliară cumpărând de la Ioan 
I. V. Soccc un imobil amplu cu un teren de 1804 mp în şoseaua Kiseleff. Clădirea, 
deteriorată de cutremurul din 1940, este reparată şi renovată. Bucur Bunescu se va muta 
aici împreună cu familia, în anul următor. 

La 17 aprilie 1944 are loc la Mănăstirea Sinaia, nunta fiicei, Rada cu Corneliu 
Chelaru, ofiţer medic în Garda Regală. Casele din Calea Moşilor sunt date fiicei ca 
dotă. 

La 7 octombrie 1944, Adunarea generală a acţionarilor consemnează existenţa 
unui capital social de 45.000.000 lei şi a unui beneficiu pe anul 1943 de 27 .848.390 lei. 
Este an de război şi Adunarea generală „ţinând scama de situaţiunea economică generală, 
care impune multă chibzuinţă în desfăşurarea activităţii viitoare a societăţii, hotărăşte ca 
numai o parte din beneficiu să se distribuie acfionarilor, iar restul să fie destinat pentru 
constituirea de noi rezerve". 

În anul 1946, în baza Deciziei Ministerului Industriei şi Comerţului nr. 68463 din 
ianuarie 1946, se procedează la revizuirea firmelor înmatriculate la Oficiile Registrului 
Comerţului. La revizuirea firmei „Popp & Buncscu" Societate Anonimă, din 14 martie 
1946, se consemnează ca obiect de activitate: „Importul şi comerţul de manufactură, 
bumbace şi orice textile, articole de sport". Se arată existenţa unui capital social de 
120.000.000 lei, şi a cifrei vânzărilor pe anul 1945 de 1.459.663.823 Ici. Adresa este 
str. Bărăţiei nr. 2. 

Adunarea Generală a acţionarilor din 25 iulie 1947 prezintă tabloul acţionarilor, 
la 1 O ani de la înfiinţarea Societăţii Anonime. Capitalul social este de 240.000.000 lei 
împărţit în 240.000 acţiuni, deţinute astfel: 

1. Bucur Bunescu - 62.000 acţiuni - 62.000.000 lei 
2. Valeria Bunescu - 36.000 acţiuni - 36.000.000 lei 
3. Gh. Postolea - 55.200 acţiuni - 55.200.000 lei 
4. Z. Olteanu - 35.176 acţiuni - 35.176.000 lei 
5. Ioan Ursu - 35.400 acţiuni - 35.400.000 lei 
6. Eugen Cizek - 12.000 acţiuni - 12.000.000 lei 
7. Livia (Rada) Chelaru - 4.000 acţiuni - 4.000.000 lei 
8. D. Niţescu 224 acţiuni - 224.000 lei 
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Beneficiul net pe anul 1946 este de I 04.670. 710 lei. Totalul activelor )a 31 
decembrie, cuprinzând disponibilul din bănci, mărfuri, mobilier şi vehicule se ridica Ia 
suma de 1.978.571.253. Acestea au fost ultimele date care au mai putut fi găsite despre 
firma „Popp & Bunescu". 

Anul 1948. Bunescu este acum în vârstă de 72 de ani şi este la apogeu) carierei 
şi al realizărilor sale. Este preşedintele şi principalul actionar al uneia din cele mai mari 
şi mai solide întreprinderi comerciale din România cu o apreciabilă cifră de afaceri. Are 
numeroase proprietăti care dau garantia sigurantei pentru viitorul familiei şi a urmaşilor. 
Nimic nu părea să poată clinti acest edificiu de granit, ridicat piatră cu piatră, pret de 
peste şase decenii de muncă. Şi totuşi ... 

Evenimentele politice de după război lăsau să se întrevadă, desigur, iminenta 
introducerii elementelor de tip sovietic în economie, însă ceea ce a urmat a întrecut 
orice închipuire. într-o zi din luna mai a anului 1948, pe când Bucur Bunescu se afla 
în biroul de preşedinte, un grup de persoane a intrat şi i s-a comunicat sec că, 

începând din acel moment, magazinele „Popp & Bunescu" apartin statului. A fost 
invitat să plece. Totul verbal, fără nici un document scris şi în absenta oricărui cadru 
legal - ne aflam cu o lună înainte de nationalizarea din iunie 1948. Abia în faimosul 
Decret nr. 92 din 1950, imobilul din str. Bărătiei nr. 2 apare mentionat în „Tabelul 
cu imobilele nationalizate în Bucureşti", Ia pozitia 790, alături de proprietatea din 
Calea Moşilor. Până în 1950, Bucur Bunescu a continuat, dealtfel, să-şi plătească 

impozitul pe clădirile confiscate. 
În „Registrul de revizuire a numerotării imobilelor şi apartamentelor" din 1948, 

la adresa din str. Bărăţiei nr. 2, va figura „Magazinul de stat Bucureşti". 
În august 1948, prin „dispozitie verbală", Bucur Bunescu este somat ca, în 24 de 

ore, să elibereze casa din Şos. Kiseleff, unde locuia împreună cu soţia şi cu familia 
fiicei. Li se oferă două camere cu chirie în Bd. Hristo Botev nr. 28, unde se vor muta 
renunţând la majoritatea mobilierului şi a bunurilor. În această locuinţă modestă Bunescu 
îşi va petrece restul vieţii. Tot în august 1948 i se confisca, în acelaşi mod, şi casa din 
Sinaia. Ca un corolar al acestor evenimente dramatice, în toamna anului 1948 i se face 
o percheziţie amănunţită în noua locuintă din Bd. Hristo Botev. 

Forma „legală" a raptului celor două case este imaginată de un proces tinut în 
octombrie 1954, prin care, în temeiul Decretului nr. 11 l din 1951, casele sunt confiscate 
datorită faptului că „proprietarul şi-a abandonat proprietatea, a plecat la un domiciliu 
necunoscut şi nu s-a mai ocupat de administrarea proprietătii" (sic!). 

Bucur Bunescu a rezistat cu stoicism loviturilor care i-au anihilat lucrarea întregii 
vieţi. S-a putut considera un „norocos" că nu a fost şi arestat, lucru care nu se poate 
spune şi despre fratele lui, Nicolae. După cum am amintit Ia început, Nicolae Bunescu 
a plecat de copil spre Buzău, unde, asemeni fratelui, a început ca băiat de prăvălie, 
reuşind după ani de muncă, să-şi construiască propria societate comercială. În anii '20 
şi '30 ai secolului trecut, îl găsim proprietar al marelui magazin de manufactură, după 
unele păreri, cel mai mare magazin universal din Buzău, „La crucea albă" din str. 
Târgului nr. 33. După naţionalizare a fost arestat. 
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În anul 1962, potrivit relatărilor membrilor familiei, Bucur Bunescu, în vârstă de 
86 de ani, dar sănătos şi deosebit de activ, primeşte o scrisoare din partea lui 
Gheorghiu-Dej, prin care acesta îl solicita să îi fie consilier pe probleme comerciale. A 
refuzat, considerând propunerea drept „culmea tupeului". 

Bucur Bunescu se stinge din viaţă la 20 septembrie 1965, în vârstă de 89 de ani. 
Casa lui Bunescu din Şoseaua Kiseleff a avut o istorie spectaculoasă. După 

alungarea proprietarului, aici şi-a stabilit reşedinţa Ana Pauker. O Hotărâre a Consiliului 
de Miniştri, trece casa din proprietatea statului „în folosinţă gratuită a Partidului 
Muncitoresc Român". Ana Pauker a locuit aici până la arestarea ei, în 1953. După 
cum scrie Marius Mircu în cartea „Dosar Ana Pauker" (editura Gutenberg, Bucureşti, 
1991 ): 

„Ana Pauker a fost ridicată de la locuinţa ei de pe Şoseaua Kiseleff. Locuinţa 
somptuoasă, pe măsura rangului deţinut (generalul-colonel Alexandru Drăghici, ministru 
al Afacerilor Interne, s-a ocupat personal de organizarea arestării, ceea ce nu 1-a 
împiedicat, mai apoi, să se mute în clădirea înconjurată de o vastă grădină ... )". Vasta 
grădină de care se aminteşte, având aprox. 1 O.OOO mp, se compune din cei 1.804 mp 
ai proprietăţii Bunescu, plus alte patru proprietăţi confiscate. 

De la sfărşitul anilor '60 şi până astăzi, casa Bunescu din Şoseaua Kiseleff, plus 
grădina înconjurătoare, este reşedinţa ambasadorului S.U.A. la Bucureşti. Procesele de 
retrocedare sunt în curs. 

Casa din Sinaia a fost luată iniţial de Ministerul Afacerilor Interne şi destinată 
oaspeţilor străini. Mai târziu a devenit „Casa Crucii Roşii". A fost trecută apoi la O.J.T. 
(Organizaţia Judeţeană de Turism) cu funcţiunea de casă de oaspeţi, apoi, după 1990 a 
aparţinut S.C. Montana S.A. A fost retrocedată urmaşilor lui Bucur Bunescu. 

Casele din Calea Moşilor nr. 118-122 au fost, de asemenea retrocedate, după 
1990, proprietarilor de drept. 

Magazinul „Popp & Bunescu", astăzi Magazinul „Bucureşti", cu adresa nouă, 
Bd. I.C. Brătianu nr. 36, are pe rol procesul de retrocedare. 

SUMMARY 
Bucur Bunescu - An Exceptional Career in the Bucharestan Trade, 

During the First Half of the 20th Century 

„Popp and Bunescu" was a well-known finn Io Bucharestans; its activity spread over more than fifty 
years, between 1900-1948. Bucur Bunescu's professionalism, energy, inventivity, the quality of his merchan
dise, have ensured the continuous growth of his atTairs. 

The author presents the tradesman Bucur Bunescu and the main moments in the evolution of his 
finn, according to documents and various pieces of evidence. 

Autorul mulţumeşte d-nei Oltea Croitoru şi d-lui Valentin Chelaru pentru 
colaborarea la întocmirea acestui material şi pentru amabilitatea cu care i-au pus la 
dispoziţie documente din arhiva familiei. 
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Magazinul Bucureşti în anul 200 I 

Magazinul Popp & Bunescu în anul 
1938 (MMB) În medalion: Bucur 

Bunescu 
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zari nr. 4 în anii '30 (mai târziu str. 

Şepcari nr. 4) (MMB) 

Str. Bărăţiei în anul 1935. În dreapta, magazinul Popp & Bunescu (MMB) www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



PERSONALITĂŢI BUCUREŞTENE 

{eclame din perioada înterbelica 
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Bucur Bunescu în anii '40 
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Bucur Burescu cu sotia, Valeria, 
în anii '40 

Casele din Calea Moşilor 118- 122, în anul 2000 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



,... 
INTRE ELVEŢIA, FRANŢA 

SI ROMÂNIA: ARHITECTUL • 
LOUIS BLANC 

Mihai Sorin Rădulescu 

Venit din partea romandă a Elveţiei, absolvent al Şcolii de Arte Frumoase din 
Paris şi adept al stilului eclectic „Beaux-Arts'', Louis Blanc a fost perceput mai 
degrabă ca arhitect francez, mai ales că prezenţele franceze în Bucureştii de la cumpăna 
secolelor XIX-XX au fost atât de reprezentative. Impresionează dimensiunile operei 
sale construite care se aşterne însă pe mai puţin de două decenii: aproximativ I 888-
1903. Comenzile şi împlinirile sunt însă de mare prestigiu. Profesorul arhitect Nicolae 
Lascu, eminent specialist în istoria arhitecturii, făcea în această privinţă consideraţii 
care îmi par foarte pertinente: „Este seminificativ, totodată, că principalele clădiri 
destinate a adăposti importante funcţiuni ale unei Românii în plină dezvoltare, au fost 
realizate după proiectele arhitecţilor francezi aflaţi în Bucureşti. De facturi arhitecturale 
diferite - de la o elegantă reluare a Renaşterii franceze, la un neoclasicism sever, 
până Ia exuberanţa unei abundenţe decorative, bine dirijată însă - toate aceste 
construcţii sunt extrem de caracteristice marii varietăţi stilistice a academismului 
francez al sfărşitului de veac. Aceste impozante clădiri marchează şi astăzi, reperele 
fundamentale ale unui posibil Bucureşti monumental, fie că este vorba de instituţii 
administrative - Palatul de Justiţie, Banca Naţională, Ministerul Agriculturii şi 

Domeniilor, Casa de Economii şi Consemnaţiuni sau Poşta Centrală (realizată, e 
adevărat, de Al. Săvulescu, dar după modelul Poştei din Geneva), fie că este vorba 
de clădiri destinate unor instituţii culturale sau de învăţământ - Atheneul Român, 
Facultatea de medicină, Fundaţia Carol, Şcoala de Poduri şi Şosele, Universitatea din 
laşi etc." 1. 

În această enumerare, câteva clădiri au fost proiectate de Louis Blanc: Ministerul 
Agriculturii şi Domeniilor, Facultatea de Medicină din Bucureşti şi Universitatea din 
Iaşi, care îşi extrag fiecare inspiraţia din surse diferite. Ministerul Agriculturii aminteşte 
puternic de Renaşterea franceză, de aripa Louis XII a castelului de la Blois, dezvoltată 
în înălţime. Este o construcţie cc reflectă importanţa acestei instituţii într-o ţară 

preponderent agrară, cum era România la acea dată. 
Facultatea de Medicină din Bucureşti duce cu gândul atât la Orangeria din 

Grădina Luxcmbourg cât şi la Petit Palais din Paris. Amfiteatrul ei principal c un 
amfiteatru cu desăvârşire parizian, transpus în peisajul bucureştean. Este interesant 
de observat că implantul de arhitectură franceză a fost resimţit ca atare, din moment 
cc vis-a-vis de Facultatea de Medicină aveau să se construiască în anii următori 

1 Nicolae Lascu, Influenţe franceze în arhitectura românească, în „Arhitectura", nr. 1-6/1992, 
p. 58. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



462 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XVII 

câteva case impunătoare în stil neoromânesc2. Şcoala de medicină din România, formată 
la cea franceză, avea astfel şi un lăcaş construit, de aceeaşi sorginte. În acelaşi 
context trebuie menţionat sediul, impunător şi el, al Institutului „Victor Babeş" din 
Bucureşti, de pe cheiul Dâmboviţei. 

Universitatea din Iaşi impresionează prin monumentalitate, trăsătură accentuată 
de situarea ei pe un teren în pantă, pe dealul Copoului. Şi aici decoraţia aulei duce cu 
gândul la fastul arhitectural de pe malurile Senei. Neo-Renaşterea şi neoclasicul se 
îmbină în aceeaşi clădire, care îşi păstrează reprezentativitatea şi astăzi, la peste un 
secol de la înălţarea ei. 

Inspiraţia din stilul Renaşterii franceze este foarte recognoscibilă în casa lui Ioan 
Lahovary, de pe Calea Dorobanţilor (1889) - casa părintească a Marthei Bibescu şi fost 
sediu al şcolii americane - şi în cea a lui Take Ionescu (1897), de pe strada cu acelaşi 
nume, astăzi sediul Institutului de etnografie şi folclor „Constantin Brăiloiu"3, unde 
poate fi remarcată, în faţadele din curtea interioară, influenţa arhitecturii civile din 
Renaşterea italiană. În acest sens se poate observa că şi palatul prinţesei Adina 
Woroniecka, născută Olmazu, fostă soţie a lui Take Ionescu, edificiu situat pe Şoseaua 
Kisseleff, la intersecţia cu strada Arhitect Ion Mincu, este puternic inspirat după modelul 
unui palat aristocratic din Siena. Aşadar, o serie de familii din elita românească şi-au 
comandat casele lui Louis Blanc, între primele proiectate fiind cea a lui Nicolae Filipescu, 
astăzi sediul Consulatului american4• 

Potrivit unor date comunicate de doamna Irina Rişcuţia, nepoată de fiică a lui 
Louis Blanc, acesta a realizat şi planurile casei lui P. P. Carp din Bucureşti - astăzi 

sediul Ambasadei Turciei -, precum şi cele ale gimnaziilor din Buzău şi Tecuci. A 
contribuit, de asemenea, la construirea Gării de Nord. 

Louis Blanc şi-a început studiile la Şcoala Politehnică din Ziirich, pe care a 
frecventat-o între 1877-18795. Deşi cu aproape zece ani mai tânăr decât Ion Mincu, 

2 Despre configurarea stilului 11:oromânesc în cadru intern şi internaţional, vezi, mai recent, comunicarea 
Shonei Kallestrup (Aberdeen), The Neo-Romanian Movemenl and Models of National Revivalism: a South
Easlern European Context, prezentatâ la simpozionul „Ion Mincu" din Bucureşti, 1-2 noiembrie 2002. 

3 ,,Arhitectura'', anul VII, nr. I, ianuarie-martie 1941, pp. 52-53. 
,,Alâturi de Galleron, ca arhitect chemat să realizeze în oraş mari proiecte publice, dar deosebindu-se 

din punct de vedere al concepţiei creatoare, arhitectul elveţian Louis Blanc va fi dominat, în opera sa, de 
o netă preferinţă pentru arhitectura Renaşterii Franceze, a cărei lecţie şi-o însuşeşte şi ştie să o redea atât 
la nivelul volumelor cât şi la cel al decoraţiei. Aşa va face în cazul impresionantei clădiri a palatului 
Ministerului Agriculturii, Comerţului şi Domeniilor (vezi cap. Programe arhitecturale ... , foto 100), dar şi 
la casele Take Ionescu din strada Cătun nr. 25 (PMB, 1897, d. 516, f. 8) la care, pentru a respecta formula 
stilistică aleasă, realizează forma de U a planului prin conceperea a două braţe i11:gale, ceea ce permite ca 
unul să fie în realitate o latură a corpului central al clădirii, cel în care se află funcţiunile principale, cel 
de al doilea având o evidentă funcţiune secundară. 

O schimbare de ton o aduc casele Lohovary din Calea Dorobanţi nr. 87, clădire la care masa 
domină. Forma deschiderilor diferită, rectangulară la etaj şi în arc la parter, subliniază cele două planuri şi 
le ritmează, ferestrele suprapunându-se, dar având fiecare propria sa dimensiwie, care o individualizează. 
Clădirea este marcată de acoperişul înalt, în pantă rapidă" (Cezara Mucenic, op. cit., p. 51). Vezi, de 
aseme11:a, ibidem, pp. 55, 6 I. 

4 Ibidem, loc. cit. 
s Dim. R. Rosetti, Dicţionarul Conlimporanilor. Bucureşti, Tip. Populară, 1897, p. 30. Cezara 

Mucenic, op. cil., p. 55. 
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Louis Blanc a unnat apoi Ecole des Beaux-Arts din Paris în aceiaşi ani cu acesta, dar 
a lucrat în atelierele altor profesori arhitecţi. Spre deosebire de Mincu care venea ca 
român, Louis Blanc era originar din Elveţia, unde s-a născut Ia 31 decembrie 1860, la 
Geneva6• Cu numele complet „Louis Pierre Blanc'', tânărul era de obârşie din Puplinge, 
cantonul Geneva, după cum reiese din recomandarea pe care însărcinatul cu afaceri 
ad-interim elveţian la Paris, Lardy, i-o dădea, la 22 septembrie 1870, pentru a se înscrie 
la Ecole des Beaux-Arts7• În acelaşi document este amintit şi domiciliul parizian al lui 
Louis Blanc: 33, rue Jacob, aşadar în apropierea şcolii dorite. 

Şi-a început studiile prin admiterea în clasa a II-a, Ia 2 aprilie 18808, după care, 
la 4 august 1881, a trecut în clasa 19. De-a lungul celor patru ani petrecuţi la Ecole des 
Beaux-Arts, a primit cinci medalii 10• A absolvit şcoala la 26 decembrie 1883, în aceeaşi 
sesiune şi cu acelaşi proiect de diplomă ca şi Mincu: un orfelinat pentru un mare oraş 
de provincie 11 • Examenul de diplomă a fost prezidat de arhitectul Questel şi s-a desfăşurat 
în prezenţa unor personalităţi însemnate ale breslei 12• 

Tânărul elveţian a lucrat în atelierele a doi arhitecţi cunoscuţi: Laisne şi Ginain 13 . 

Activitatea lui Jean Charles Laisne (1819-1891 )14 a fost profilată mai ales pe restaurarea 
de biserici, precum Notre-Dame din Dijon (1865-1870), şi pe construcţia altora noi, în 
stil neogotic, neoromanic şi neobizantin, precum Sacre-Coeur din Paris, unde i-a succedat 
lui Paul Abadie şi lui Honore Daumet15 . A proiectat, de asemenea, clădiri civile precum 

6 Documentele nr. I, 3 şi 5. 
7 Documentul nr. 2. Despre studiile sale la şcoala pariziană, vezi, de aseme11:a, Toma T. Socolescu, 

Arhitectul din antichitate până azi şi primii arhitecţi români în epoca modernă, în „Simetria", VIII, anul 
MCMXLVII. p. 121. 

8 Documentul nr. 3. 
9 Documentele nr. 3 şi 4. 
10 Ibidem. 
11 Documentul nr. 4. 
12 Mihai Sorin Rădulescu, Memorie şi strămoşi, Bucureşti, Ed. Albatros, 2002,p. 186: 
„Epreuves du diplome annee 1883 
Le jury charge de juger Ies projets presentes au concours institue pour l'obtention du diplome 

d'architecte, s'est reuni ă l'Ecole des Beaux-Arts, le 26 decembre 1883, ă une heure precise, sous la 
presidence de Mr. Questel, Membre de l'Institut. 

Etaient presents: M. M. Andre, Bailly, de Baudot, Bru11:, Daumet, Delacroix, Diet, Garnier, Ginain, 
Guadet, Lenoir, Pascal, Paulin, Riban el Crost, secretaire. 

Apres qu'il a ete donne lecture par le secrelaire du proces/verbal de la seance precedente, Mr. le 
Presidenl annonce au jury que le concours de l 'annee 1883, dont le sujet est: un Orpheon pour u11: grande 
viile de province, comporte 24 projets ayant pour auteurs, M. M. Chancel, Lemaire, Poupi11:l, Renaud, Le 
Chatelier, Foucaull, Blanc, Tournaire, Schattenbrand, Andre, Mincou, Lafon, Flammand, Normand, Loisseau, 
Gauchet, Bernard, Leloup, Aubert, Landry, Yvon, Bertrand, Lacombe et Berger. 

Plusieurs membres du jury ayant fait observer que, vu le nombre des concurrents, ii serai! de toute 
impossibilite de juger Ies projets, dans u11: seule se:mce. Mr. le President demande ă la commission de se 
diviser en deux fractions pour interroger Ies candidats, Ies propositions de chaque section devanl elre 
revisees, ă la fin de la seance, par le jury tout entier. [ ... )". 

13 Documentele nr. 3 şi nr. 5. 
14 Despre Laisne, vezi La Grande Encyclopedie, t. XXI, Paris, fără an, p. 787. Thieme-Becker, op. 

cit., voi. XXII, p. 237. Paul Constantin, op. cit., p. 183. The Dictionary of Art, voi. 18, p. 653 (articol de 
Jean-Michel Leniaud). 

IS Ibidem, loc. cil. 
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Curtea de Casaţie (1860), Liceul Janson-de-Sailly (1869-1871) şi Şcoala Superioară de 
Farmacie (1882) 16• Interesul lui Louis Blanc pentru „revival"-ism ar putea proveni, 
aşadar, în bună măsură din lecţia profesorului său. 

Ca şi Laisne, elev şi apoi profesor la Ecole des Beaux-Arts, Paul Rene Leon 
Ginain (1825-1898) 17 s-a numărat şi el printre arhitecţii francezi importanţi din a doua 
jumătate a secolului al XIX-iea. Şi-a pus amprenta pe chipul Parisului prin biserica 
Notre-Dame-des-Champs (1867-1876), de pe Bulevardul Montpamasse, Palatul Galliera 
(1878-1894) - astăzi sediul Muzeului Modei şi al Costumului - şi Biblioteca Facultăţii 
de Medicină (1879), de pe Bulevardul Saint-Germain 18• Este vorba de clădiri în stil 
neoclasic, în care sunt reluate numeroase elemente atât ale arhitecturii clasice greceşti, 
în cazul clădirilor civile amintite, cât şi ale Renaşterii franceze, în cel al bisericii 
menţionate. Laisne şi Ginain erau, aşadar, doi maeştri ai eclectismului istoricist, de la 
care cu siguranţă Louis Blanc a avut multe de învăţat. De altfel, legăturile lui Ginain 
cu lumea românească se vădesc şi în faptul că un deceniu după terminarea studiilor de 
către Louis Blanc, proiectul Palatului Poştelor din Bucureşti, astăzi sediul Muzeului 
Naţional de Istorie, proiect realizat de către Alexandru Săvulescu, avea să fie examinat 
şi aprobat de către doi arhitecţi francezi, Guadet - care îl avusese elev pe Ion Mincu 
- şi Ginain 19• 

Louis Blanc s-a numărat printre arhitecţii străini care s-au stabilit în România. 
A trăit aici aproape două decenii căsătorindu-se şi având urmaşi. Atât în actul de 
căsătorie al lui Louis Blanc cu Irina Berindei (documentul nr. 6), cât şi în cel de 
deces (documentul nr. 7), sunt trecute numele părinţilor: Christian şi Louise Blanc. 
Viitorul arhitect moştenise aşadar prenumele mamei sale. Conform doamnei Irina 
Rişcuţia, numele de familie al mamei arhitectului ar fi fost Genecaud. Louis Blanc, 
de 33 ani, s-a căsătorit cu Irina Berindei, de 22 ani, în Bucureşti, la 17 mai 189420• 

În acel moment, Louis Blanc locuia pe strada Batiştei21 . Căsătoria a fost încheiată de 
Nicolae Filipescu22, pe atunci primar al Capitalei, căruia arhitectul îi proiectase casa 
şi cu care era, iată, vecin. Martori au fost personalităţi marcante: inginerul Scarlat 
Vâmav, profesor la Şcoala de Poduri şi Şosele, arhitectul Andre Lecomte - du -
Nouy, Titu Maiorescu şi fratele soţiei sale, Al. C. Brăiloi'23 • 

Din actul de deces aflăm că Louis Blanc a încetat din viaţă la 26 aprilie 1903, în 
casa sa din strada Mercur nr. 1224, astăzi strada Pictor Arthur Verona. Ultimul său domiciliu 
era, deci, pe aceeaşi stradă cu locuinţa lui Titu Maiorescu, care se găsea la nr. I 25• 

16 Ibidem, loc. cit. 
17 Thieme-Becker, op. cit„ voi. XIV, p. 60. The Dictionary of Art, voi. 12, p. 650. 
18 Ibidem, loc. cit. 
19 Mihai Sorin Rădulescu, op. cit., p. 182, nota 21. 
2o Vezi documentul nr. 6. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
23 Ibidem. 
24 Vezi documentul nr. 7. 
2s Vezi documentul nr. 6. 
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Din prima căsătorie, cu Elena Sutzu26, s-a născut o fată, Madeleine (+ 15 aprilie 
1978, Bucureşti, înmormântată la cimitirul Bellu, ca şi tatăl său), căsătorită de două ori: cu 
juristul Dumitru Danielopol (+ 14 septembrie 1944, Bucureşti), frate cu medicul profesor 
Daniel Danielopolu, având unnaşi în Bucureşti27 • Louis Blanc s-a recăsătorit cu Irina Berindei, 
fiică a generalului Anton Berindei şi a Mariei Brăiloiu28 , vară primară a arhitectului Ion D. 
Berindei (1871-1928), cu care Louis Blanc era în relaţii de prietenie. De Ion D. Berindei îl 
apropiau studiile pe care amândoi le efectuaseră la Ecole des Beaux-Arts, la distanţă de 
câţiva ani, precum şi, drept consecinţă, înclinaţia puternică spre stilul eclectic. 

După moartea soţului ei, Irina Berindei a devenit soţia lui Ion Procopiu, preşedinte 
al Sindicatului Ziariştilor. Cu numele de Irina Procopiu (+ 1954), ea a fost cunoscuta 
doamnă de onoare a Reginei Maria. Irina Procopiu avea un salon literar şi muzical, despre 
care Tutu George Georgescu îşi amintea: ,,În casa Irinei Procopiu - doamna de onoare a 
reginei - se crease, spre marea noastră desfătare, un cerc literar numit «Paranteza» -
denumire sugerată de faptul că puteai întrerupe autorul, exprimându-ţi impresiile despre 
operă la prima lectură. Pot să spun că aici lua parte crema literaturii româneşti: Ion Marin 
Sadoveanu, Victor Eftimiu, Sorbul, Camil Petrescu şi mulţi alţii. La aceste întruniri deseori 
era poftit şi maestrul George Georgescu. Într-una din zile, aşezându-se lângă mine, pe 
treptele scării interioare şi răspunzând unor întrebări iscoditoare ale prietenilor săi, spuse 
că nu s-ar mai însura decât dacă ar găsi o fată ca mine. Cum eram obişnuită cu atâtea 
complimente care mi se făceau, am luat-o mai degrabă ca o glumă decât ca o mărturisire"29• 
Irina Procopiu a ţinut un jurnal care se află în posesia urmaşilor săi. Ea a locuit pe strada 
Dumbrava roşie şi apoi pe Bulevardul Dacia fost nr. 11, azi nr. 57. 

Louis Blanc şi Irina Berindei au avut două fete: Colette (n. 1898, decedată la Sinaia, 
unde a avut domiciliu obligatoriu în timpul regimului comunist), care a studiat şi ea la 
Ecole des Beaux-Arts din Paris, căsătorită cu George Polizu-Micşuneşti, urmaş pe linie 
feminină al domnitorului Barbu Ştirbei, şi Marie-Louise (I ianuarie 1899, Bucureşti - 19 
ianuarie 1961, Bucureşti), autoarea unei cărţi intitulate Sabie, căsătorită de două ori: cu 
englezul Bateman şi cu Emil E. Costinescu (29 martie 1890, Bucureşti - 29 aprilie 1981, 
Bucureşti), director al Societăţii de Asigurări „Naţionala" şi director al Băncii Româneşti, 
fiul omului de finanţe liberal cu acelaşi nume30• Fiica lui George Polizu-Micşuneşti şi a 
Colettei Blanc, Irina-Ioana, este soţia antropologului Cantemir Rişcuţia31 • 

26 Despre ascendenta primei soţii a lui Louis Blanc, n:poată de fiu a domnitorului Mihail al II-iea, 
Sutzu, vezi Ioan C. Filitti, Arhiva Gheorghe Grigore Cantacuzino, Bucureşti, Inst. de Arte Grafice Carol 
Gobl S-R I. St. Rasidescu, 1919 arborele gen:aogic al familiei Sutzu. 

27 Din căsătoria lui Dumitru Danielopol cu Madeleine Blanc s-au născut un fiu, Dumitru (n. 2115 
februarie 1909, Paris, decedat în Bucureşti), avocat, şi Marie-Madelein: (n. 29 februarie 1912, Bucureşti), 
căsătorită cu inginerul horticol Vasile Ungureanu (trăitori la Geneva). Atât Dumitru cât şi Marie-Madelein: 
au avut copii (date comunicate de d-l Dumitru Danielopol). 

28 Despre ascendenta Irin:i Berindei, vezi Mihai Sorin Rădulescu, ?lila liberală românească 1866-
1900, Bucureşti, Ed. Ali, 1998, pp. 46-54. Vezi, de asemen:a, în articolul de faţă, documentul nr. 6. 

29 Tutu George Georgescu, Amintiri dintr-un secol, Bucureşti, Ed. Muzicală, 2001, p. 42. 
30 Date comunicate de d-l Ion Costin:scu (n. 1933), fiul lui Emil E. Costinescu şi al Mariei-Louise 

Blanc (13.1.1991, Bucureşti), Despre ascendenţii şi înrudirile lui Emil E. Costin:scu, vezi Mihai Sorin 
Rădulescu, op. cit„ pp. 110-111. 

31 Despre gen:alogia dr. Cantemir Rişcuţia, vezi Mihai Sorin Rădulescu, Genealogii, Bucureşti, Ed. 
Albatros, 1999, pp. 215-223. 
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Elveţienii s-au manifestat în cultura şi în societatea românească în mod fertil. 
Aceasta dacă ne gândim la Casino-ul din Constanţa, opera arhitectului elveţian Daniel 
Renard, sau la prezenţa intelectuală a familiei Bolomey care descindea dintr-un precep
tor al familiei Balş, la care se pot adăuga şi alte exemple. Este aici locul unei posibile 
restituţii culturale. 

Tatăl arhitectului Louis Blanc (col. Irina Rişcuţia, Bucureşti) 

SUMMARY 
Between Switzerland, France and Romania: Architect Louis Blanc 

Architect Louis Blanc was bom in Switzerland. He graduated the Beaux-Arts School in Paris . In 
Romania, he worked between 1888-1903, some of the most representative edifices of the „Small Paris". 
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DOCUMENTE 

Archives Nationales (Paris), câte AJ/521356, dossier Louis Pierre Blanc 

I „N° 779 du Registre Matricule 
Ecole Nationale et Speciale des Beaux-Arts 

Nom Blanc 

Prenom Louis Pierre 

Naissance 
{ 

Date: le 3 I decern bre I 860 

Lieu: Geneve 

Observations" 

2 „Ugation de Suisse 
en 

France 

Monsieur le Directeur, 

Paris, le 22 septembre 1879 

J'ai l'honneur d'introduire aupres de vous un de mes jeunes compatriotes M. Louis Pierre Blanc, de 

Puplinge, Canton de Geneve, actuellement domicilie a Paris, 33 rue Jacob, qui m'a manifeste le vif desir 

d'etre admis a suivre les cours qui se donnent a l'Ecole des Beaux-Arts (Section d' Architecture). 

En vous remerciant d'avance du bon accueil que vous voudrez bien faire a M. Blanc, j'ai l'honneur 
de vous renouveler, Monsieur le Directeur, les assurances de ma consideration la plus distinguee. 

Monsieur 

Monsieur le Directeur 

de l'Ecole des Beaux-Arts 

Paris" 

Le Charge d 'Affaires, ad-interim 

de la Confederation suisse 

[signe] Lardy 
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3 „Ecole Nationale & Speciale des Beaux-Arts 

Section d'Architecture 

M. Blanc, Louis Pierre, ne le 31 decembre 1860 a Geneve (Suisse). El(eve) de MM. Laisne, Ginain. 
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4 „Entree en premiere Classe le 4 aout 1881 

DATES des 
JUGEMENTS 

8 Dec. 1881 

20 Fev. 1882 

13 Avril 1882 

8 Juin 1882 

Aout 1882 

7 Dec. 1882 

ler Fev. 1883 

20 Fev. 1883 

26 Dec. 1883 

7 Fev. 1884 

En premiere classe 
Architecture 

Un Hotel sur un terrain irregulier p• Ment.%R. 

Un monument en l'honneur de Jean Goujon 1 re Ment./Rougevin 

Un depot de chevaux etalons 

Une salle de danse dans le palais 

d'un grand duc ou prince 

Certificat de capacite 

Un amphiteâtre nautique 

Un Campa Santo 

Un catafalque â l'instar de celui 

qui fut execute aux funerailles de 

Michel-Ange 

Un orpheon pour une grande viile 

de province 

Un pavilion d'agrement sur un etang 

5 „Feuille de Renseignements 

Nom 

Prenom 

{
Date 

Naissance 
Li eu 

ARCHITECTE 

Presente par 

Eleve de 

{ 

Bibliotheque 

Admis Cours oraux 

Galerie 

Admis â I' Atelier 

Epreuves subis pour 

I' Admission 

Session de 

... Ecole proprement 
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6 Colectia Irina Rişcuţia 

„R.P.R. (două ştampile, patru timbre fiscale] 

Comit. provizoriu al oraşului Bucureşti 

Louis Blanc 

de 33 ani 

arhitect cu 

Ora Irina 

Berendei de 

22 ani văduvă 

[sic] jună 

Extractul s-a 

liberat fără nici 

o răsătură, 

ştersură, 

adăugire sau 

îndreptare. 

S-a veri ficat 

de mine 

exactitatea 

conformitătei, 

cu registrul. 

ŞEF DE BIROU 

(semnătură] 

Sectia 1-a 

Extract - Registrul actelor de căsătorie pe anul 1894 

No. 590 
Din anul una mie nouă sute nouăzeci şi patru 

luna Mai, ziua şaptesprezece, la orele trei post meridiane. 

Act de căsătoria Domnului Louis Blanc văduv, de ani treizeci şi trei, de profesie 

arhitect, născut în comuna Geneva, domiciliat în comuna Bucureşti, strada Batiştei 

(Galben), fiu al deced. Christian Blanc, de profesie -, domiciliat în comuna -, strada 

-, No. -, şi a D. Louise Blanc, de profesie -, domiciliată în comuna Geneva, strada 

-, No-, şi care prin act autentic a consimtit la această căsătorie, ce se căsătoreşte [cu] 

Domn[işoara] Irina Berindei, jună, de ani douăzeci şi doi, de profesie rentieră, 

născută în comuna Bucureşti, domiciliată în comuna Bucureşti, strada Cosma (Galben), 

fiică a Dlui General Anton Berendei, strada -, No. -, şi a Dnei Maria Berendei, de 

profesie -, domiciliată în comuna Bucureşti, strada -, cari fiind faţă, au consimţit la 

această căsătorie. 

Cei de fată contractanţi ne-au declarat că... s-a făcut contract total în valoare de 

lei 11 O.OOO depus spre autentificare Trib. Ilfov secţia Notariat Extr. N° 4854/924. 

Actele preliminarii sunt: I) Publicatiunile făcute fără opoziţie în această comună 

în [indesc) de la întâi ale lunii mai şi 8 ale lunii ... 1894. 

li) Extract N° 121888 liberat de primăria comunei Dudeşti - Cioplea jud. Ilfov 

din care se constată prima căsătorie a sotului, etatea ca şi decesul tatălui său. 

III) Extract N° 38/890 de decesul primei soţii a sotului, liberat de Primăria 

comunei Sinaia jud. Prahova. 

IV) Act prin care mama sotului consimte la această căsătorie, tradus din limba 

franceză, vizat de consulul general elve\ian la N° 27021894. şi de Minist. Afacerilor 

Străine la N° 10201894. 

V) Extract N° 398/872 de vârsta soţiei liberat de acest oficiu după registrul 

fostului oficiu al culorii de Galben şi al[tele]. 

VI) Declaraţiunea celor doi martori prezenti la celebrarea căsătoriei civile 

din care se constată că viitorii soti nu sunt rude între D[umnea)lor la nici un grad 

oprit de lege a se căsători, că (ambii) se căsătoresc acum sotul pentru a doua oară, 

iar soţia pentru prima oară, că persoanele ce asistă pe soţie ca părinţi [indesc.) 

adevăraţi, că mama soţului consimte la această căsătorie, [indesc.) iar tatăl soţului 

este decedat. 

Tuturor acestor acte, parafate de Noi şi oprite la acest oficiu spre a rămâne 

alăturate la registru, precum şi capitolul VI de sub titlul V din Codul Civil, s-a dat 

citire de Noi, în auzul tuturor celor de fată mai sus arătaţi; după care contractanţii 
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ne-au declarat că voiesc a lua în căsătorie unul pe Domnişoara Irina Berendei şi alta 

pe Domnul Louis Blanc şi Noi, Nicolae Filipescu, Primar al Comunei Bucureşti şi 

Ofiţer al Stării Civile, am pronuntat în numele legii că contraclantii sunt uniti prin 

căsătorie. 

Toate cele de mai sus s-au făcut în Casa Comunală în fiinţa cerutilor patru 

martori, şi anume: 

Domn Scarlat Vărnav, de ani 41, de profesie inginer, domiciliat în strada Povem:i, 

No. 2, 

Domn A. Lecomte du Nouy, de ani 49, de profesie arhitect, domiciliat în strada 

Cătunului No. 23. 

Domn T. Maiorescu, de ani 54, de profesie profesor, domiciliat în strada Mercur, 

No. I. 

Domn Al. C. Brăiloi, de ani 42, de profesie func\ionar, domiciliat în strada 

Romană, No. 73. 

Cei doi dintâi din partea soţului, iar cei doi din urmă din partea sotiei, şi după 

ce am dat citire acestui act în auzul tuturor celor de faţă so\i, părinţii soţiei şi martori 

au subscris aceasta împreună cu noi după ce li s-au citit. 

{ 

(ss) 

Soţi: 

(ss) 

Semnăturile 

Părinţii sotiei Semnăturile 

{ 
(ss) ................... 
(ss) ................... 

Martori: Semnăturile 

(ss) ................... 
(ss) ................... 

Ofiţer al Stării Civile: (ss) 

Pentru conformitatea extractului: [semnătură] 

Dată la Unsprezece ale lunii Aprilie, anul una mie nouă sute cincizeci. 

No. 43665/950 

voi. 6/1894 

OFIŢER AL STĂRII CIVILE: 

[semnătură] Director, 

[semnătură] 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



472 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XVII 

7 Colecţia Irina Rişcuţia: 

Louis Blanc 
de 4I ani 
arhitect 
Căsătorit 
Decorat cu 
ordinele 
Steaua şi 

Coroana 
României 

Registru Stărei Civile pentru morţi 
Cat. Elveţian Român 

N° 2326 

Din anul una mie nouă sute trei, luna aprilie ziua 27 ora I şi 114 post meridiane. 

Act de moartea Dlui Louis Blanc de 41 ani, arhitect, căsătorit cu Dei Irina, născut 

în Geneva, Elvetia, fiul decedatilor Christian şi Luisa Blanc, decedat la 26 cor[ent] ora 

12 a.m., în casa din str. Mercur N° 12, suburbia Pitar Moş, culoarea Galben. Martori 

au fost: Dl Iosef Sticinschi, de ani 23, de profesie amploiat comercial, str. Moşilor 74, 

cunoscut cu mortul, şi Dl Ion Stănescu, de ani 30, de profesie amploiat din str. aceeaşi 

N° 99, cunoscut cu mortul, care au subscris împreună cu noi acest act după cc li s-a 

citit. - Cazul morţii s-a constatat de noi prin Doctor verificator Dl. .. 

Făcut de noi Dumitru M. Ionescu, consilier al comUIJ:i Bucureşti şi oficer de stare 

civilă. 

Martori (") I. Sticinschi 

(") I. Stănescu 

Oficer al Stărei Civile 

„Primar (") D. M. Ionescu 

Grefa Tribunalului Ilfov S.I. 

Presenta copie fiind conformă cu originalul act din registru pentru morţi al 

Oficiul[ui] Stărei Civile Bucureşti şi aflat în conservarea acestui Tribunal se atestă de 

noi. 

Grefier, 

[semnătură] [ştampilă, trei timbre] 
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C!A.SA. ŞI ARTIŞTU 
STOBC!K - REPERE IN ARTA. 
MONIJMENTAI.Ă BOMiiNEASC!Ă 

TIMP DE lJN SEC!OI.. 

Liliana Vârban 

Există în Bucureşti un muzeu ce păstrează vie în memoria contemporanilor o 
familie de artişti de excepţie. Muzeul „Frederic Storck şi Cecilia Cuţescu Storck" aflat 
în centrul Capitalei, pe strada Vasile Alecsandri, fiinţează într-o casă, operă de artă în 
sine şi care adăposteşte operele de artă create de „dinastia de artişti" Storck, cum îi 
numea încă din 1940 Gunther Ott. O prezentare succintă a acestei „dinastii" începe cu 
sculptorul Karl, tată al altor doi sculptori - Carol şi Frederic, căsătorit cu pictoriţa 
Cecilia Cuţescu Storck, fondator al muzeului care le poartă numele. Cecilia, dintr-o 
primă căsătorie a avut un fiu, Romeo Kunzer - pictor, iar cu Frederic a avut două fiice, 
Gabriela Storck - arhitectă şi Cecilia (Lita) Storck Botez - ceramistă, aceasta a avut la 
rândul ei doi fii, Alvaro Botez - sculptor şi Alexandru Botez - arhitect, care la rândul 
său are un fiu, Timon Botez - designer. 

Din 1948 operele artiştilor din familia Storck au fost declarate „Colecţie de 
utilitate publică", iar din anul 1951, prin donarea acestei colecţii de artă făcută de 
Cecilia Cuţescu Storck şi fiicele sale, a luat fiinţă muzeul „Frederic Storck şi Cecilia 
Cuţescu Storck". Astfel, atelierele de lucru ale celor doi artişti au fost deschise perma
nent, pentru vizitatori ca muzeu de artă, familia Storck a păstrat pentru folosinţă proprie 
spaţiul de locuit. 

Acest patrimoniu este constituit din sculptura şi desenele celor trei sculptori 
Storck, din pictura, grafica şi desenele Ceciliei Cuţescu Storck, din colecţia de 
numismatică ce i-a aparţinut lui Fredederic Storck şi din piese reprezentative din 
plachetele şi medaliile create de acesta. De asemenea patrimoniul muzeului cuprinde şi 
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pictură semnată de Romeo Kunzer Storck, Ella Storck (fiica sculptorului Carol Storck), 
un număr important de acuarele ale lui Carol Popp de Szathmary şi lucrări ale fiului 
acestuia, pictorului Alexandru Satmari (căsătorit cu sora Ceciliei, actriţa Ortansa 
Brăneanu). În patrimoniul muzeului există şi o colecţie de sculptură religioasă care a 
aparţinut familiei Storck, şi o colecţie de artă populară. 

Casa Storck, declarată monu
ment de arhitectură, este opera arhi
tectului Alexandre Clavel care a 
colaborat îndeaproape cu cei doi 
artişti la realizarea proiectului arhi
tectural. Reşedinţa, construită între 
anii 1911-1913 a fost inspirată din 
arhitectura de factură germană. Anca
dramentele de piatră ale ferestrelor, 
terasele romantice şi culoarea specială 
a casei - roşu pompeian - exprimă 

preferinţele clasice ale celor doi, care 
au cunoscut şi au îndrăgit vechile 
civilizaţii de-a lungul călătoriilor de 
studii din spaţiul mediteranean. Baso
reliefurile care decorează exteriorul 
casei sunt creaţii ale sculptorului 
Frederic Storck. În interior, spaţiul de 
locuit a fost gândit separat de cel de 
lucru, atelierele celor doi erau con
cepute pentru a fi deschise amatorilor 
de artă . De aceea Cecilia le-a dorit 
fără compartimentări şi rafinat împo-
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<lobite cu elemente din arta plastică românească veche, de exemplu, uşile din atelierul 
de pictură sunt copii ale uşilor de la Mânăstirea Cotmeana, iar coloana din marmură 
care marchează trecerea dintre holul casei şi atelier are un capitel care este o reducţie 
a unui capitel aflat la Basilica San Marco din Veneţia. 

Operele de artă aflate în patrimoniul muzeului aparţin unei familii în care harul 
artistic a dăinuit de-a lungul mai multor generaţii şi care se pot lăuda cu un aport 
important în dezvoltarea artei plastice româneşti. 

În rândurile următoare ne vom referi numai la crea~ia din domeniul artei 
monumentale a artiştilor din familia Storck şi la aportul acestor artişti pentru integrarea 
vieţii cultural artistice a României în Europa contemporană lor. 

KARL STORCK (1826-1887) întemeietorul familiei de care aminteam, vine în 
România în 1849, din Hanau, Germania şi se stabileşte în Bucureşti. Iniţial, a lucrat ca 

gravor în atelierul unui bijutier, apoi, după o periodă de 
studii la Viena şi la Munchen, îşi deschide propriul atelier 
de sculptură. Dezvoltarea economică şi mai ales culturală 
a României de după anul 1848 se regăsesc în activitatea 
acestui artist întreprinzător. 

La începuturi Karl lucrează decoraţii în ipsos pentru 
locuinţe sau instituţii publice, la Palatul Suţu se păstrează 
portretul Irinei Suţu (un medalion plasat deasupra oglinzii 
din holul central al palatului). A făcut sculptura în lemn 
destinată lăcaşurilor de cult, (strane, iconostase, amvoane, 
tetrapoduri) pentru bisericile din Viforâta, Ghighiu, Clejani, 

iar apoi onorează comenzi pentru bisericile: Sf. Pantelimon, Antim, Ţelari precum şi 

portalul din marmură al bisericii Domniţa Bălaşa din Bucureţti. 
A fost printre primii sculptori care a folosit la noi în ţară marmura de Cararra. 

El a luat legătura prin lppolito Lepri, cu negustorii italieni de marmură pentru a aduce 
acest material, pe care l-a folosit frecvent în lucrările sale. 

A avut şi iniţiativa de a înfiinţa în Bucureşti, împreună cu meşteri ceramişti 
austrieci, prima fabrică de cahle din ceramică pentru sobe. Aici a realizat decoraţiile în 
terracota pentru casa pictorului Theodor Aman. 

De numele său sunt legate evenimente artistice importante pentru Bucureşti. A 
iniţiat primele expoziţii periodice de artă din Bucureşti, şi a fost primul profesor de 
sculptură în Şcoala de Belle-Arte înfiinţată de Theodor Aman în 1864. Printre cei care 
i-au fost studenţi s-au numărat Ioan Georgescu, Iulian Zolnay, Sava Henţia, Filip Marin, 
Mihai Babic, Petre Ionescu, Stefan Mincu, Ion Sălcianu, Suchor- Sucheleanu pentru a 
nu aminti decât câţiva. 

Ca dascăl a fost preocupat de pregătirea profesională a studenţilor în dorinţa de 
a pune bazele unei şcoli în pas cu cerinţele epocii. A adus mulaje după sculpturile 
antichităţii, de la Roma şi de la Munchen, pentru studiul în şcoală. Tot pentru studenţi 
a tradus „Elements de perspective" de Armand Cassagne, apărută la Paris în 1881. 

Prefacerile prin care trecea România în acea perioadă au dus la preocuparea 
edililor de a împodobi capitala cu sculptură monumentală. Este demn de remarcat că i 
s-au încredinţat primele opere de artă destinate să înfrumuseţeze oraşul. 
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În 1862, la comanda arhitectului Alexandru Orăscu, Karl Storck a creat frontonul 
Universităţii Bucureşti inspirat din frontonul Glipthotecii din Munchen. Din nefericire 
acest fronton a fost distrus în cel de-al Ii-lea Război Mondial, fragmentele salvate fiind 
păstrate în curtea Muzeului Storck. Altorelieful, realizat în piatră de Rusciuk, avea ca 
temă „Minerva încununând Artele şi Ştiinţele". 

Frontonul, inspirat din mitologia antică, cuprindea în centru zeiţa Minerva încadrată 
de patru personaje în picioare, grupul central era flancat de personaje în mişcare care 
închid această compoziţie. La executarea acestei sculpturi a fost ajutat de alţi doi artişti, 
Waibel şi Focşăneanu. 

Spre deosebire de această operă pe care contemporanii nu o mai pot cunoaşte, 
prima sculptură monumentală a oraşului mai există şi astăzi: „Spătarul Mihail 
Cantacuzino" creat de Karl Storck în 1869 din mannură de Cararra (la realizare a fost 
ajutat de lppolito Lepri). Lucrarea, amplasată în curtea spitalului Colţea, a rămas chiar 
în spatele gardului de astăzi şi nu mai are ambientul necesar pentru a fi corelată cu 
ansamblul arhitectural după cum a gândit artistul. Gustul clasic al epocii şi stilul, de 
asemenea clasic al sculptorului, dar şi documentaţia meticuloasă asupra costumului, au 
contribuit la realizarea acestui portret care îşi păstrează şi acum prospeţimea. 

În anul 1881 a primit o nouă comandă care-i atestă talentul: „Domniţa Bălaşa" 
care se află în curtea bisericii omonime. 
Fineţea detaliilor şi somptuozitatea veş
mântului sunt magistral integrate în 
monumentalitatea lucrării. 

Alte două sculpturi destinate fo
rului public au fost gândite de Karl dar 
transpuse în mannură de către fiul său, 

Carol: „Protopopul Tudor Economul" şi 
„Ana Davila"; dacă toate aceste sculpturi 
s-au păstrat până astăzi, alte lucrări sunt 
piedute. Le vom aminti totuşi: obeliscul 
care marca locul primei biserici epis
copale din Bucureştiului, compus dintr-o 
coloană de piatră, surmontată de un 
vultur şi având la bază patru capete de 
lei. Amplasată iniţial pe locul unde a fost 
construit Ateneul Român, afost mutată 
în Piaţa Rosetti şi apoi în Piaţa Regina 
Maria, după cutremurul din 1977, s-a 
pierdut. 
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Alte două monumente pierdute au fost ridicate la Rahova şi la Smârdan între 
1883- 1885 pentru a comemora Războiul de Independenţă. Acestea au fost concepute 
din coloane cioplite în granit, menite să susţină statuia în bronz ce reprezenta „România 
Victorioasă"(au fost distruse în primul război mondial). Karl a încercat să execute în 
ţară elementele din bronz ale acestor sculpturi, dar nereuşind, acestea au fost turnate 
la Viena. 

. ~ . . , . 
ţ j~ \ • ' I 

Bun cunoscător al legilor perspectivei, Karl Storck a mai realizat şi scara de 
onoare ce ducea spre sala tronului a fostului palat regal, de asemenea şi scara 
monumentală, coloanele şi balustradele balcoanelor din marmură ale Atheneului Român 
şi scara dublă din marmură a Capelei Palatului Ştirbey din Buftea (cu ajutorul meşterilor 
pietrari dirr atelierul lui Filippo Grossi) . 

O altă formă de exprimare a acestui artist a constat în sculptura funerară, domeniu 
în care a realizat opere remarcabile. Amintim monumentul funerar al familie.i Ghica din 
parcul Palatului Ghica - Tei, Bucureşti. Sculptor, profesor, promotor al artei, Karl Storck 
rămâne un reper important în arta plastică românească. 

CAROL STORCK (1854-1926) fiul cel mare al lui Karl, studiază sculptura în 
Italia, Ia Florenţa, cu Augusto Rivalta. După câţiva ani petrecuţi la Philadelphia unde 
a reuşit să se impună ca artist, s-a întors în ţară şi a continuat munca tatălui său. 
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La rândul său, a promovat mişcarea artistică 

românească, a fost membru fondator al societăţii „Cercul 
Artistic". 

Moştenind atelierul de sculptură al lui Karl, s-a 
dedicat în special realizării de sculptură funerară . Amintim 
în acest sens, monumentul funerar al gen. Rasty din cimitrul 
Bellu, o adevărată natură statică în bronz. 

În sculptura monumentală Carol este autorul unor 
alegorii menite să decoreze Palatul de Justiţie: „Prudenţa", 
„Forţa", „Toleranţa''. Pentru Palatul Poştelor (astăzi Muzeul 
Naţional de Istorie) a realizat două din cele nouă lucrări, 
„Drum de fier" şi „Electricitatea", opere ce au fost scoase 
de pe faţada palatului după cutremurul din 1944, fiind 
astfel pierdute. 

Cea mai importantă lucrare a sa este monumentul 
în bronz al generalului doctor Carol Davila în anul 1903, 
care se află în faţa Facultăţii de Medicină. Operă impresionantă prin măreţia degajată, 
sculptura a fost foarte bine valorificată ambiental şi rămâne o mărturie a talentului 
acestui artist. 

Din păcate, activitatea sa, ca şi cea a fratelui său, a coincis cu o epocă în care 
erau preferaţi artişti din afara României în realizarea sculpturii monumentale. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



PERSONALITĂŢI BUCUREŞTENE 479 

FREDERIC STORCK (1872-1942) studiază sculptura în Bucureşti cu Ioan 
Georgescu şi apoi la Munchen unde 1-a avut profesor pe Wilhelm von Riimann la 
Kunstakademie. Şi-a desăvârşit pregătirea artistică prin călătorii de studii în Franţa, 

Italia, Grecia. A cunoscut în aceste condiţii, direct, arta franceză 
contemporană, care l-a influenţat prin Rodin, Maillol, Bourdelle. 
Marea sa admiraţie pentru Michelangelo, 1-a îndreptat spre studiul 
atent al anatomiei şi a determinat desăvârşita cizelare a lucrărilor 
pe care şi le cioplea singur, fără ajutorul meşterilor pietrari. 

La rândul său, Frederic s-a implicat în sculptura 
monumentală. 

În 1906 a lucrat în Parcul Carol pentru realizarea unui 
proiect de proporţii. Ansamblul monumental ilustra legenda 
Jepilor din Munţii Bucegi, (O fată - Orlanda - iubită de doi fraţi 
s-a aruncat în prăpastie pentru că nu se putea decide pentru 
vreunul dintre ei. Cel care ar fi reuţit să o salveze i-ar fi devenit 
soţ. În locul unde a căzut Orlanda a apărut cascada Urlătoarea, 
iar cei doi fraţi, împietriţi de durere, au devenit Jepii din Bucegi). 
Grupul statuar era format dintr-o grotă, un personaj feminin în 
marmură, operă a sculptorului Filip Marin (aflată astăzi în Parcul 
Herăstrău) şi din cei doi Giganţi dăltuiţi în piatră, semnaţi de 

Frederic Storck şi de Dimitrie Paciurea. Din păcate, ansamblul nu se mai păstrează 
în întregul său. O reducţie în bronz a „Gigantului" semnat de Frederic, se află în 
Muzeul Storck. 

Alte lucrări sunt „Mihail Eminescu" realizat în 1911 pentru grădina publică din 
Galaţi, „Dorobanţul" de la Cislău, în 1911, figurile alegorice „Industria" şi „Agricultura" 
semnate în 1907 pentru Palatul Administrativ din Galaţi şi „Adevărul" realizat pentru 
Palatul Justiţiei din Bucureşti. Amintim şi sculptura monumentală în marmură ce-l 
reprezintă pe Ion Heliade Rădulescu realizată în 1905 la 
Târgovişte. 

Frederic Storck a realizat cei patru „Evanghelişti", 
pentru capela Evloghie Gheoghieff din cimitirul Bellu. 
Ansamblul constituie o capodoperă a genului, meritorie 
atât pentru sculptor cât şi pentru Ion Mincu, care a condus 
proiectul arhitectural. Cele patru statui impresionează prin 
modul de rezolvare a canonului bizantin în spaţiu tridi
mensional. 

Interesul pe care l-a acordat finisajului l-a determinat 
să se asocieze cu V. V. Răşcanu la deschiderea unei turnătorii 
de artă în bronz, prima de acest gen în România. 

Preocupat de arta plastică românească şi de statutul 
artistului, Frederic a fost membru fondator al uneia dintre 
cele mai prodigioase organizaţii de breaslă, Societatea 
„Tinerimea Artistică'', înfiinţată în 1901. 
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De asemenea, s-a numărat printre membrii fondatori ai Societăţii de Numismatică 
din România, fiind un mare colecţionar dar şi un creator de medalii şi plachete. 

În paralel a scris cronică plastică sub pseudonimul Fra Angelico sau St. Sterescu. 
Toate aceste preocupări sunt dublate de activitatea de profesor la Şcoala de 

Belle-Arte unde a continuat activitatea tatălui său. Din anul 1906 şi până în 1937 a 
predat cu reală vocaţie pedagogică modelajul şi mai apoi desenul, având un cuvânt greu 
în formarea generaţiilor de creatori care i-au urmat. 

Frederic Storck, prin ţinuta sa morală, prin operă şi prin întreaga sa activitate de 
promotor al valorilor spirituale de bună factură, şi-a cucerit un loc de onoare în galeria 
marilor artişti români. 

CECILIA CUŢESCU STORCK (1879 - 1969) studiază pictura la Munchen şi 
apoi la Paris, la Academia Julian, cu Jean Paul Laurens şi Benjamin Constant, şi la 
Ecole de Beaux Arts. După o şedere de aproape zece ani în 
Franţa, deşi îşi făcuse un debut promiţător, (a avut o expoziţie 
personală în 1906 la galeria Hessele ), s-a întors în România, 
şi în 1909 s-a căsătorit cu Frederic Storck. 

În artă, a fost prima femeie care abordează la noi în 
ţară pictura murală, aşa cum a fost şi prima femeie profesor 
într-o academie de arte, de stat, din Europa. Era o 
recunoaştere a poziţiei femeii artist, şi a fost sărbătorită ca 
atare în anul 1916 la Paris, în atelierul pictoriţei poloneze 
Olga Bosnaiskaia. Printre invitaţi s-au numărat: Max Jacob, 
Chana Orloff, Femand Leger, Constantin Brâncuşi, Oskar 
Kokoschka. 

Între anii 1916 -1941 pictoriţa a predat la catedra de arte decorative şi pictură a 
Şcolii de Belle-Arte. Căutătoare neobosită pe tărâmul artei, ea a fost şi o militantă pentru 
drepturile femeii în România. În casa din strada Vasile Alecsandri, în anul 19 I 8, a fost 
înfiinţată Societatea pentru emanciparea civilă şi politică a femeii în România. Activitatea 
acestei organizaţii a dus la acceptarea femeilor în baroul avocaţilor (prima femeie avocat 
în baroul bucureştean a fost Ella Negrutzi) precum şi la alegerea primelor femei consilieri 
municipali {printre primele femei consilier municipal a fost şi sora Ceciliei, Ortansa 
Satmari). Aleasă preşedintă a Sindicatului Artelor Frumoase, în I 937, a reuşit să obţină 
drepturi pentru artiştii plastici români ai epocii. Toată activitatea Cecilei Cuţescu Storck a 
fost recunoscută prin decernarea unor importante distincţii, Cavaler al Legiunii de Onoare, 
în Franţa-1929 şi Cavaler al Ordinlui Meritului Civil, în Spania-1930, şi a fost nominalizată 
în „ Who 's Who in Central and East Europe" 1933/34. 

Ca pictor, şi mai ales ca femeie, a avut marele merit de a aborda pictura murală, 
într-un spirit nou, de certă valoare plastică. Acest domeniu al artei era slab reprezentat 
la noi, iar Cecilia a avut şansa de a primi comezi importante care dau şi astăzi măsura 
talentului său. 

A folosit o tehnică proprie, după cum mărturiseţte în volumul autobiografic „O 
viaţă dăruită artei„: „foloseam culorile de ulei amestecate cu ceară dizolvată în 
terebentină ... Culorile obiţnuite deveneau astfel mai preţioase şi mai catifelate". 
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Prima lucrare o realizează în propria casă, între 1913-1915. Pictura decorează 
plafonul şi pereţii de susţinere ai holului central al casei şi peretele din funalul atelierului 
său de pictură. Pe plafon, ilustrează viziunea sa asupra paradisului. Răsfoind volumul 
autobiografic al artistei, aflăm ce anume a dorit să redea în pictura murală pe care a 
executat-o în hol: „Mi-am închipuit de-a lungul pereţilor, fiinţe delicate, visătoare, 

mişcându-se în diferite atitudini mlădioase, fără să ia parte Ia vreo acţiune determinată, 
ce trebuiau să apară ca nişte flori enorme crescute din pământ. Trunchiurile de arbori 
din spatele lor îşi apropiaseră braţele, formând motivul constructiv al plafonului. Unii 
critici au spus că lucrarea mea amintea de arta persană. Coloritul mergea de la albastru 

marin şi vânăt al ficuţilor cu tonurile verzi şi cele galbene ale lămâilor şi smochinilor, 
apărând mai intensiv Ia marginile plafonului şi transformându-se apoi în palide nuanţe, 
văzute ca prin ceaţă, către centru. Toate la vedeam armonizându-se într-o simfonie de 
tonuri în atmosfera de linişte şi de împăcare a sufletului, sub bolta paradisiacă unde 
păsările cântau ascunse în frunziţuri, în crengi de ficuşi sau de smochini, ce se împleteau 
între ghirlande de flori de salcâm. Totul apărea ca un arabesc cu tonuri închise pc 
fondul unui cer de fildeş jur împrejur, înconjurat de un brâu aurit în relief, care îl 
despărţea de plafon şi susţinea seria de lunete triunghiulare cu subiecte figurale, tratate 
decorativ. În spaţiile dintre lunete pusesem păsări cu aripile deschise, părând că susţin 
plafonul însuşi ca o dantelă". 

Dipticul din fundalul atelierului cu tema: "Dragostea pământească şi Dragostea 
spirituală" are în centru o făntâna care este încadrată în replica făcută de Frederic 
Storck, a unui ancadrament de uşă de Ia biserica Colţea. 

A decorat şi locuinţe particulare, cum este casa inginerului Victor Stăuceanu din 
Bucureşti, unde a lucrat plafonul unei încăperi şi panouri decorative, şi în casa familiei 
Storck de la Balcic, a pictat plafonul loggiei. Dar marile comenzi primite sunt cele care 
confirmă dimensiunea impresionantă a talentului ei. 
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În 1916, a primit prima 
comandă pentru o pictură 

murală destinată unei instituţii 
publice importante, respectiv 
tripticul „Industria, Agricul
tura şi Comerţul" din holul de 
onoare al Băncii Marmorosch
Blanc iar între 1918-1920, a 
decorat holul birourilor con
ducerii băncii, cu nouă pa
nouri rotunde, pe eternit repre
zentând virtuţile omeneşti: 

„Arta, Armonia, Veghea, Cari- ~· :~-- ---::::;:;::::!~~~~~..-_..~ 
tatea, Credinţa, Speranţa, 

Gloria, Munca, Taina". Astăzi 
această bancă a devenit Banca Română pentru Dezvoltare. 

În 1933, a realizat o lucrare de mari proporţii, într-un spaţiu dificil prin forma 
sa, pentru aula Academiei de Studii Economice. Este una dintre cele mai importante 
creaţii ale picturii murale româneşti. 

Pictoriţa, a reuşit să ilustreze în „Istoria Comerţului Românesc" stăpânirea legilor 
compoziţiei, a tehnicii de lucru şi a perspectivei. Prin succesiunea registrelor în care 
personajele desfăşoară activităţi specifice comerţului din diferite epoci, de la transportul 

maritim al grânelor din vechime, 
la cel actual. A reuşit să păstreze 
unitatea în compoziţie dintre 
peisaje, personaje şi culoare pe o 
suprafaţă atât de mare a peretelui 
ceea ce demonstrează o .dată în 
plus tehnica artistei . 

O altă pictură murală, din 
anul 1933, „Muzele ocrotind 
artele" decorează plafonul sălii 

tronului din Palatul Regal, (astăzi 
Muzeul Naţional de Artă). Lu
crarea i-a pus alte probleme de 
rezolvat. Înălţimea mare a sălii, 
de 18 metri, a îngreunat munca, 
iar concavitatea spaţiului a ridicat 
probleme de perspectivă pe care 
artista le-a rezolvat prin stă-

pânirea desenului. 
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În 1937, a creat panoul decorativ: „Petru Cercel şi curtea sa" pentru peretele sălii 
mari din Pavilionul Românesc la Expoziţia Internaţională de la Paris. 

Chiar dacă nu a mai primit comenzi, a continuat să facă schiţe de compoziţii 
pentru alte picturi murale. 

Pentru a continua tradiţia acestei familii, vom aminti că fiul Ceciliei, Romeo 
Kunzer, a creat o picutră murală cu o temă bahică pentru aeroportul din Sao Paolo, din 
Brazilia. Iar ceramista Cecilia Storck Botez, a decorat cu mozaicuri edificii publice de 
pe litoralul românesc. 

Pentru generaţiile care le urmează rămâne datoria de a păstra şi a valorifica pentru 
viitorime valorile culturale pe care ni le-a dat spre posteritate dinastia de artişti Storck. 

SUMMARY 
The Storck House and Artists - Re/erence Points in the Romanian 

Monumental Art, for a Whole Century 

A museum in Bucharest preserves the memory of some exceptional artists. The „Frederic Storck 
and Cecilia Cu\escu Storck Museum" at the very center of Bucharest, is sheltered in a house-work-of-art 
itself, gathering the creations of a real dynasty of artists: that of Karl Storck, sculptor of Gennan origin, 
of his sons Carol and Frederic, and of his daughter-in-law, Cecilia Cu\escu. The paper sketches details 
conceming the Storck genealogy and descendants, up to date. The Museum collection - donated by Cecilia 
Cu\escu - Storck and her daughters - comprises paintings, drawings, sculptures, Frederic Storck's numis
matic collection, one of religious sculpture, folk objects, all reunited within the special setting due to 
Cecilia Cu\escu's mural paintings and to decorative sculptures. The residence was built between 1911-
1913, by the architect Alexandre Clavel, al the direct instructions of the Storck artists, Frederic and Cecilia. 

After presenting the Museum, the authores writes about the achievements of each of the Storck 
artists, în the field of monumental art. 
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... 
MIHAI BABEANU, 

LOGOFĂTUL DE TAINĂ 

Oliver Velescu 

După ce lucrurile s-au potolit în Bucureştiul răvăşit de turcii lui Sinan Paşa, 
locuitorii oraşului au purces la refacerea caselor lor şi şi-au reluat preocupările 
tradiţionale, negustoria, meşteşugul, iar parte din bucureşteni erau slujbaşi ai Domniei, 
ai Divanului sau ai administraţiei locale. Pe lângă unele din bisericile oraşului continuau 
să se pregătească dascălii şi grămăticii prezenţi alături de preoţi, în zapisele şi celelalte 
acte pc care le întocmeau pentru locuitorii mahalalelor respective. 

Secolul XVII este o epocă de prosperitate pentru Bucureşti. Oraşul se dezvoltă, 
numărul locuitorilor creşte. 

Ceva mai departe de târgul oraşului, dincolo de mănăstirea Sărindar şi de vechile 
case ale Cocorăştilor, pe câmpia, loc domnesc, ce îşi avea marginea în râpa din faţa 
bălţii (viitorul Cişmigiu), şi-au aşezat în acea epocă gospodăriile - case, grădini, livezi 
- o parte din bucureşteni. Grupaţi în jurul unei biserici de lemn, ei formează o nouă 
mahala „ a popii Manea "1, ce va fi cunoscută şi va intra în istoria oraşului cu numele 
de „ Dintr-o Zi". 

Locuirea este veche2 în această parte a oraşului; o dovedeşte o frază din documentul 
din 5 iunie 1665 cu privire la un conflict între Isar tunarul cu Lupul căpitanul pentru 
un „ loc care iaste la biserica Dintr-o Zi". Vornicii Divanului care au cercetat cazul 
declarau că au „ văzut şi zapisele de cumpărătoare a locului mai dinaintea vreame "3, 

ceea ce ne duce la ipoteza locuirii, cel puţin din prima jumătate a veacului al XVII-iea. 
Pentru cele ce interesează aici, reţinem câteva idei dintr-un important document 

semnat de Constantin Brâncoveanu din 17 aprilie 1696. Marele Aga Ianache Văcărescu 
„ neavând loc ca să-şi facă casă aici în Bucureşti", cumpără „ un loc de case în mahalaua 
bisericii Dintr-o Zi" situată pe loc domnesc, actul de vânzare/cumpărare, fiind întărit de 
însuşi Domnul Ţării. 

Terenul în cauză are faţa în „uliţa care vine de la mănăstirea Sărindar" iar 
vânzătorii înşiraţi fac parte, cei mai mulţi din categoria slujbaşilor mărunţi, mai ales 
foşti militari (lefegii, ****, căpitani şi alţii). Între vecini este şi popa Ghidul („locul 
popei Ghidului"), personaj care ne va interesa în cele ce urmează4 • 

1 Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti. Bucureşti, 

1961, pag. 200. 
2 Cercetările arheologice executate în anul 1971 în condiţii fortuite, pe latura de sud a bisericii au 

dus la descoperirea unui cavou, iniţial boltit, răvăşit, datând din secolul al XIX-iea. În condiţiile date nu 
s-au putut extinde cercetările dincolo de necropola bisericii, şi nici nu au putut fi aprofundate. Cf. Aristide 
Ştefănescu. Consemnări arheologice pe şantierele de construcţii. Biserica Dintr-o Zi, în Cercetări Arheologice 
Bucureşti, 1981, voi. III, pag. 271. 

3 George Potra, Documente privitoare la istoria oraşului Bucureşti (1594-1821), Bucureşti, 1961, 
pag. 128, nr. 60. (Pe viitor se va cita: Potra, Documente 1594-1821) 

4 Florian Georgescu, Paul Cemovodeanu, Ioana Cristache Panait, Documente privind istoria oraşului 
Bucureşti, Bucureşti, 1960, pag. 56, nr. 20. (În continuare se va cita: Document Bucureşti, Muzeu) 
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Mica lume a mahalalei de la „ Dintr-o Zi" va fi martora unor schimbări importante 
Ia cumpăna veacurilor XVII şi XVIII. Marica, Doamna lui Constantin Brâncoveanu s-a 
hotărât să ctitorească o nouă biserică în Bucureşti pe locul vechii biserici de lemn 
aflătoare aici. Pisania din anul 1702 consfinţeşte încheierea lucrărilor, bucureştenii având 
acum două biserici ctitorite de două Doamne Maria. Prima, soţia lui Şerban Cantacuzino, 
construită în 1683 şi, cea de a doua, biserica sus pomenită. Această situaţie va detennina 
ca în actele vremii să se facă precizarea: „ în mahalaua de la biserica Doamnei ce se 
cheamă Dintr-o Zi". Documentul din care cităm, un act de vânzare din 15 septembrie 
1703, pomeneşte între martori pe popa Ghidu5

, ultima sa menţiune ca fiind în viaţă. 
Popa Ghidu nu a fost singurul cleric la „Dintr-o Zi". Actele amintesc şi pe popa Mitrea 
(1703 septembrie 15)6, popa Gheorghe şi popa Toma (1706 mai 8)7• Dintre ei, părintele 
Ghidu se pare că era cel mai vârstnic. Reţinem şi numele preotului Toma despre care 
se va vorbi mai jos. Revenind Ia popa Ghidu, ştim că el a avut iniţial o proprietate de 
„ baştină" retrasă de la uliţă, la care a adăugat apoi un teren „până în uliţă" cumpărat 
de la un „ unchieş" pe nume Marin seimeanul. Pe care şi-a făcut o casă nouă „ care este 
dinaintea bisericii Dintr-o Zi", de s-au mai lărgit şi pe care loc îşi va face şi grădina. 
Toate aceste fapte se cunosc din cele două testamente ale Despinei (Despa, preoteasă în 
documente )8 soţia răposatului popa Ghidu, trecut în cele veşnice între anii 1703-1718. 

Din cele două documente citate mai sus se mai ştie că Dumnezeu nu a învrednicit 
pe popa Ghidu şi pe soţia sa Despa cu unnaşi. De aceea, se relatează într-una din diatele 
citate, că au luat pe nepotul lor Mihai „de mic, dă au învăţat carte şi ne-a fost de ajutor 
şi de toată slujba, fiind şi grămătic la biserică" (Diata din 24 august 1718). Aşadar, 
Mihai nepotul! Dar părinţii? S-a amintit mai sus de un preot Toma, slujitor la Dintr-o 
Zi. Peste ani, când Mihai se va chivernisi şi va purta titlul de logofăt, într-un act din 
aprilie 1730 (fără zi) prin care cumpără un loc şi o casă în aceiaşi mahala, el este 
pomenit ca fiul lui Toma Băbeanu, care foarte probabil este una şi aceiaşi persoană cu 
popa Toma, cel amintit în anul 1706. Se ştie că înrudirea între preoţii deservenţi la 
aceiaşi biserică era un fapt curent, iar fiul său ar putea fi nepotul popii Ghidu şi al soţiei 
sale Despa. 

Ştefan D. Grecianu, în bine cunoscutele sale „genealogii documentate''9 prezentând 
familia boierilor Băbeanu din Vâlcea scrie într-o notă că „adevăraţii boieri Băbeni, 
dar pe care nu-i pot urmări - În lipsă de acte - decât ca frânturi de arbori 
genealogici". El indică printr-o săgeată pe un Toma fără rang boieresc şi fără ascendenţă 
ca fiind părintele lui Mihai, logofăt în 1742, paharnic în 1750 (!) şi postelnic la 1758 
(!) Cu privire la apartenenţa lui Mihai logofătul la familia Băbenilor din Vâlcea avem 
serioase rezerve. Dar, să unnărim în continuare cariera şi faptele lui Mihai Băbeanu. 

s G. Potra, Documente 1594-1821, pag. 224, nr. 137. 
6 Idem, pag. 227, nr. 138. G. Potra a publicat acest document şi în culegerea cu acelaşi titlu, apărută 

în anul 1982, Acte din anii 1634-1800, pag. 127, nr. 86. 
7 G. Potra, Documente 1634-1800, pag. 129, nr. 89. 
8 G. Potra, Documente 1594-182/. Diata din 24 august 1718, pag. 279, nr. 189 şi cea din 13 iunie 

1720, pag. 290, nr. 199. 
9 Ştefan Grecianu, Genealogiile documentate ale familiilor boiereşti, Bucureşti, voi. I, pag. 63. La 

pag. 65 el notează: „1742 Mihai Logofătul Băbeanu cu fiul lui Toma Băbeanu".îâ 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



PERSONALITĂŢI BUCUREŞTENE 487 

În cele două testamente întocmite de Despa preoteasa în anii 1817 şi 1720, când 
semnează Maria monahia, semn că s-a călugărit între timp, după ce-l laudă pe nepotul 
Mihai că a fost silitor la învăţătură şi „noi (adică Despa şi soţul ei popa Ghidu) la vremi 
de slăbiciune şi de bătrâneţe (1718) am socotit mai Înainte, până a nu veni ceasul 
morţii" ca nepotul Mihai să-i moştenească. Clauzele testamentare au fost următoarele: 
casa şi locul au fost lăsate lui Mihai „numai lui singur" şi „să o stăpânească În pace 
de către alte rude" ( 1720), iar Despa preoteasa, legatara cere: „să şăz Într-Însa să mă 
odihnesc", iar după moartea ei casa să revină tot lui Mihai. Această ultimă clauză nu 
a fost respectată. Nepotul Mihai s-a apucat „să-şi dreagă pe lângă case", iar Despa 
scrie în document: „ şi-a făcut altă căscioară În curtea bisericii şi s-a mutat Într-Însa". 

Despa înzestrează şi pe o anume Maria, „după cum va arăta foiţa ce are la mâna 
ei", alte amănunte nemaifiind cunoscute. 

Citind diatele menţionate se nasc două întrebări retorice: Oare s-a mutat bătrâna 
Despa de bună voie din casa construită de ea şi soţul ei într-o căscioară din curtea 
bisericii? Şi cea de a doua întrebare: Oare ideea „adăposturilor pentru femei sărace, dar 
obraze subţiri" pe care le va fonda mai târziu acest Mihai logofăt îşi are sorgintea în 
căscioara făcută pentru mătuşa care l-a crescut? 10 

În cele două testamente, nepotul Mihai este pomenit ca „grămătic", dar în 
documentul din 25 mai 1725 11 apare ca „Mihai logofeţelul". În acest act se relatează 
despre o vânzare în mahalaua Dintr-o Zi (în care între vecini este amintit şi „sfinţia sa 
răposatul popa Ghidul"), deci, el este cu certitudine personajul de care ne ocupăm. Actul 
acesta certifică începutul carierei sale administrative12• 

„Logofeţelul" este o noţiune care apare în ţările române în secolul al XVIII-iea 
şi care defineşte pe slujbaşul (sau slujbaşii) care avea în atribuţia sa „ţinerea condicii" 
la instanţele de judecată, altfel spus, logofeţelul ţinea evidenţa şi programa pricinile ce 
urmau să fie rezolvate prin judecată. Se mai ştie că unii logofeţei erau chiar însărcinaţi 
să redacteze (nu să autentifice) acte notariale cum ar fi cele de vânzare/cumpărare, diate 
şi altele13 . 

Imprecizia privitoare la cei numiţi în documente „Mihai logofăt" se risipeşte 
atunci când alte acte mai târzii permit identificarea lor cu Mihai Băbeanu. Documentele 

10 După părerea lui G. Patra în documentul din anul 1720 ar fi câteva inadvertenţe. Ar li fost 
împotriva canoarclor ca Despa călugăriţa - scrie G. Patra - să poarte numele de Maria pentru că numele 
monahicesc trebuie să înceapă cu iniţiala numelui laic. Dar mai sunt şi alte exemple unde nu se respectă 
acest canon. Intre martorii din documentul sus-citat, din 1720, apare o „Despa preoteasa" care, tot după G. 
Patra, ar fi una şi aceiaşi persoană cu soţia popii Ghidu. Despa era un nume curent la acea vreme (A se 
vedea Indicele volumului) şi de aceea trebuie admis că Despa martora în cauză este o altă persoană, probabil 
chiar soţia lui popa Ştefan de la aceiaşi biserică unde s-a scris diata în cauză. 

11 G. Patra, Documente 1594-1821, pag. 308, pag. 217. 
12 Un Mihai logofăt este martor în 1726 august 2 la o tranzacţie cu ţigani robi (Florian Georgescu 

şi colab. Documente, Bucureşti Muzeu, Bucureşti, 1960, pag. 86, nr. 41). Această simplă menţiune nu 
permite identificarea acestuia, mai ales că nu se specifică mahalaua unde s-a făcut tranzacţia. 

11 Nicolae Stoicescu, Ovidiu Sachelarie, Instituţii feudale din ţările române. Dicţionar. Bucureşti, 
1988, pag. 278. 
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din 1729, septembrie 29 şi, respectiv 18 noiembrie14 nu numai că îl citează pe Mihai 
Băbeanu, dar confirmă înaintarea sa pe scara valorilor sociale ale vremii. Între anii 
1725-1729 el este deja „logofăt"15 , adică slujbaş la cancelaria domnească, adică funcţionar 
superior. El este în acelaşi timp un personaj cu avere, care îşi poate permite să cumpere 
bunuri imobiliare în inima târgului. 

Cele două documente din 1729 sunt de altfel bine cunoscute în istoriografia 
bucureşteană pentru că ele evocă extinderea spre răsărit a bisericii Stavropoleos. Pentru 
ca „să mărească oltariul bisericii" se face un schimb de bunuri - ţigani robi pentru 
teren - între Kir Ioanichie de la Stavropoleos, Matei, egumenul mănăstirii Codreni şi 
biv vei sărdarul Grigore Greceanu. Locul cedat era „înfundat" şi în hotar cu „ casele 
logofătului Mihai". 

Ajunşi aici cu argumentaţia noastră, trebuie deschisă o paranteză. Din documentele 
consultate de generalul P. V. Năsturel şi publicate în anul 1906, aflăm că în anul 1693 
ianuarie 18 un Mihai logofăt, Conţescu cumpără un loc „ alături cu biserica 
Bălăceanului ". Acelaşi Mihai, feciorul lui Pană logofătul de la Runcu intră la 6 aprilie 
1698 în stăpânirea unui teren deţinut (spunea el la judecata care a avut loc), încă din 
1666, dar ocupat de Bica a lui Manta neguţătorul. În 1699 Mihai logofătul mai sus 
amintit nu mai apare între vânzătorii „caselor de lângă biserica Dimitrie" (Bălăceanu). 
Cunoscutul negustor bucureştean Dumitru Nona îl cumpără de la Constantin şi Pană 

logofăt. Următorul proprietar începând din 12 mai 1739 este Kir Misail, episcopul de 
Buzău, cumpărate fiind (casele) de la urmaşii lui Nona16• 

Cu privire la acest logofăt Mihai din neamul Conţeştilor - şi a cărei filiaţie este 
clar exprimată în documentele citate mai sus - se poate afirma că nu este acelaşi cu 
„ logofătul Mihai" amintit doar ca vecin în actele sus citate, din 1729. 

Procesul istoric în devenirea sa cronologică, nu poate permite identificarea celor 
doi omonimi. Mihai, fiul lui Pană este un personaj al stărşitului de veac VII, iar logofătul 
Mihai Băbeanu este prezent în anii de mijloc ai veacului al XVIII-iea. 

Însăşi localizarea, chiar lacunară, specifică documentelor bucureştene, lasă să se 
înţeleagă că locul şi casele lui Mihai Băbeanu erau într-adevăr în aceeaşi mahala, dar 
alăturate schimbului de proprietăţi făcute în favoarea mănăstirii Stavropoleos. De 
asemenea proprietarii din vechime ai locului şi ai prăvăliei au fost alţii, nefiind pomeniţi 
urmaşii lui Pană Conţescu sau ai lui Nona negustorul. 

Din importantul document, pentru tema dezbătută aici, din 6 octombrie 1786 17, 

se ştie că aceste „case" erau alcătuite în fapt „dintr-o prăvălie de piatră (citeşte 

14 G. Potra, Documente 1594-1821, pag. 323, nr. 234 şi 235. 
15 La Ştefan Grecianu „Logofătul Mihai" apare în 1742, dar nu citează izvorul. 
16 P.V. Năsturel, Biserica Stavropoleos din Bucureşti, după documentele din Arhivele Statului. 

Bucureşti 1906, pag. 28 şi următoarele. 
17 Documente Muzeu, pag. 148, nr. 91. Documentul a fost publicat şi de prof. Stoica Nicolaescu ca 

anexă la articolul său „Biserica Sfânta Paraschiva din mahalaua Hagiului şi biserica Sfănta Maria din 
mahalaua Popii Dima din Bucureşti în Gazeta Municipală IX 448 din 24 nov. 1940. 
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cărămidă) cu două case şi cu pivniţa de desupt, de piatră "18 . Locul şi casele situate la 
„poarta de sus a Curţii Domneşti în mahalaua Bălăceanu", între o prăvălie a Mitropoliei 
şi simigeria lui Antohi logofăt. 

Un prim proprietar cunoscut al acestor prăvălii a fost la începutul veacului un 
bogat negustor, Nicolae Buicliu, cumpărate de Antonie vomicul şi apoi de fiul acestuia 
Tănase căpitanul, proprietari a nu mai puţin de opt prăvălii 19 • Una din aceste prăvălii 
o cumpără kir Anton şi hagi Vasile, „care ajungând într-o situaţie de nevoie" au vândut 
casa cu prăvăliile. Pe vremea aceea - miirturiseşte în actul datat 1770-75 Mihai Băbeanu 
- „dându-mi mâna şi fiindu-mi de trebuinţă", a cumpărat locul cu prăvăliile de Ia cei 
doi negustori scăpătaţi, sus amintiţi. 

Pentru loc şi case Mihai Băbeanu a plătit 1.419 taleri în care a inclus şi 

„meremetul" făcut de vechii proprietari înainte de vânzare. Interesantă este şi tranzacţia 
financiară prin care logofătul Mihai a intrat în stăpânirea acestui loc cu prăvălii. 

Documentele nu dezvăluie motivul pentru care Băbeanu nu a cumpărat în nume propriu 
imobilul. El aminteşte că a avut o înţelegere („am rugat ... 'J cu „dumnealui vei logofăt 
Nicolae Brâncoveanu" - relaţie câştigată foarte probabil în cancelaria domnească, dar 
şi ca vecin - ca acesta să fie cumpărătorul, „ însă cu suma de bani de la mine". Nico!ae 
Brâncoveanu - aflăm din acelaşi document - a făcut un „zapis iconomicos" prin· care 
venitul prăvăliilor îl face danie pentru „femeile sărace" adăpostite la bisericile Hagiului 
şi Ceauş David, şi despre care vom face vorbire în cele ce urmează. Dacă se ia în 
considerare însă că Nicolae Brâncoveanu este un personaj politic din cea de a doua 
jumătate a veacului, mare logofăt între 21 august şi 18 septembrie 1769, având ulterior 
şi alte demnităţi20, din contextul documentului reiese că această tranzacţie a fost făcută 
anterior anilor 1770-1775 (datarea documentului), dar titulatura de vei logofăt este cea 
contemporană acestui act. 

Curios şi greu de lămurit, în lipsa altor documente, de ce a făcut Mihai Băbeanu 
această tranzacţie cu un mare boier sau, de ce Brâncoveanu a acceptat o asemenea 
afacere cu un logofăt de cancelarie. Fapt este că actele din 1729 îl desemnează proprietar 
al locului pe Mihai Băbeanu şi nu pe Nicolae Brâncoveanu. 

18 lntr-o zonă nu departe de cea de care ne ocupăm, dar tot în aria târgului arheologii au studiat 
şase locuinţe apărute în săpătură. S-a remarcat de către cercetători parcelarea îngustă a terenului. Pivnitele 
aveau duşumea de lemn şi numai una din ele era pardosită cu cărămidă. Cf Radu Ciuceanu şi Cristian 
Brăcăcescu, Cercetări arheologice întreprinse pe şantierele de constructii bucureştene, în Cercetări Arheologice 
Bucureşti, voi. IV, 1992, pag. 271. O pivnită asemănătoare a fost descoperită în anul I 998. De formă 
dreptunghiulară, ea are dimensiunile de 5,35 m/3,40 m, fiind pardosită cu cărămidă fixată de mortar. Cf. 
Gh. Mănucu-Adameşteanu şi colab. Depozitul unui n:gustor de la hanul Stavropoleos în Cercetări Arheologice 
Bucureşti voi. V, 2000, pag. 95. 

19 Pentru avatarurile şi istoria acestor locuri a se vedea G. Potra, Documente 1594-1821. pag. 394, 
nr. 300 şi pag. 426. 

20 Nicolae Brâncoveanu a ocupat functii importante în Divanul Domnesc. Apare în viata publică 
la 1 februarie I 760 având functia de comis şi, apoi, începând cu I 2 iulie I 776 este, cu mici intermitente 
vei spătar până în anul I 799, ianuarie 16. Cf. Theodora Rădulescu, Sfatul Domnesc şi alti dregători ai 
Ţării Româneşti din secolul al XVIII-iea. Liste cronologice şi cursus honorum în Revista Arhivelor 
numele 1-411972. 
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Revenim la documentul din aprilie 1730 în care este pomenit „Mihai logofătul 
năs[cut] Tomei Băbeanu"21 care cumpără de la Vlad aprodul o proprietate, zestre a 
soţiei sale Maria „după cum arată şi cartea Mării Sale răposatul Constantin 
Brâncovean ". „ Căzând la datorie pentru bir şi alte cheltuieli ale casei", Vlad aprodul, 
împreună cu soţia şi cei trei fii ai săi Stan, Gligorie şi Petre vând locul şi „căscioara 

veche" lui Mihai logofăt pentru 54 taleri vechi „după tocmeală". Faţa locului, lungă 
de 8 stânjeni era „lângă pod"[ul Mogoşoaiei]. Grădina avea adâncimea de 17 stânjeni 
şi „latul, la fundul grădinii", 7 stânjeni. Mihai Logofătul cumpără, „fiind alăturea cu 
locul casei Dumnisale "22, adică cel moştenit de la popa Ghidu şi soţia acestuia Despa 
în anul 1718. 

Cumpărarea acestui loc îi va ridica însă probleme doisprezece ani din partea a 
doi vecini, copiii ceauşului Georghe Untură, anume Ancuţa şi Gheorghe. Aceştia se 
adresează stăpânirii revendicând jumătate din locul vândut de Vlad aprodul lui Mihai 
logofătul. Acesta din urmă susţinea că între locul cumpărat şi cel al reclamanţilor „era 
o ulicioară mică numai de trecerea omului", ceea ce însă alţii tăgăduiau. Barbu Merişanu, 
mare vomic, însărcinat cu judecarea pricinii declara: „ noi n-am crezut nici pe unul, nici 
pe altul" şi a rânduit doi vomicei să cerceteze cazul la faţa locului. Pentru că vecinii, 
în calitate de martori, au declarat „cum că a fost o ulicioară veche" se dă câştig de 
cauză lui Mihai Logofătul, cu condiţia să deschidă ulicioara „ tot pe unde au fost" şi 
să-şi stăpânească locul în pace23 „Curtea lui Mihai logofăt" (!) (reţinem saltul calitativ, 
de la loc, căscioară şi casă, la „ curte"). Ea mai este pomenită ca fiind vecină, într-un 
document de vânzare, a caselor lui Gheorghe bărbierul către Radu Fărcăşanu, din 26 
februarie 174524

• 

Din documentele prezentate se poate desprinde şi un portret moral al lui Mihai 
Băbeanu. Crescut, cum se spune „în umbra bisericii", i se lasă prin testament casa de 
către cei ce s-au ocupat de educaţia sa, familia preotului Ghidu de la „Dintr-o Zi". 
Aceasta nu l-a împiedicat însă, după ce a intrat în posesia casei să o mute pe mama lui 
adoptivă, preoteasa Despa „într-o căscioară". Primele imobile, atestate documentar, pe 
care le cumpăra provin de la oameni „care ajungând într-o situaţie de nevoie" sau 
„căzând la datorie pentru bir" (!) Toate aceste menţiuni din documente, citate la locul 
lor, lasă să se întrevadă o fire dornică de înavuţire ce poate fi caracterizată ca fără 
scrupule. Dorinţa de a răzbate peste barierele sociale, într-o lume în care acestea erau 
încă riguros respectate, de la grămăticul de biserică şi logofeţelul de judecătorie la 
funcţia de logofăt şi culminând în cele din urmă cu cea de „logofăt de taină", dovedesc 
ambiţia de parvenire a lui Mihai Băbeanu, care „din mica vârstă a slujit domnilor şi 
ţării până la vârsta bătrâneţilor". 

Zăbovim puţin asupra funcţiei de „logofăt de taină" sus pomenită, comentând şi 
citatul din documentul târziu, emis de Nicolae Mavrogheni, la 6 octombrie 1786 nepotului 
lui Mihai, Panait Băbeanu, în care se aminteşte cariera de slujbaş a logofătului Mihai. 

21 G. Potra notează cu „sic" prescurtarea ,,năs.". lntr-adevăr neobişnuită în redactarea documentelor 
în anii când pentru desemnarea descendenţilor se folosea particula „sin". 

22 G. Potra, Documente 1594-1821. pag. 324, nr. 236. 
23 Idem. pag. 365. Nr. 273. 
24 Idem. pag. 372, nr. 281. A se vedea şi actul din 20 februarie 1745. 
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Instituţia „logofătului de taină" îşi are originea în Bizanţ, dar este cunoscută şi 
în ţările din apusul Europei25 • 

În Ţara Românească în secolul al XVlll-Iea funcţionau iniţial doi logofeţi de taină, 
subalterni ai marelui logofăt. Prin „crearea unei noi ordini judecătoreşti", urmare a 
reformelor din anul 1741 s-a înlesnit accesul „prostimei" la instanţele de judecată, Ia 
„judecata Domnului". În 1775 se instituie „Pravilniceasca Condică"26 potrivit căreia la 
Divanul Domnesc trebuiau „să se ţie condici deosebite întru care să se treacă în perilipsis 
toate răvaşele ce se dau şi în ce chip se rânduiesc (precum) şi hotărârea Domniei Mele şi 
zapciu de leat, luna şi ziua. Aceste condici să fie la treti logofăt care după datorie, după 
ce se orânduiesc răvaşele, să le scrie în condică, precum s-au zis mai sus şi apoi să le 
iscălească şi aşa să dea jăluitorului, cum şi cele ce se orânduiesc pentru pricină ... de se 
va găsi vreun răvaş dat în mâna de zapcii sau jeluitorilor. netrecut în condică, să se 
pedepsească, cercetându-se cel vinovat". Aşadar, „totul trebuia făcut în scris" jalbele au 
început „să curgă până la I 00 pe zi". Iar răspunsurile, tot scrise „oamenii le luau de la 
logofeţii de taină". Această aglomerare birocratică a sporit importanţa şi atribuţiile 
logofeţilor de taină, ceea ce a determinat pe Constantin Mavrocordat să crească la şase 
numărul lor. Logofeţii de taină erau plătiţi cu 1 O lei lunar (1775) dar având asigurate şi 
alte venituri „ din ajutorinţă şi mucarer". Unul din ei era prim colaborator al marelui 
logofăt, cu un venit anual de 20.000 lei şi era sfetnicul domnului, pregătindu-i în ajun 
(seara) actele proceselor de a doua zi. Considerat boier de rangul IV, treapta cea mai de jos 
a boieriei, funcţia sa era permanentă şi nu era schimbat în dregătorii ca marii boieri. 
Sugestiv pentru definirea atribuţiilor logofătului de taină este sinonimul moldovean al 
acestei funcţii: „cămăraş de izvoade"27, adică cel care cerceta cauzele juridice şi le supunea 
Domnului spre ştiinţă şi soluţionare. Adăugăm şi constatarea că „titlul dregătoriei ţine 
loc de titlu nobiliar" şi reţinem şi una din definiţiile date boiernaşilor în 1775 ca, fiind 
„cei ce n-au îmbrăcat caftan"28 . Demnă de luat în scamă este şi cerinţa din 1784 când se 
căutau pentru autorităţile locale „boiernaşi cu condei bun" ca să fie condicari, şi care 
urmau să fie instruiţi de către vel logofătul de la Divan29. 

25 LOGOFĂT, LOGOFEŢEL cu echivalentele lor europene au înţeles să fie administrator de 
bunuri, de moşii, fie, ceea ce ne interesează aici, de functii administrative, mai ales în justi\ie. Dic\ionarele 
traduc logoretel cu „copiste inferieur"; logofăt cu „secretaire copiste" iar figurat „Hohereau" denumire 
dată boiernaşilor de la \ară care ocupau astfel de functii. Este sugestiv sensul original al cuvântului 
hohereau adică pasărea de pradă, uliul. Pentru logofăt de taină - raportându-le la realitătile româneşti 
- echivalentul francez ar fi Baili (engl. Ba iii fi) „ officier d "epee ou de rohe qui rendait la justice au 
nome du roi d'un seigneur" sau „first civil officier" adjunct al şerifului pentru acte juridice, procese, 
arestări etc. sintagma „consilier intim·· folosită în statele germane începând din secolul al XVI-iea şi 

desemnând un membru al Geheimrat (Consiliul Secret) organul suprem de conducere, a devenit cu 
timpul onorific lipsit de atribuţii administrative, fiind acordat de principi sau de împărat unor supuşi ca 
semn de recunoaştere a loialităţii fa\ă de tron. 

26 Cf. Pravilniceasca Condică, Editura Academiei Bucureşti, 1957. 
27 Ionel Gal, Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei ... , Bucureşti, 1982, pag. 66 şi 159. 
28 Pentru institu\ia „logofătului de taină" a se vedea A.D. Xenopol, Istoria Românilor, ed. 1929, voi. 

IX, pag. 803 şi N. Iorga, Istoria Românilor, ed. 1938, voi. VII, pag. 131, precum şi N. Stoicescu, O. 
Sachelarie, op. cit., pag. 52-54 şi 278. 

29 Mihai Fănescu, Condica judeţului şi logofeţii condicari, în Revista Arhivelor, XI, 1968, nr. I, 
pag. 73. 
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A fost şi Băbeanu boiernaş de pe ultima treaptă a rangurilor nobiliare româneşti? 
Nici un document nu-l menţionează cu vreun titlu de boierie. Numele său este însoţit 
întotdeauna doar de atributul funcţiei sale administrative, chiar dacă comportamentul 
său este comparabil cu cel al boierilor. Puterea sa economică, ca şi în cazul altor oameni 
avuţi din secolul al XVIII-iea nu era suficientă pentru afirmare pe treptele sociale ale 
societăţii epocii. Asemănător cu ceea ce s-a întâmplat în lumea feudală a Europei cu 
câteva veacuri în urmă asistăm şi aici în ţările române la fenomenul goanei după prestigiu, 
al dorinţei de etalare a demnităţii publice30 a slujitorilor îmbogăţiţi în operaţii imobiliare 
şi comerţ. 

Tradiţia promovării lefegiilor în funcţie este veche. În binecunoscutele „Învăţături 
ale lui Neagoe Basarab" acestei teme îi este consacrat un întreg capitol („Cuvântul 19") 
a cărui principală idee o găsim exprimată în fraza „dar mai bun îţi este săracul cu *** 
decât boierul cu ocară ... Iar de vei fi să ridicaţi vreun lefegiu să-l puneţi spătar sau *** 
sau căpitan ... să-l vedeţi de va fi harnic de acea cinste"31 • 

Revenind la Mihai Băbeanu trebuie făcută o relaţie între înaltele funcţii admin
istrative pe care le-a deţinut şi averea pe care a acumulat-o. Lipsesc însă documentele 
care să explice cum a dobândit cea mai mare parte a ei. El apare însă ca mare filantrop, 
iar la bătrâneţe, călugăr fiind sub numele de Misail32, nu uită să-şi administreze averea. 

Lectura atentă a actelor din a doua jumătate a veacului permite totuşi câteva 
întregiri la biografia sa. Importantul document din 16 octombrie 1786, citat deja de mai 
multe ori, este în fapt o reconfirmare a privilegiilor acordate de Constantin Mavrocordat 
şi reînnoite de „fraţii domni" ce au cârmuit ţara între domnul amintit şi Nicolae 
Mavrogheni. 

În fapt documentul menţionează felul cum şi-a orânduit Băbeanu averea în scopul 
susţinerii fundaţiilor sale religioase şi sociale. Este vorba de bisericile de lemn din 
mahalalele Ceauş David (Popa Dima) şi Hagiu, alături de care a clădit câte un adăpost 
- „paisprezece chilii spre lăcuinţa a douăzecişipatro femei sărace, obraze mai alese şi 
călugăriţe" - asigurându-le şi hrana şi îmbrăcăminte. G.I. Ionescu-Gion afirmă că 
„biserica Ceauş David trebuie să fi fost zidită dinainte de 1750"33• 

Nu cunoaştem o catagrafie a întregii averi a lui Mihai Băbeanu, bunurile care ne 
sunt cunoscute din documente se referă numai la ceea ce a „afierosit" pentru întreţinerea 
fundaţiilor sale. Avem însă convingerea că averea sa a depăşit cele înşirate în actul din 

30 După J. le Gotî, Negustori şi bancheri in evul mediu, ediţia originală 1959, ediţia română 
Meridiane, 1994. 

31 fnvăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie, editura Minerva, 1971, pag. 257. 
32 La C.C. Giurescu, Istoria Bucureştilor din cele mai vechi timpuri până i'n zilele noastre, ed. I, 

1966, pag. 358 apare sub numele de Macarie schimnicul. Confuzia porneşte de la G.D. Florescu, care 
pomeneşte şi el pe ,,Macarie schimnicul", dar din neamul Băbenilor din Vâlcea ca ctitor la biserica Icoanei 
„prin anul 1745-50", „anul exact nu se ştie" (Din vechiul Bucureşti. Biserici, curţi boiereşti şi hanuri intre 
anii 1790-1797 după două planuri inedite, Bucureşti 1935). Aceiaşi confuzie, „Macarie schimnicul" sau 
„Mihai Monahul'', fost logofăt de taină din neamul boierilor Băbeni, apare şi la Lelioara Zamani, Grădina 
Icoanei în Bucureşti Materiale istorie şi muzeografie, voi. XIV, 2000, pag. 118. 

33 G.I. Ionescu-Gion, Istoria Bucureştilor, Bucureşti, 1899, pag. 179-195. 
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1786 şi, repetăm, cuprins în cel emis de Constantin Mavrocordat. Sunt amintite aici 12 
pogoane de vie, dar „ vinul ce-l face aici în Bucureşti" şi „pivniţa de piatră de la Poarta 
de Sus" unde se vinde vin şi rachiu. Mai sunt pomenite o turmă de 200 de oi şi 20 de 
vite de arătură, ca şi stupi şi râmători al căror număr nu este precizat. 

„ Milile domneşti" acordate spre „ chiverniseala celor sărace" sunt de-a dreptul 
impresionante. Scutirile acoperă întreaga fiscalitate a vremii. Vinul produs este scutit 
de „vinăriciul domnesc", adică este iertată impunerea de o vadră din zece produse, sau, 
convertit în monedă, însemna 4 bani de vadră. Vinul şi rachiul care se comercializau în 
„pivniţa de piatră" din târg au fost scutite de „cămănărit" adică taxa de 72 bani la 
fiecare butoi de vin vândut şi 6 taleri la butoiul de rachiu. Prăvălia nu mai trebuia să 
plătească „ortul vătăşesc" adică taxarea vamală şi este iertată şi „de toate alte angări" 
(angarale), adică prestaţiile de natură diferită impuse negustorilor. Stupii şi râmătorii 

(porcii) sunt iertaţi de darea cu acelaşi nume, scutire acordată prin reforma fiscală din 
1741 tuturor categoriilor de boieri şi boiernaşi. 

Oile, pentru care se plătea „oieritul" - una din principalele dări ale sistemului 
fiscal feudal - era datorat de toţi posesorii de oi. În 1748 se plăteau 6 parale pentru o 
oaie. „Pecetluitul domnesc" adică foaia de constatare de impunere introdusă de Nicolae 
Mavrocordat este o altă scutire pentru cele 200 de capete de oi ale lui Mihai Băbeanu. 
Aceiaşi scutire o obţine şi pentru cele 20 de vite de arătură, văcăritul fiind considerat 
una din cele mai apăsătoare dări. În 17 53 se plătea 66 de bani pe cap de vită. Văcăritul 
a fost înlocuit în 1766 cu un alt impozit numit „ajutorinţă". 

În afară de aceste scutiri excepţionale Mihai Băbeanu mai obţine de la Vistierie, 
pentru fiecare biserică în parte câte 80 de taleri trimestrial pentru tămâie, untdelemn, 
ceară şi bani de cheltuială pentru săraci. Pe baza de adeverinţă (pecetluit domnesc) se 
mai primesc anual I 00 bolovani de sare, din cota domnească de sare, iar direct de la 
Ocna Te lega alţi 2000 de bolovani de sare. (I bolovan = cca 130 kg)34 . 

Pentru administrarea acestei averi un posluşnic a fost „rânduit isprăvnicel pentru 
strângerea roadelor" iar decontarea sumelor la Vistierie se făcea printr-un „răvaş pe 
chip de adeverinţă". Pentru servicii, la cele două azile sunt rânduiţi şi plătiţi tot de la 
Vistierie zece !iude de dârvari şi în a căror atribuţii intra şi aprovizionarea cu lemne de 
foc a azilelor de la cele două biserici. Şi, isprăvnicelul şi dârvarii au fost scutiţi „de 
toate dăjdiile şi orânduielile de peste an către vistierie". 

Sigur, poate să uimească marele număr de scutiri acordate unui logofăt de taină 
în sprijinirea iniţiativelor sale ctitoriceşti şi sociale. Referirea deja amintită din documentul 
mavroghenesc la actul emis de Constantin Mavrocordat credem că limpezeşte lucrurile. 
Privilegiile din documentul original reprodus în cel care s-a păstrat sunt o foarte bună 
ilustrare a ceea ce se numeşte îndeobşte reforma fiscală din 1741 făcută în „spirit 
francez"33 de către Constantin Mavrocordat. „Scutelnicia" a fost unul din obiectivele 
acestei reforme, dar de care nu a profitat numai boierimea, dar şi pătura superioară a 
funcţionarilor administrativi din care făcea parte şi Mihai Băbeanu. 

34 Datele referitoare la categoriile de biruri pomenite în documentul pe care îl comentăm, au fost 
preluate din lucrarea N. Stoicescu şi O. Sachelarie Instituţii Feudale .„ sus amintit. 
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La aceste condiţii - obiectiv istorice - care explică scutirile acordate lui Mihai 
Băbeanu mai ales cele privind importantele sume care le-a primit de Ia Vistierie, credem 
că au contribuit şi alţi factori. Documentul datat 1770-1775 aminteşte de logofătul de 
Vistierie Stoian, pe care Băbeanu, de astă dată cu numele său de călugărie Misail, îl 
califica „fiul meu sufletesc", acordându-i facilităţi la vânzarea prăvăliei sale de Ia „Poarta 
de Sus". Fostul logofăt de taină caracterizează pe acest Stoian ca pe unul de Ia care „am 
cunoscut multă căutare şi ajutor la vreme de trebuinţă" motiv pentru care îl ajută 

„pentru multele faceri de bine ce am cunoscut până acum şi la care nădăjduiesc să aib 
şi de acum Înainte, de va fi voia lui Dumnezeu să-mi mai indelungheze viaţa". 

Dincolo de frumoasa şi aleasa limbă a documentelor din expresiile „învăluitoare 
a gândurilor" şi a ideilor ce se exprimă în ele - ca şi în cazul de faţă - se desprind 
existenţa unor relaţii materiale între cei doi protagonişti, ceea ce ne face să bănuim 
sprijinul avut la Vistierie prin funcţionarul ei - logofătul de Vistierie - în eliberarea 
importantelor sume acordate lui Mihai Băbeanu. Suntem doar în plină epocă fanariotă 
când funcţiile de dregător la Vistierie aveau o căutare deosebită. Dar asupra lui Stoian 
logofătul vom reveni în cele ce urmează. 

În studiile de istorie urbană există un acord unanim asupra surselor bogăţiilor 
acumulate de orăşeni. Se afirmă astfel că mediul urban oferea mai multe căi, de valoare 
inegală, de îmbogăţire. În oraşele Europei, originea primelor averi aveau la bază 
cumpărarea de imobile (case şi terenuri), fiind căutate cu prioritate cele aflate în zonele 
de interes economic (târgul). Alte categorii de bunuri ce se căutau în ordinea priorităţilor 
au fost viile şi apoi vitele, iar când puterea financiară creştea se cumpărau moşii. 

Spre deosebire de negustori şi cămătari a căror avere se acumula prin specificul 
ocupaţiei, în categoria celor înclinaţi spre îmbogăţire se regăsesc şi cei ce sunt numiţi 
„agenţi ai puterii senioriale". Altfel spus, este vorba despre acei care erau în serviciul 
aristocraţiei sau erau „intermediari" (slujbaşi) între putere şi ceilalţi locuitori. Interesul 
pentru dregătorii este ilustrat şi prin poziţia unei anumite părţi a boierimii. N. Iorga 
citează astfel pe fiul de boier care a refuzat să facă negustorie; „el cere isprăvnicie, să 
jefuiască, să bată, să fie cu pompă"35 . 

În acest context se subliniază „venalitatea funcţiilor". Xenopol aminteşte de 
„corupţia obştească" când „dregătoriile se cumpărau" pentru că „fiecare loc îmbogăţeşte 
în puţin timp pe acela ce-l obţine"36 . Se mai vorbeşte de „spiritul ascensiunii sociale", 
de dorinţa depăşirii condiţiei impuse de ierarhia nobiliară, de unde şi interesul pentru 
cumpărarea de pământ (moşii). 

Această stare de fapt, generată în oraşele medievale, este reflectată în scrierile de 
morală în care cupiditatea era considerată a fi păcatul capital al burgheziei spre deosebire 
de nobilime, al cărui păcat mare a fost mândria (superbia). Documentele veacului al 
XVIII-iea confirmă procesul acesta de înavuţire şi în Bucureşti, Mihai Băbeanu fiind 
doar un exemplu. O altă pildă o oferă un alt fiu de preot, „Ştefan, copilul sin popei 
Şerban" citat într-un document din 3 iunie 1766 ajuns mare proprietar de terenuri în 

35 N. Iorga, Studii şi Documente. voi. VIII, pag. 28. 
36 A.D. Xenopol, Istoria Românilor. voi. X, pag. 163. 
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mahalaua Calicilor şi care încă din anul 1752 vindea parcele de casă la „cei cc sunt 
acum locuitori pe dânsul cu casa"37 . 

Reluând firul cronologic al vieţii şi înfăptuirilor lui Mihai Băbeanu, constatăm 
că, în anul 1741, anul reformelor lui Mavrocordat, ctitoriile sale şi cele două azile erau 
deja în funcţie, de vreme ce se prevalează de scutirile acordate atunci. 

Dacă a ctitori câte o biserică era un fapt comun în secolul al XVIII-iea a clădi 
două biserici, fie şi de lemn, este chiar pentru acea epocă o faptă deosebită. Ea lasă să 
se întrevadă ambiţia şi puterea economică a acestui ctitor. Nu se poate pune la îndoială 
buna credinţă a lui Mihai Băbeanu în manifestarea sa creştinească. Mântuirea sufletului 
răspunde unei chemări sufleteşti şi ea este conformă regulilor Bisericii: post, spovedanie, 
împărtăşanie, miluiri. Dar nu se poate face abstracţie de ceea ce Xenopol numeşte 
„religiozitate exterioară" parte a mentalului epocii, forma care acoperea „ concepţia 
înspăimântătoare a vieţii de apoi care macină morala" societăţii din vremea când 
Mihai Băbeanu îşi desfăşura activitatea. Concepţia - scria Xenopol - era mascată „prin 
aparenţa de mare religiozitate a timpului"38• 

Băbeanu s-a impus la vremea lui, dar şi pentru posteritate - s-a arătat - prin 
înfiinţarea şi întreţinerea a două azile constând în „ 14 chilii spre locuinţ a 24 femei 
sărace, obraze mai alese şi călugăriţe". Într-adevăr şi prin această realizare Băbeanu se 
singularizează prin ceea ce a făcut spre deosebire de alţi ctitori din vremea sa. Aşadar, 
nu un adăpost pentru bolnavi sau marginalizaţi, infirmi sau alienaţi mintali, ci pentru 
„femei, obraze alese", de unde poate şi înzestrarea mai deosebită a celor două azile. 

Înfiinţarea de adăposturi pentru defavorizaţii soartei pe lângă biserici îşi are temeiul 
în învăţătura Evangheliei: „Fericiţi cei milostivi, că aceia vor fi miluiţi" (Matei, 5. 7) şi în 
scrierile Sfăntului Apostol Pavel în a sa a Doua Epistolă către corinteni: „ ... pentru că prin 
mângâierea cu care noi înşine suntem mângâiaţi de Dumnezeu şi pentru ca să putem 
mângâia pe cei ce se află în vreun necaz" (I, 4). O frumoasă dezvoltare a acestui concept 
se găseşte în documentul din 6 octombrie 1768. Este o adevărată teologie a milosteniei 
care se vrea a fi însăşi motivarea întemeierii celor două azile de către Mihai Băbeanu. 
Scris într-o aleasă vorbire care conferă textului şi o valoare literară, el are următorul cuprins: 
„ .„ multe dar bunătăţi sunt cu care poate omul a-şi dobândi sufleteasca mântuire. Însă 
cea mai mare iaste milostenia ce se/ace atât la sfintele lui Dumnezeu lăcaşuri cât şi mai 
vârtos la săraci, la bolnavi şi la scăpătaţi, pentru că milostenia iaste vârful celorlalte 
bunătăţi. De răzbate cerul şi răzbeşte tocmai la scaunul măririi lui Dumnezeu şi celui ce 
face milostenie îi zideşte lăcaş în cer şi-l face moşnean al împărăţii cereşti şi multă 
îndrăzneală îl face către Dumnezeu. De vreme ce însuşi Domnul nostru Isus Hristos se 
chezăşuieşte zicând că orice aţi făcut unuia dintre aceşti mai mulţi, mie aţi făcut„. "Ideile 
din fragmentul citat nu sunt originale. Ele sunt cuprinse în cunoscuta lucrare a lui Simeon 
Monahul, „ Umilinţa" datând din secolul al XII-iea şi pătrunse în cultura română în secolul 
al XVI-iea prin „Învăţăturile lui Neogoe Basarab către fiul său Theodosie. Capitolul al 
X-lea al acestei opere parenetice „Învăţătura ... către toţi ca să fie milostivi" are ca idee 
conducătoare tema: „ De vei milui pre cei ce sân tu în nevoie şi pre tine te va milui Dumnezeu 

17 Cf. Liviu Ştefănescu, Sfărâmarea pietrelor de hotar„. în Bucureşti, Materiale de Istorie şi 
Muzeografie, 1965. 

18 A.O. Xenopol, op. cit., voi. X, pag. 165. 
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şi te va face fericit ... "39. Băbeanu îşi însuşeşte după trei secole acelaşi crez: „milostenia 
iaste vârful celorlalte bunătăţi" cereşti. Este de amintit aici că Învăţăturile lui Neagoe 
Basarab erau cunoscute în mediile culte ale Bucureştiului epocii de vreme ce Radu, 
logofeţelul de Divan le-a copiat şi terminat de transcris la 14 mai 1727. Credem că prin 
fragmentele citate se poate desprinde o imagine a chipului de a privi lumea între idealul 
mântuirii, ca ideal suprem, şi participarea activă la lumea tumultuoasă a epocii. 

Din această perspectivă a mântuirii sufletului, asistenţa socială - mai ales în 
centrele urbane - a devenit o preocupare la care Biserica a chemat în ajutor păturile 
avute ale societăţi. Şi iarăşi trebuiesc avute în vedere „aparenţele" la care făcea trimitere 
A. D. Xenopol. Amintim în aceste context zicala care circula în oraşele flamande în 
perioada lor de înflorire, anume că săracul (săracii lui Cristos - pauperes Christi) a fost 
făcut pentru bogat, pentru mântuirea lui. Nicolae Iorga comentând înfiinţarea spitalului 
de pe lângă mănăstirea Sf. Pantelimon scria că era o „datorie pe care tot mai mult o 
ţin în seamă acum domnii şi boerii" şi caracterizează anii de mijloc ai veacului al 
XVIII-iea ca o „eră de filantropi"40, iar Ştefan Lemny o consideră o reflectare a 
„impactului morţii asupra ideilor şi sentimentelor"41

• „Încăperi pentru bolnavi" funcţionau 
în Bucureşti pe lângă mănăstirile Sf. Gheorghe-Nou, Sărindar şi altele. În 1765 biv vei 
banul Constantin Năsturel a făcut câteva chilii pentru izolarea bolnavilor mintali furioşi42 • 
Mihai Băbeanu nu poate fi scos din contextul cadrului mental al epocii, după cum nu 
poate fi trecută cu vederea ambianţa socială, e drept nemărturisită în vorbe (documente), 
de a ţine pasul cu boierimea, alături de care îşi desfăşoară activitatea. 

Următoarele ştiri din viaţa lui Mihai Băbeanu sunt din perioada anilor tulburi ai 
războiului ruso-turc. În noaptea de 26 noiembrie 1769 cei 700 de „volintiri" din solda 
ruşilor intră în Bucureşti şi gonesc pe turci. Grigore Ghica-Vodă, refugiat în hanul 
Şerban-Vodă „se lasă prins" şi predat comandantului rus, generalul Rumianţev. Marii 
boieri, cei care nu erau încă de partea Rusiei, se refugiază la Braşov, nefiind hotărîţi ce 
atitudine să adopte între cele două tabere aflate în conflict. „Programul ortodox" al 
ţarinei Ecaterina seduce, însă şi aşa se face că în ianuarie 1770 pleacă din Braşov la Iaşi 
o deputăţie în frunte cu mitropolitul Grigore. Din delegaţie face parte şi Nicolae 
Brâncoveanu, dar care nu participă la „guvernul" alcătuit de ruşi şi, sub pretextul că 
vrea să-şi aducă soţia, se întoarce la Braşov. 

Am amintit de acest mare boier pentru că el apare în actele întocmite de Mihai 
Băbeanu ca partener de afaceri al acestuia şi poate explica în parte de ce Băbeanu a ales 
calea refugiului peste munţi, unde se pare că a stat tot timpul răzmeriţei, poate chiar 
până la încheierea păcii de la Cuciuc-Kainargi, din I O iulie 1774. El pleacă din Bucureşti 
„fugind" având asupra sa o sumă importantă de bani şi mărturiseşte că şederea la 
Braşov a fost „cu multă cheltuială pentru hrana mea şi a oamenilor ce am avut cu 
mine", menţiune ce obligă a reaminti aici de „curtea" ce o avea în mahalaua „Dintr-o 
Zi" (documentul din 26 februarie 1745). Se poate că veniturile pe care le asigurase 

39 lnvăţăturile lui Neagoe Basarab ... edifia citată, pag. 303. 
40 N. Iorga, Istoria Românilm; voi. VIII, pag. 159. 
41 St. Lemny, Sensibilitate şi istorie în secolul al XVIII-iea românesc, Bucureşti, 1990, pag. 117. 
42 Ioana Cristache Panait, Consideraţii documentare asupra asistenţei bolilor nervoase în Bucureşti ... 

în «Bucureşti» Materiale de istorie şi muzeografie 1964, voi. I, pag. 368. 
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fundaţiilor sale prin privilegiul obţinut de la Mavrocordat au fost blocate, de vreme ce 
în „ multa cheltuială" făcută la Braşov au intrat şi sumele trimise în ţară „pentru 
ajutorul ... de hrana femeilor sărace de la chilii" fiind nevoit chiar să se împrumute, 
pentru că, spune el, a intrat „ la oareşcare datorii". 

Întors la Bucureşti, Băbeanu este strâmtorat financiar. La datoriile făcute la Braşov 
se adaugă şi nevoia de a achita unele cheltuieli nenominalizate, dar definite ca „ alte 
cuviincioase trebi", cum ar fi cheltuiala cu o nouă învelitoare la biserică din mahalaua 
Hagiului şi adaugă „deocamdată" probabil alte cheltuieli neprevăzute. Pentru împlinirea 
tuturor acestor obligaţii „ neavând alte mijloace" declara Băbeanu, el este nevoit să 
vîndă casa cu pivniţă şi prăvălie de la Poarta de Sus a Curţii Domneşti. S-a amintit mai 
sus că prăvălia a fost vândută „fiului său sufletesc Stoian, logofăt de vistierie". 

* 
Sunt câteva neclarităţi în editarea documentului care relatează cele înfăţişate mai 

sus. G. Potra datează actul: „[ 1770-1775]" iar Mihai Băbeanu apare în calitate de 
vânzător, sub numele de călugărie „Misail monahul". 

Dacă pentru cele întâmplate în anii anteriori redactării actului s-a putut reconstitui 
cronologia evenimentelor, pentru cele întâmplate în cei cinci ani propuşi de G. Potra, 
faptele relatate trebuiesc coroborate şi cu altele, cuprinse în alte documente contemporane. 
Dacă se admite că întoarcerea din pribegie („după ce am ieşit din Braşov") a avut loc 
după încetarea ostilităţilor, aceasta s-a petrecut în vara anului 1774. Vânzarea prăvăliei 
către Stoian a avut loc desigur înainte de 12 martie 1775. La această dată, prin două 
documente43 se confirmă schimbul făcut între „ nepotul de suflet" al lui Mihai Băbeanu, 
susnumitul Stoian cu Panait lipcanul, primul Cemătcştilor, jud. Saac. (A nu se confunda 
cu Panait ceauşul, căpitanul de lefegii). 

După întoarcerea sa de la Braşov, Mihai Băbeanu, om vârstnic, („de va ii voia 
lui Dumnezeu să-mi mai îndelungheze viaţa") se călugăreşte. lntarea în cinul monahal, 
retragerea la mănăstire spre amurgul vieţii, fapt curent în viaţa socială românească 
este un fenomen generalizat în toată Europa. El este atestat documentar încă din 
secolul al XI-iea şi a fost interpretat de istorici ca „pocăinţa cea de pe urmă, consecinţă 
a remuşcărilor tardive" la care se asocia răscumpărarea păcatelor prin înfiinţarea de 
instituţii de binefacere prin testament44 aşa cum s-a arătat mai sus. Documentele 
publicate nu fac menţiuni privitoare la starea civilă a lui Mihai Băbeanu. Nu ştim 
dacă a fost căsătorit, dar cert este că toate actele vorbesc de nepoţi şi nu de copii. 
Actul de vînzare a „prăvăliei de piatră, cu două case, cu pivniţă de desupt de 
piatră" redactat, repetăm, foarte probabil între iulie 1774 şi 12 martie 1775 este 
semnat („adeverez") de Misail monah, ceea ce propusese ca retragerea din viaţa 

lumească s-a petrecut tot în aceiaşi perioadă. 
Documentul în cauză, merită însă a fi luat în considerare şi pentru că el aruncă o 

lumină şi asupra altor aspecte ale sistemului de valori şi de gândire din epoca în care a fost 
întocmit. Misail călugărul, după ce trece în revistă evenimente din trecut din vremea când 

43 G. Potra, Documente 1594-1821, pag. 484 ~i 485, nr. 394 şi 395. 
44 J. M. Soff, op. cit., pag. 99. 
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s-a îmbogăţit („ în acea vreme dându-mi mîna ")şi trata afaceri cu Nicolae Brâncoveanu, 
aminteşte apoi operele sale ctitoriceşti şi filantropice, refugiul la Braşov, cheltuielile mari 
făcute, ajungând să aibe datorii, el adaugă: „şi neavând alt mijloc cu care să poci împlini" 
obligaţiile „am făcut vânzătoare acestei mai sus prăvălii". 

„Stenahorându-mi trebuinţa" scrie Misail, el numai poate să ţină prăvălia în 
speranţa de a fi „găsiţi muşterii de ar fi dat preţ mai mare" şi se hotăreşte să o vândă 
chiar în pierdere. Cumpărată anterior anului 1729 cu 1419 taleri el vinde prăvălia cu 
700 taleri. Conştient că este o afacere păguboasă contrară regulilor negustoreşti, adică 
a vinde în pagubă, argumentele prin care o justifică, sunt de natură sentimentală. Preferă 
să o vândă fiului său sufletesc care are „ o casă grea, plină de copile" şi faţă de care 
era obligat pentru serviciile făcute („ multele faceri de bine ce am cunoscit până acum"), 
dar pe care îl obligă, pentru că adaugă: („şi la care nădăjduiesc să aibe şi de acum 
înainte ... "). Reamintim că fiul sufletesc Stoian era logofăt la vistierie. Urarea de stăpânire 
în pace a prăvăliei vândute „dumnealui şi fiii dumnealui câţi Dumnezeu îi va ţinea" pare 
să contrazică ideea casei pline de copile. Ea este însă numai simplă formulă de încheiere 
găsită în toate actele de vânzare/cumpărare. 

Nu cunoaştem anul când a murit şi unde a fost înhumat Mihai Băbeanu (Misail 
călugărul). Fapt este însă că începând cu acest document încep să apară urmaşii săi. Se 
disting două ramuri, una care se trage din sus amintitul Stoian logofătul de vistierie şi 
altă ramură din Panait, ceauş agiesc, fost căpitan de lefegii45, menţionat pentru prima dată 
în această funcţie în anul 1783 şi intitulat de Nicolae Mavrogheni la 6 octombrie 1786 
„ boierul Domniei Mele". Soţia lui Stoian, pe nume Bălaşa45 este sora lui Panait, de unde 
referirile din documentele vremii la tranzacţii efectuate între cei doi cumnaţi. Mai apare şi 
un alt cumnat al lui Stoian, pe nume Ioniţă logofătul (9 mai 1791 şi 18 septembrie 1794). 
Stoian, s-a arătat, a fost „fiul de suflet" al lui Mihai Băbeanu, iar Panait este numit nepotul 
său (1786), mai de grabă nepot de frate sau soră decât descendent direct, nefiind cunoscute 
documente care să ateste o filiaţie directă. 

Este clar, credem, că este vorba de o altă familie Băbeanu diferită de cea a 
Băbenilor din Vâlcea. Dealtfel, s-a amintit mai sus că Grecianu în a sa „Genealogie" îl 
aşează pe Panait, căpitanul de lefegii separat în arborele pe care l-a alcătuit, negăsind 
filiaţia cu vechii boieri Băbeni47 . 

45 Căpitanul de lefegii avea atributii civile; era subalternul marelui spătar şi judeca delictele poli\ieneşti 
dintre orăşeni (ho\ii, certuri, bătăi etc.), dispunând şi de închisoarea „grosul lcfcgiei", Th. Rădulescu, op. 
cit., Revista Arhivelor 4/1972, pag. 665. 

46 Bălaşa figurează alături de Panait, Ioan şi Sofia „cu tot neamul lor" în inscrip\ia de pe un Disc 
din argint donat bisericii Icoanei la 6 decembrie 1786. Cf. Al. Elian şi colab. /nscripliile medievale ale 
României, voi. I, Bucureşti, edit. Academiei, nr. 159. 

47 Pentru o mai completă edificare amintim ctitoria boierilor Băbeanu, biserica Sf. Nicolae din 
Băbeni - Olte\u, aşezare amintită în documente în anii 1491-1492 (azi în comuna Diculeşti, jud. Vâlcea), 
refăcută de polcovnicul Matei Băbeanu, Radu Clucerul şi Şerban Băbeanu în anul 1779, schitul Băbeni 
(Vâlcea) a fost construit în a doua jumătate a secolului al XVII-iea de logofătul Ghionna Slăvitescu. Cf. 
Nicolae Stoicescu, Bibliografia localită\ilor şi monumentelor feudale din România I Ţara Românească, 
Craiova, 1970 sub voce. Pentru pământurile de acolo a se vedea: Câteva acte vechi referitoare la moşia 
Băbeni (1678-1820) în Arhivele Olteniei din anul 1927, comunicate de Marius Theodorian-Carada. Maria 
Golescu prezintă istoricul bisericii din Budeşti (Băbeni - Olte\) în aceiaşi revistă, nr. 101-103/1939. Portretul 
unui !Jarbu Băbeanu din acelaşi neam al Băbenilor din Vâlcea a fost pictat în anul 1799 în biserica din 
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Afirmaţia sus citată a „casei pline cu copile" este adevărată. Soţii Stoian şi Bălaşa 
sunt atestaţi în documente cu patru fete: Sanda (1773), Elenca (1791 ), alta, nenumită, 
soţia lui Constantin Predescu (1791) şi Uta (1792)48• Sanda a fost măritată cu un 
Dumitrache, ambii fiind morţii în 1792. Elenca a fost soţia medicului Constandin (Dinu) 
Darvari, un fiu al lor fiind atestat în 1799. 

După această sumară genealogie, interesant sunt de urmărit relaţiile dintre rudele 
amintite, averea lor şi mai ales mişcarea acesteia. Panait, ceauş agiesc, viitorul boier, 
apare pentru prima oară în documentul din 30 ianuarie 1773 din care aflăm că avea o 
casă pe Podul Mogoşoaiei în Mahalaua Creţulescu. La data de mai sus el cumpără cu 
650 taleri casa alăturată proprietăţii sale aflată în stare de ruină: „ uluci, grajdul, cuhnia 
se prăpădiseră, vreme de răzmeriţăfiind''48 • N. Ionnescu-Gion, localizează casa Băbeanu 
de pe podul Mogoşoaiei ca fiind situată „dincolo de Metohul Episcopiei Râmnicului, 
după casa Locusteanu şi înaintea casei Mihalache Florescu"50 . În anul 1808, casa este 
localizată ca fiind în mahalaua Bisericii Albe şi era locuită de nepotul lui Panait Băbeanu, 
Pană Băbeanu şi apoi la mijlocul veacului al XIX-iea de fiul acestuia Ion Băbeanu51 . 

Revenind Ia anul 1773 constatăm că la 15 iulie casa este donată nepoatei Sanda, 
„fiica dumnealui cumnatu-mieu Stoian Logofătu/". La douăzeci de ani de la această 
danie în 20 august 1792 aflăm că a existat o înţelegere ulterioară faţă de cele stabilite 
în 1773 cu soţul Sandei, Dumitrache de a dărui numai jumătate din casă, iar după 
moartea soţilor Sanda şi Dumitrache dania a fost reînoită nepoatelor Uţa şi Elenca „ce 
tine pe doftorul Constantin Darvari "52 • 

Elenca sus amintită a primit Ia cununia ei o frumoasă şi consistentă zestre 
consemnată într-un act din 9 mai 1791 semnat de mama ei Bălaşa logofeteasa53 , Panait 
căpitan za lefegii şi Ioniţă logofăt. 

Între bunurile primite figurează şi „prăvălia ce este în podul cel mare la Poarta 
de Sus a Curţii Domneşti cei vechi şi care are dedesupt o pivniţă de piatră cu locul ei 
şi cu toate precum se află" preţuită fiind la 2500 taleri. Se înţelege desigur că este 
prăvălia cumpărată de Mihai Băbeanu şi vândută în condiţiile sus arătate53 lui Stoian 
Logofătul. Prăvălia fusese înstrăinată, reamintim, la 12 martie 1775 de către Stoian în 
schimbul a 20 pogoane de vie situată în dealul Cemăteştilor. Există însă o inadvertenţă 
sau coincidenţă între documente. Prăvălia care figurează în foaia de zestre sus amintită 

Popeşti - Scorniceşti (Vâlcea), zugrăveala constatată ca ştearsă în 1943. Cf. Maria Golescu, Un arhitect 
român la începutul veacului al XIX-iea: Meşterul Ilie Suric, în Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, 
1943, fasc. 115-118, pag. 109. Din toate aceste materiale nu reiese nici o înrudire a lui Mihai Băbeanu din 
Bucureşti cu boierii Băbeni din Vâlcea. Pentru evitarea vreunei confuzii mai amintim că mănăstirea Băbeni 
din fostul judeţ Râmnicul Sărat este ctitoria lui Negoiţă Dedulescu. Cf. St. Andreescu, Data zidirii mănăstirii 
Băheni, în „Glasul Bisericii", 1964, nr. 11-12, pag. 1125. Nu s-au găsit corespondenţe nici între satul 
dispărut Băbeni din jud. Prahova şi bucureşteanul Mihai Băbeanu. Cf. G. Coriolan, Restl4ri istorice în satele 
Câşlegi şi Rădila, în B.C.M.I., 1926, pag. 120-122. 

48 Această din urmă - frază din document nu este clasră - ar putea fi fiica suspomenitei Sanda. 
49 G. Potra, Dornmente 1594-1821, pag. 482, nr. 389. 
so Ionnescu-Gion, Istoria 814Cl4resci/or, pag. 426. 
51 Arhivele Naţionale, filiala Municipiului Bucureşti, fond Parohia Icoanei, dos. 2/1866 fila 10 v. 
s2 G. Potra, o.p. pag. 570, nr. 461. 
53 Idem, pag. 558, nr. 452. 
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din 1791 seamănă în descrierea ei pînă la identitate cu cea primită de Stoian Logofătul 
de la Mihai Băbeanu cea pe care a dat-o în schimb pentru via sus amintită de la 
Cemăteşti. Prăvălia reapare într-un document din I 794 (deci după trei ani) ca fiind 
revândută de acelaşi Panait lipcanul lui Ioniţă cumnatul lui Stoian pentru 9500 lei. 
Semnalăm această inadvertenţă pentru o viitoare rezolvare. Eventual s-ar putea pune în 
context cu faptul că în ultimii ani ai secolului al XVIII-iea doctorul Constantin Darvari, 
urmaşul Băbeanului prin soţia sa Elenca cumpără locuri şi prăvălii în mahalaua Bălăceanu 
(Documentele din 30 mai 1796; 6 septembrie I 796; 26 noiembrie 1797; 24 februarie 
1798; 20 mai 1798; 1 iulie 1799 şi 10 iulie 1799 şi probabil, pot fi şi altele nepublicate). 

Cealaltă ramură continuată prin „nepotul Panait" este cea care perpetuează neamul 
şi numele de Băbeanu. Panait este epitropul fundaţiilor întemeiate de Mihai Băbeanu, 
are grijă să reînoiască la fiecare schimbare de domnie vechiul privilegiu emis de 
Constantin Mavrocordat şi se pare că a fost un bun administrator. 

El ridică o nouă biserică de zid la „Icoanei" şi reclădeşte chiliile. Potrivit pisaniei 
de la biserica Icoanei, datată 6 septembrie 1786, biserica noului lăcaş şi chiliile sunte 
zidite din temelii „în zilele înălţatului domn Mihai Constantin Şuţu voevod" între anii 
1784 şi 1786 „ cheltuitor şi ostenitor" a fost Panait Băbeanu, „ vei căpitan za lefegii 
având ca ajutor şi de la alţi pravoslavnici creştini". Tot din textul pisaniei se ştie că 
a rânduit „ ca numai din neamul mi eu să rămîie epitropi ... nepoţi şi strănepoţi "54• 

În biserica nouă s-a aşezat şi icoana de lemn reprezentând pe Maica Domnului 
între sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril datând din I 68 I şi care a fost îmbrăcată în 
argint aurit în anul 1783. Între donatori figurează doi Băbeni, Constantin Băbeanu, 
stolnic (?) şi Constantin Băbeanu (?) şi membrii ai familiilor Văcărescu (Ecaterina) şi 
Pârşcoveanu55 • Clopotul bisericii este „ hărăzit" în anul 1789 de acelaşi Panait vei 
sluger56. După zece ani, în 1799 Toader, vătaful de măcelari dăruieşte bisericii încă un 
clopot „prin osteneala dumnealui titorul Panait s/ugerul "57. De observat că în listele 
de dregători întocmite de Theodora Rădulescu Panait nu apare ca îndeplinând dregătoria 
de sluger. În anul 1786 aşa cum s-a amintit se vorbeşte de el ca „fost căpitan de lefegii" 
şi este boier, probabil „căftănit" de Mavrogheni care îl şi „ numeşte boerul Domniei 
Mele" (6 septembrie 1786). Familia Băbeanu va administra averea epitropiei până în 
pragul secolului al XX-iea. 

Aşadar, o nouă familie boierească care îşi trage sorgintea din nepotul lui Mihai 
Băbeanu, Panait fostul ceauş şi căpitan de lefegii. Suntem în faţa unui alt aspect al 
mutaţiilor petrecute în secolul al XVIII-iea, dar din nou în istoria feudală românească 
şi cu multe similitudini a ceea ce s-a petrecut mai ales în putemicile oraşe medievale 
din Europa. H. Pirenne aminteşte de parveniţii - în sensul bun al cuvântului - care 
formau la Veneţia „casele noi" (case nouve) care coexistau şi se înrudesc cu casele 
vechi (case vecchie). 

54 Al. Elian şi colab., op. cit., nr. I 53. 
ss Idem, nr. I 54 şi I 55. 
56 Idem, op. cit., nr. 160. 
57 M. Cazacu, Inscripţii de pe clopotele unor biserici di11 Bucureşti, în Glasul Bisericii XXI, 1982, 

pag. I 59. 
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Panait Băbeanu moare în anul 1808, iar nepotul său Pană Băbeanu preia funcţia 
de clironom al averii sale şi dreptul de ctitor şi epitrop la biserica Ceauş David numită 
apoi Icoanei. Acest Pană Băbeanu reface biserica după cutremurul din 1818. 

Din testamentul din 25 ianuarie 184 7 al Anicăi Băbeanu, măritată Văcărescu se 
ştie că venitul moşiei Lapoşul, din jud. Prahova a fost destinat „ întreţinerii bisericii 
Icoana". Ca administrator al moşiei şi strângător al veniturilor acesteia îl lasă pe fratele 
ei Pană Băbeanu şi pe nepoţii ei după frate „ ce vor urma după vremi". 

Despre cealaltă ctitorie a lui Mihai Băbeanu, biserica Hagiului (a nu se confunda 
cu Schitul Hagiului - Schitul Maicilor) actele nu mai fac pomenire. După G. D. Florescu 
ea a fost reclădită între anii 1872-1874 de către Radu Ştefănescu cavafu şi alţi enoriaşi58 . 
Cealaltă biserică, a Icoanei, ar fi fost restaurată, după aceeaşi sursă, de o Elencă Băbeanu 
în 1899. 

Interesant de menţionat că între anii 1866-1885 parohia bisericii Icoana a purtat 
un proces cu Pană Băbeanu şi apoi cu fiul acestuia Ioan, acuzându-i că şi-au însuşit 
veniturile de la moşia Lapoşu sus amintită. În apărarea sa Pană Băbeanu a invocat 
privilegiile din secolul al XVIII-iea. El pierde procesul. Actele depuse în apărare 

pierzându-şi valabilitatea urmare a reformelor din timpul lui Alexandru Ioan Cuza, „iar 
întăritura domnească" a dăinuit pînă la Regulamentul Organic59• 

Încheiem aici expozeul nostru. Scopul principal a fost urmărirea ascensiunii lui 
Mihai Băbeanu, figură reprezentativă pentru relaţiile sociale ale secolului al XVIII-iea. 
Actor al procesului lent şi complex de transformări şi de „disoluţie a vechilor valori" 
(Ştefan Lemny), Mihai Băbeanu reflectă pe deplin procesul de agregare a unei noi 
societăţi cu noi comportamente în curs de formare. 

Mihai Băbeanu, prin activitatea sa, întruneşte condiţiile unor determinante stilistice 
specifice vremurilor sale, condiţie esenţială, după Lucian Blaga60, a istoricităţii, dându-i-se 
astfel dreptul de a fi prezent în Istorie. 

SUMMARY 
Bailiff Mihai Băbeanu 

Mihai Băbeanu was a representative personality for the 181h century Bucharestan world. 
Documenls attest his gradual hierarchical ascendance up to the high dignity of Bailifî - a dignity 

he held by lhe mid I 81h century. Although he was noi a nobleman, by his behavior - his philanthropic acts, 
his personal court, his real estates in town - he showed a tendency to approach and imitate the higher classes. 

Mihai Băbeanu's life shows his will to overpass his condition (imposed on him by the Phanariote 
era). As a rich man, he figured out social ascension as a personal target, hence his desire to impose himself 
by means of philanthropic deeds - typical of the mid J 81h century. 

The history of Bucharest recorded his name due to two social assistance inslitutions he founded, by 
lhe „Icoanei" and „Hagiului" churches. 

The present study offers detailed analysis of the information collecled from documents mentioning 
Mihai Băbeanu. 

58 G. D. Florescu, Din vechiul Bucureşti ... 1935, pag. 67. 
59 A se vedea la Arhivele Na1ionale filiala Municipiului Bucureşti, fondul Biserica Icoanei, dosarele 

211866- 1890; 3/1882; 6/1885. Procese cu familia Băbeanu. 
60 Lucian Blaga, Fiinţa istorică. Cluj, 1977, pag. 135. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



502 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XVII 

Hrisovul din 6 octombrie 1786 
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1786 octombrie 6 

Io Nicolae Petru Mavroghen(i) vlole)vlod) din mila lui Dumnezeu domn al Ţării Romineşti. 
Cei ce săvărşesc bunătăţile cele de suflet folositoare şi plăcute lui Dumnezeu nu numai în viaţa aceasta 
să laudă şi să binecuvântează, ci şi dupe petrecania lor le rămăne nume nemuritoare şi pomeniri vecinice 
şi sufletele lor în lăcaşurile drepţilor să învrcdniccscu; multe dar bunătăţi sănt cu care poate omul a-şi 
dobândi sufleteasca mântuinţă. În cca mai marc iastc milostivenia cc să face atăt la sfintele lui Dumnezeu 
lăcaşuri căi şi mai vărtos la săraci, la bolnavi şi la scăpătaţi, pentru că milostenia iastc vărful celorlalte 
bunătăţi. De răzbate cerul şi răzbeşte tocmai la scaunul măririi lui dumnezeu şi celui cc face milostenia 
îi zideşte lăcaş în cer şi-l face moşnean împărăţii cereşti şi multă îndrăzneală îi face către Dumnezeu. De 
vreme cc însuşi domnul nostru l[su]s H[ri]s[tos] să chczăşueşte zicănd că orice aţi făcut unuia diatru 
aceşti mai mulţi fraţi, mie aţi făcut. [A]şijderea şi după cuvăntul Sfăntului loani să face pentru milostenie 
la atăta înălţime zice sue preot milosteniia. 

Drept aceia şi eu robul stăpănului micu I[su]s H[ri]s[tos] şi Dumnezeului a toată făptura Io 
Nicolae Petru Mavroghen[i] v[oie]v[od] răvnitor fiind aceştii mari faceri de bine şi voioşi a întări cele 
cu cuviinţă date mili pe la sfintele lui dumnezeu lăcaşuri întru slava a sfănt numele său şi întru pomenirea 
noastră, aflat-am domnia mea şi pentru răposatul Misail monahul ce au fost logofătu de taină, cum că 
încă din mică vărstă au slujit domnilor şi ţării pănă la vărsta bătrăneţilor şi cugctănd la cele de dumnezeu 
plăcute, cu a sa agoniseală au înălţat doaă sfinte biserici aici în Bucureşti săvărşindu-le cu toată podoaba 
lor, [în]să una ce să chiamă mahalaoa Hagiului la care să cinsteşte şi să prăznueştc hramul prea (prea) 
cuvioasii Maicii noastre Paraschiv[i] şi sfinţii mai mari Voevozi Mihail şi Gavriil, altă biserică ce să 
numeşte mahalaoa Popii Dimii la care să cinsteşte şi să prăznucştc hramul prea sfinţii prea curaţii 

stăpănii noastre de Dumnezeu născătoare şi pururea fecioarei Mariei şi sfăntul slăvit prooroc înainte 
mergător şi botezător loani şi sfăntul părintele nostru Nicolae arhiepiscopul Mirelor de la Nichcia, 
făcătorul de minuni, unde au făcut şi 14 chilii spre lăcuinţa a 24 femei sărace, obraze mai alese şi 

călugăriţe, a căror hrană şi îmbrăcăminte tot Misail monahul au avut purtare de grije în viala sa, cum 
şi dupe sfărşitul său le-au orănduit 12 pogoane de vie, stupi şi o pivniţă de piatră cu case ce este la poarta 
domnească din sus în mahalaoa Bălăceanului. Şi atăt cuviincioasa purtare de grijă şi chiverniseala acelor 
sărace cum şi a bisericilor ne ânştiinţăm că să păzeşte pe deplin pănă astăzi, precum să afla şi căndu era 
în viaţă răposatul Misail monahul de către nepotu-său boerul domnii melc Panait fost căpitan de lefegii, 
cel ce l-au lăsat epitrop şi chivernisitor numitelor biserici şi acelor sărace. 

Deci fiinducă pe lăngă această orănduială ce au făcut acel răposat au avut şi mili domneşti, adică 
a scutit drepte bucate, stupii şi rămătorii cc va avea de dijmăritu şi de vinărici vinul ce-l va face în vii 
şi aicea în Bucureşti pivniţa de la poarta din sus, scutită de fumărit, de cămănărit, de vamă, de vin 
domnescu, de ortul vătăşescu şi de toate alte amgarii, ca să fie pentru vănzarea vinului şi a rechiului spre 
chiverniseala acelor sărace. Aşijderea să scutească la vremea oeritului cu pecetluitu domnescu oi doaă 
sute. Şi la vremea văcăritului de să va întămpla dupe vremi să scutească vite doaăzeci, care vite sănt de 
arătura bucatelor ce săntu de hrana acestor sărace peste an. Să ţie şi liude zece dărvari scutiţi de toate 
odăjdiile şi orănduielile căte es de la visterie peste an în ţară carii săntu pentru adusul lemnilor de la 
chilii şi pentru altă posluşanie. Şi să ia de la visterie la amăndoaă bisericile pe an t[a]l[eri] optzeci, de 
biserică căte l[a]l[eri] patruzeci, însă de patru ori într-un an, la ficşicarc hram cătc t[a]l[eri] doaăzcci 
pentru ceară, lămâie, untu de lemnu şi să împartă şi săracilor de la chilii. Şi iar să ia pe fieşcare an cu 
pecetluit domnesc bolovani sare, una sută şi oca sare doaă mii de la ocna Telega. Aşijderea să tie şi un 
om care iaste rănduit isprăvnicel spre străngerea roadelor şi posluşnic la acele sărace, scutit şi apărat de 
toate dăjdiile şi orănduielilc visterii pe carele să-l ducă înaintea dumnealui marele vist[ier] şi să-i dea 
răvaş pe chip de adeverinţă. [P]recum pentru toate aceste mili ce mai sus arată, ne adeverimu domnia 
mea alăt din hrisovul domnii sale Constantin vodă Mavrocordatu căt şi din hrisoavele tuturor fraţilor 

domni ce au stătutu de atunci şi pănă acum, dreptu aceia şi domnia mea m-am milostivit de am în[n]noitu 
toate milile acestea printr-acest hrisov al dmnii mele ca să se păzească nestrămutatu. 
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Şi fiindcă mai sus numitul epitrop şi ctitor Panait fost căp[itan] de lefegii cugetănd la cele de 
Dumnezeu plăcute, cu a sa agoniseală s-au îndemnat de au prefăcut de piatră una dintr-aceste doaă 
biserici, adică cea din mahalaoa Popii Dimii ce era de lemn în care se află şi sfănta icoană a prea curatii 
stăpănii noastre de Dumnezeu născătoare şi pururea fecioarei Marii făcătoare de minuni şi au ziditu şi 

chilii iarăşi de piatră în care lăcuescu călugărite şi femei sărace văduve, a cărora purtare de grije şi 

căutare li se păzeşte tot de numitul ctitor ca şi celoralalte, iar clupe moartea sa se lasă apitrop iarăşi din 
neamul său mireni iar nu călugări, fiind biserică la care se află lăcuind călugărite şi sărace vilduve. 
Precum pentru aceasta ne adeverim domnia mea din cartea prea sfintii sale părintelui nostru mitropolitu 
al tării kiriu kir Grigorie ce este cu aşăzămănt pentru aceasta făcută de la anul l 783 iunie 1 care au dat-o 
numitului ctitor cu volnicie să zidească biserica şi chiliile acelea şi să păzească aşăzămănturile şi 

rănduelile ce prin cartea prea sfinţii sale coprind nestrămutatu, lăsănd şi prea sfintia sa doi preoti ca să 
fie nesupărati de răndul dăjdiilor preoteşti. Deci şi domnia mea ne-am milostivit fde am întărit cu acest 
hrisov toate orănduielile căte să cuprind în cartea prea sfinţii saşe părintelui mitropolitul, fiind toate cu 
bună orănduială făcute spre a să păzi în toată vremea nestrămutat. Pentru care poruncim şi pentru acei 
doi preo\i şi un diacon ce vor fi la această sfăntă biserică, să fie nebănui\i despre răndul dăjdiilor 
preoţeşti şi de ploconul Mitropolii, ca să poată sluji sfintii biserici. Şi am întărit hrisovul acesta cu însuşi 
credinţa domnii mele şi cu a prea iubiţilor domnii mele fii Constantin v[oie]v[od], Petru v[oie]v[od] şi 

cu tot sfatul cinsti\ilor şi credincioşilor boeri celor mari ai divanului domnii mele, pan Dumitrache Ghica 
mare ban, pan Nicolae Brăncoveanul mare vist[ier), pan Ştefan Prăşcoveanul mare dvomic de Ţara de 
Sus, pan Ianache Văcărescu[ mare dvornic de Ţara de Jos, pan Grigorie Băleanu mare logofăt de Ţara 
de Sus, pan Nicolae Filipescu mare logofăt de Ţara de Jos, pan Costache Mavrogheni, mare spătar, pan 
Constantin Filipescu[ mare postelnic, pan ... 1 mare clucer, pan .. .' mare pahar[nic], pan Aleco Văcărescu[ 
mare stolnec, pan Costache Racoviţă, mare comis, pan ... 1 mare sluger, pan ... 1 mare pitar şi ispravncc 
pan .. .' mare log[ofăt]. Şi s-au scris hrisovul acesta la întăiul an dintru întăia domnie a domnii mele aici 
în oraşul Scaunului domnii mele Bucureşti la anul 1786 în luna octombrie 6. 

Io Nicolae Mavrighen(i) voievod, din mila Iul Dumnezeu domn al Ţării Romineşti. 
Original romînesc, hîrtie, cu miniaturi şi monograma domnului, fără pecete şi iscălitură. 

1 loc alb în document. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



PERSONALITĂŢI BUCUREŞTENE 505 

BĂBENI,1 > 

Alexandru Căpitanu 1899 
ţ = Lucreţia Rahtivan 

Paulina = Ioan Căpitanu 

ţ sin Niculae Căpitanu 
Cătuneanu. 

Pană (Panait) la 1813 
biv vtori Vistier nepot î lui Panait biv vei Sluger 

Panait vei Căpitan 

Anica = Alecu sin Bărbuceanu 
ţ Banul Văcărescu 

Breslea Băbeanu. 

î 
... =Barbu 

LJ 
za lefegii 
1795 biv vei Sluger 
- la 1812. Î 

Tetoianu 
treti Logofăt 
1789. 

Răducinu Armanu Matei Polcovnic Drr· hi ci Polcov- Mihai Pf a Tănase 
768. î 1776 nic - cu fiica ÎLogofiitul hotar- î 
Clucer 1763 biv ".el Pol- Zoiţii Jianca 1742. Paharnic nic 
Ispravnic 1794. covmc la 1784. 1793 Ju- la 1750. Pos- 1762. 

1785. decător în Dolj. telnic Ia 1758. 
Toma 

Costandin Papa 

Barbu 
t 1726 ţ 1726. î 1723 

Ioan vei Portar 

î 1725. 

Preda = !lina 1726 Goran 1666. 

Dumitraşco 1697 Logofăt - fata ţ ţ 

Î 
lui Neagoe Paharnicu ot 
Fălcoi. Cernica Petrică Dumitraşco Andrei t 1646. ţ 1646. ţ 1646. îl666. 

Ioan 

îl646. 
Sibiu Voinea Radu Stancu/ On.rişa11 Talul Stan Cazan Rtdu Odf 

1646. 1646. 1646. 1646. 1646. t 1646.ţi646ţl646. 1646. 1646. 

Odor 
1646. 

Radu 
1646. 

VoicaS~ico Sibiu CÎ-stian Tudor ihul Despa Sibiiu lane Paharnicul 
ţ 646.11646. î 1646. , l 646. 1646. 1646. 1646-r 1646-r 1642. 

Preda Postelnicul 

îl642 

Dumitru Logofătul Pârv11 Postelnicul Radu 1594. î 1619. t ... _1_6_1_9 ____ __,ţ 1618. 1619. 

Stae, circa 1494 

t 

Zaharia Logofătul î 1611. 

1> Din actele ce-mi sunt cunoscute, dovedesc pe cei mai vechi a fi stăpânii moşii Băbenii. Urmează 
apoi seria moşnenilor şi cam pe la 1700 încep adevăraţii boieri Băbeni dar pe cari nu-i pot urmări - în lipsă 
de acte - decât cu frânturi de arbori genealogici. 
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I. MUZEOLOGIE, RESTAURARE 

MONTAREA OPERELOR 
DE GRAFICA ARTISTICA 

1. Domeniul de exerciţiu 

RODICA ANTONESCU 
Restaurator grafică 

Prezentarea câtorva modalităţi de montare a graficii doreşte să fie în primul rând 
un îndrumar practic pentru uzul direct al colegilor de muzeu, însă poate fi util oricărui 
deţinător sau îngrijitor de colecţie de specialitate. Ne adresăm aşadar celor interesaţi de 
problemele de expunere şi depozitare a categoriilor de bunuri culturale caracterizate 
formal prin prevalenţă bidimensională şi rectangulară (foaia, fila, coala) ce se constituie 
dintr-un suport purtator şi o serie de tehnici artistice cu materialele aferente unor texte 
sau imagini. 

Compoziţia suporturilor care ne interesează aici este de origine vegetală sau 
animală, însă sugestiile pot fi utile şi pentru materialele anorganice trase in foi şi 

purtătoare de informaţie scrisă, desenată sau pictată. 
Din perspectiva conservării, foile care fac obiectul acestei prezentări se împart in 

următoarele categorii 1: 

I. foile de hârtie (în cele mai variate sorturi) şi derivaţii papetari, precum 
cartoanele, butaforiile, etc., în variantă simplă sau cu diferite prelucrări de impregnare, 
acoperire, colorare, ş.a.m.d. 

2. foile de papirus, coajă de copac, frunze, lemn uşor, etc. 
3. foile de ţesătură de bumbac, in, cânepă sau mătase. 
4. foile de pergament, piele argăsită sau tabacită dar şi peliculele de albumină şi 

gelatină purtătoare de halogenuri de argint sau alte metale nobile specifice fotografiei. 
5. foile de fildeş sau os. 

1 Enumerarea are în vedere o anumită clasificare: primele sunt de origire vegetală, ultima grupă de 
la punctul 3 face trecerea spre cele de origire animală. Aşa cum aminteam mai sus, sugestiile de aici pot 
fi utile şi pentru foile din metal, sticlă, piatră, etc. Nu am enumerat aici noile suporturi sintetice. 
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Tehnicile şi materialele de expresie artistică sau documentară prezente pe aceste 
suporturi pot fi împărţite in câteva mari grupe, astfel: 

1. desene şi picturi în grafit, cărbune, conte, crete, tuşuri, cemeluri, alături de 
acuarele, guaşe, tempere, uleiuri, pasteluri, creioane colorate, şi chiar mai noile culori 
acrilice, ceracoloruri sau pixuri cu pastă ori fetru. 

2. gravuri şi imprimate, începând de la clasicele aqua-forte, aqua-tinta, mezzotinta, 
ac-rece, xilogravura, litografia, dar şi mai noile linogravuri, monotipuri, planotipuri ori 
procedeele foto-tipografice, şi mergând până la tipăriturile standard sau speciale. 

Acestei categorii îi este de multe ori atenuată sobrietatea monocromiei specifice 
prin colorarea ulterioară cu ajutorul uneia dintre tehnicile şi materialele primei grupe, 
ceea ce determină apariţia unei sub-categorii: cea a tehnicii mixte. 

3. Fotografiile în cele mai diferite tehnici, de la plăcuţele de argint sau fier ale 
daguerrotype-lor şi ferrotype-lor, până la suporturile din materiale plastice, de astăzi. 

Şi în acest caz putem întâlni mixări tehnice precum fotografiile colorate ulterior, 
în acuarele, guaşe, uleiuri, etc. 

2. Motivaţiile montării 

Principalele argumente în favoarea montării pieselor purtătoare de imagine sau 
text sunt: protejarea şi evidenţierea. 

În primul caz se are în vedere acţiunea general-distructivă a temperaturii, umidităţii, 
poluanţilor, luminii, dar şi pe cea ocazională a manevrării pieselor. Ne aflăm aici pe 
domeniul de exerciţiu al conservării. ale cărei precepte le vom discuta mai pe larg în 
cele ce unnează. 

Al doilea motiv aparţine acelui „singular cvadriviu de ştiinţă, istorie, estetică şi 
modă "2 muzeologiei. disciplină care a putut să adune într-un tot unitar preocupările atât 
de divergente referitoare la mărturiile materiale ale culturii, înţeleasă tot mai mult ca un 
„ansamblu complex care include cunoştinţele, credinţele, arta, moravurile, dreptul, 
obiceiurile, precum şi orice inclinaţie sau experienţă dobândită de omul care trăieşte 
În societate "3 

Din perspectiva actuală, ambele motive se află într-o perfectă simbioză, susţinând 
sinergic preocupările pentru piesele izolate sau aparţinând unor colecţii. Cu toate acestea, 
mai persistă în multe locuri impresia că primul motiv enunţat mai sus pare a nu avea 
tangenţe prea numeroase cu cel de-al doilea considerându-se (în mod greşit) că 

eviden\ierea piesei se petrece cu preponderenţă într-o expoziţie, în timp ce protejarea 
corectă a aceleiaşi piese are loc doar într-un depozit (eventual super-specializat şi 

super-dotat). Trebuie să contrazicem aceste impresii şi să afinnăm de la început că 
protecţia este obligatorie în toate etapele „ vieţii" unui bun cultural iar evidenţierea 
poate fi făcută şi în timpul păstrării. Cu toate acestea trebuie să recunoaştem că în 

2 Cesare Brandi - Păstrarea sau înlăturarea ramelor ca prohlemă de restaurare, în: TEORIA 
RESTAURĂRII, ed. Meridiane, 1996, p. 169. 

1 E.B. Tylor,1871, în: DICŢIONAR DE ETNOLOGIE ŞI ANTROPOLOGIE, ed. Polirom, 1999, 
p. 184 
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decursul timpului, evidenţierea este cea care pe lângă punerea în valoare, a favorizat 
apariţia montării (devenită apoi şi o modalitate de protejare a piesei de colecţie) în timp 
ce depozitarea nu şi-a propus Ia începuturi nimic mai mult decât o adăpostire, 
nepretenţioasă ca înfăţişare. 

3. Scurtă istorie locală 

Muzeul Municipiului Bucureşti dispune de o cantitate impresionantă de piese 
care se încadrează categoriei analizate aici. Cu foarte mici excepţii, majoritatea rubricilor 
enunţate în prima secţiune din acest articol sunt materializate într-o gamă foarte largă 
de bunuri muzeale. În aceste condiţii, fiecare obiect a fost de-a lungul timpului tratat 
corespunzător mentalităţii vremii, fiind depozitat sau/şi expus conform uzanţelor. 

Clasificarea vechilor modalităţi de montare porneşte de la o primă departajare, 
bazată chiar existenţa celor două componente tradiţionale ale actualului muzeu: cea 
istorică şi cea artistică. 

Piesele aflate în prima diviziune au fost tratate cu precădere ca elemente ilustrative 
pentru o împrejurare istorică, aşadar cu valoare mediatoare, în timp ce piesele celei de-a 
doua au fost considerate ca auto-reprezentative. Din aceste motive, elementele de 
depozitare şi evidenţiere diferă destul de mult de la o categorie Ia alta. 

Secţiunea istorică a muzeului municipal a adunat de-a lungul timpului documente, 
hărţi, tipărituri, cărţi, fotografii, ziare, alături de gravuri, desene şi picturi ale căror 
calitate principală a fost cea de reper istoric. Fără să fi fost neglijat, elementul estetic 
a fost subordonat celui informaţional, documentar. 

Secţiunea artistică a procedat de o manieră contrară, favorizând achiziţiile şi 

donaţiile de piese caracteristice fenomenului artistic bucureştean, aşadar cu precădere 
grafică de şevalet şi de imprimare, în dauna elementelor documentare precum 
manuscrisele, imprimatele, hărţile, ş.c.I. cc nu deţineau o relaţie directă cu personalitatea 
unui artist sau a unei mişcări plastice reprezentative. 

În aceste condiţii, modalităţile de expunere şi depozitare a foilor au urmat trasee 
oarecum diferite. În cele ce urmează vom încerca să caracterizăm câteva procedee 
curente, situaţiile concrete fiind cu mult mai numeroase. Amintim în acest sens 
următoarele cazuri: · 

1. Secţiunea dedicată artelor plastice (Pinacoteca): 
- Lucrările de grafică aflate în montări şi încadrări originale sau cu semnificaţie 

documentară şi estetică au fost păstrate în aceste formule, atât timp cât ramele şi relaţiile 
acestora cu cartoanele şi geamurile au rezistat. Aceste montări şi încadrări au fost 
utilizate deopotrivă pentru expunere şi depozitare. Când „învelişul protector" s-a degradat 
a fost înlăturat de către custodele colecţiei sau de un restaurator. 

- Lucrările care au făcut obiectul unei expoziţii de durată au fost montate astfel: 
foaia a fost caşerată pe un carton, lipit apoi de un passe-partout din mucava învelită cu 
hârtie semiciocan sau pânză de culoare neutră. 

- Piesele de grafică artistică lipsite de montare au fost depozitate în mape din 
hârtie semi-ciocan cu o fereastră decupată central. Lucrările au fost ataşate de partea 
din spate a mapei prin lipire directă sau cu ajutorul unor benzi din hârtie gumată. 
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În condiţii de austeritate financiară extremă şi de interes scăzut pentru o bună 
păstrare a colecţiilor (perioade care au existat chiar şi în istoria relativ recentă), mapele 
au fost confecţionate din hârtii mai subţiri şi de calitate îndoielnică, ferestrele nu au mai 
fost tăiate, iar lucrările nu au mai fost fixate de suport, favorizând abraziunea suprafeţei 
plastice la orice manevrare. 

- Desenele de dimensiuni mari din acelaşi sector se păstrează rulate sau pliate, 
cu sau fără hârtie protectoare, în funcţie de importanţa lor sub aspect artistic dar şi de 
bugetul şi spaţiul disponibile. 

2. Secţiunea dedicată istoriei 
- Lucrările expuse au fost montate prin lipire de un carton4 şi de un passe-partout, 

sau chiar direct încadrate (fără montare, doar cu un carton pe verso). Multe din aceste 
încadrări mai păstrază vechile etichetele unor ateliere de rameuri din Bucureşti, altele 
au fost executate mai recent de Cooperativa „Decorativa". 

- Piesele purtătoare de imagini au fost depozitate in mape din carton semiciocan 
cu fereastră centrală tăiată pe faţa mapei, lucrările fiind fixate cu benzi de hârtie gumată 
sau prin lipire directă. 

- Fotografiile mari, în montare originală sau de epocă au fost expuse în ramele 
iniţiale sau li s-a ataşat un nou passe-partout adaptat dimensiunilor noii rame. Cele de 
formatul „carte poştală" au fost expuse fără montare, direct în vitrine sau chiar prin 
lipire de un suport de etalare. 

- Fotografiile de dimensiuni sub formatul A4 au fost păstrate în plicuri din hârtie 
pergaminată cu aspect siclos. Cele de dimensiuni mai mari au fost păstrate în hârtii de 
diferite grosimi, îndoite la mijloc, fără fereastră centrală. 

- Piesele purtătoare de text au fost expuse prin încadrare directă sau chiar lipire 
liberă cu faţa de geamul vitrinei (! ). 

- Manuscrisele şi documentele de dimensiuni curente au fost depozitate in mape 
confecţionate dintr-o hârtie îndoită la mijloc sau în plicuri din aceeaşi hârtie sticloasă. 

- Hărţile şi planurile au fost expuse prin încadrare directă, cu un carton rigid pe 
verso. 

- Hărţile şi planurile au fost depozitate în mape dintr-o hârtie îndoită, cu sau fără 
fereastră centrală. Cele de dimensiuni mari au fost rulate sau pliate (integral sau la 
capete, pentru a încăpea in cutiile plate de tip Solander, în care se stivuiau un număr 
de piese, cu sau fără hârtii de protecţie inserate între piese). 

Multe dintre cele de mai sus nu sunt specifice doar muzeului municipal, modalităţi 
similare pot fi întâlnite în majoritatea muzeelor româneşti, „traducând" o situaţie gen
eral valabilă de altfel pentru un moment al istoriei muzeologiei mondiale. Multe dintre 
procedee nu sunt totalmente greşite ci doar ignoră unele detalii ale normelor recente cu 
privire Ia agresivitatea unor materiale şi moduri de operare. 

4 UIX:le piese au fost caşerate cu aracet şi pe pânză de in de o grosime medie, albă sau chiar cu 
carouri (sic!).Operaţia s-a executat în atelierul de restaurare ceramică (!) al Muzeului municipal. 
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3. Modalităţile corecte de montare. 

Un aspect de primă importanţă al oricărei montări corecte este calitatea materialelor 
folosite, dacă nu punem în balanţă (considerându-le rezolvate deja) problemele mediului 
ambiant, care prin poluanţi, lumină, umiditate, temperatură pot oricând contracara şi 
chiar afecta cele mai propice materiale de conservare. 

Trebuie menţionat de la început că pot fi concepute două modalităţi de montare 
în funcţie de destinaţia lucrărilor, deşi ele pot fi reunite într-o singură soluţie, valabilă 
deopotrivă pentru depozitare şi expunere, şi care rezolvă atât problemele de protejare 
cât şi pe cele de evidenţiere. Vom încerca, în cele ce urmează să le deta!iem pe primele 
două, pentru a concluziona cu ultima, mai mult utilizată. 

1. Aşa cum arătam mai sus, montarea unei piese are în vedere în primul rând 
evidenţierea. De aceea vom prezenta mai întâi montarea pentru expunere: 

Aşezarea unei coli de hărtie sau carton împrejurul (passe-partout) unei imagini 
produce acel interval care favorizează receptarea. Dacă materialu! folosit dispune şi de 
câteva elemente auxiliare precum culoarea sau linia unui chenar interior, privirea este 
şi mai uşor direcţionată spre centrul paginii, unde se desfăşoară imaginea. 

„Ambalaju!" acesta este apoi etalat cu diferite mijloace, dintre care folosirea unei 
rame este cel mai curent. Conservarea actuală recomandă utilizarea unei foi transparente 
(sticlă, perspex) pe faţa acestui ansamblu şi a unei foi suport pe spate. Totul se închide 
apoi pe verso cu o nouă folie izolatoare. 

In interioru! acestui montaj, lucrarea este ataşată spatelui-suport prin balamale 
(fr. = charnieres, eng!. = hinges) prinse de cartonul suport de pe verso şi pe latura 
superioară a lucrării. În acest fel modificările dimensionale datorate temperaturii şi 
umidităţii nu vor produce tensionări, cu modificări ale planeităţii piesei care pot duce 
şi la degradări ale imaginii (crache!uri, exfolieri, frecări,etc.). Balamalele pot fi aşezate 
drept sau îndoit, după cum se urmăreşte sau nu expunerea marginii foii. Aceste 
recomandări sunt valabile pentru majoritatea pieselor, chiar şi pentru cele purtătoare de 
text în Joc de imagine. 

Diferenţele apar abia în cazul în care rezistenţa materialelor utilizate 'în mod 
curent este insuficientă pentru dimensiunile foarte mari ale unor piese, ceea ce impune 
o abordare mai complexă pe care nu o vom detalia aici, deşi în linii generale se urmăresc 
ace!eşi scopuri protective, non-tensionante şi expresive cu acelaşi tip de materiale. 

2. Dacă se are în vedere destinaţia exclusivă a depozitării şi cercetării pieselor, 
montarea poate fi: 

„opacă" atunci când consultarea fiecărei lucrări are loc prin deschiderea unei 
mape-dosar, fără fereastră centrală şi în care - ca mai sus - are Joc ataşarea de suport 
prin balamale. Mapele pot fi stivuite după formate, în cutii de tip So!ander. 

„transparentă" atunci când consultarea are Joc printr-un înveliş ne-etanş dintr-un 
material plastic inert d.p.d.v. chimic, care permite vizualizarea fără dificultăţi. Mapele 
transparente pot fi depozitate în cutii de tip So!ander cu sau fără inele laterale de 
încopciat. 
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„rulată" atunci când ne referim la marile formate. Aceasta se face prin utilizarea 
unui miez cilindric rigid cu diametrul minim de 30 cm. îmbrăcat cu material neutru 
(chimic), punându-se lucrarea cu faţa spre exteriorul rulării şi intercalând un alt mate
rial neutru şi non-abraziv în timpul rulării. Totul este apoi depozitat vertical într-un alt 
cilindru prevăzut cu fund şi capac. Depozitarea orizontală poate avea loc doar în cazul 
confecţionării unui dispozitiv de susţinere a miezului rigid, pentru a nu produce plieri 
şi tasări ale piesei sub propria greutate sau sub apăsarea cilindrului. 

3. Aşa cum arătam mai sus, există o variantă care reuneşte cele două destinaţii 
majore. Aceasta constă în folosirea mapelor cu fereastră (passe-partout) în mod 
„definitiv", atât pentru expunere cât şi pentru depozitare. În acest caz, deşi are loc o 
clasificare tipodimensională a lucrărilor, aceasta este surclasată de a doua, care urmăreşte 
formatele standard ale mapei (atât pentru cutiile Solander cât şi pentru rame). Varianta 
este valablă pentru lucrările de dimensiuni obişnuite, sub Al. Formatele mai mari 
urmează, după caz, una dintre indicaţiile de mai sus. 

4. Materialele recomandate pentru montare 

În general, hârtiile suport ale lucrărilor de grafică necesită vecinătatea imediată 
a materialelor din celuloză de primă calitate, neutre. permanente. cu materiale tampon 
anti-aciditate (săruri de calciu şi magneziu). 

Acestea pot fi foiţe japoneze, hârtii şi cartoane, într-o gamă largă de texturi, 
grosimi şi culori. 

Uzanţele actuale recomandă folosirea unui passe-partout dintr-un carton mai gros 
a cărui fereastră centrală să fi fost tăiată într-un unghi de 45ş de jur-împrejurul imaginii. 
Grosimea cartonului îi asigură acestuia şi o rigiditate, favorabilă manevrării netensionate 
dar şi susţinerii lucrării montate. Spatele acestui passe-partout, suport al foii prin acele 
balamale, trebuie să aibe aceleaşi calităţi descrise mai sus. 

În cazul depozitării „transparente" materialul trebuie să fie de o claritate extremă, 
inert d.p.d.v. fizico-chimic, cu stabilitate dimensională şi uşor de prelucrat pentru scopul 
propus. Polietilena, calcul, hârtiile pergaminate, şi altele asemenea sunt cu desăvârşire 
interzise, datorită emanaţiilor nocive, acidităţii extreme şi îmbătrânirii rapjde dovedite. 

Pereamentele vor beneficia de asemenea de Oţ!Utralitatea cu· saruri· bazice ale 
materialelor descrise mai sus, acestea armonizându-se cu alcalinitatea lor naturală. Chiar 
alte substanţe care compun uneori o piesă cu suport din pergament (hîrtiile unor peceţi 
timbrate, şnururile de mătase alu unor peceţi din ceară, calupurile aceloraşi peceţi, etc.) 
nu sunt incompatibile cu neutralitatea cartoanelor şi hârtiilor utilizate pentru montare. 

Fotoerafiile trebuie însă ferite de vecinătatea sărurilor tampon de calciu sau 
magneziu fiindcă halogenurile de argint ale emulsiilor fotografice pot fi puse în pericol 
(aşadar chiar imaginile) de aceste substanţe prezente în materialele de conservare curente. 
Hârtiile folosite în acest cazuri trebuie să fie doar „neutre'', prin urmare doar celuloză 
de primă calitate. 

Pentru fotografii sunt intens recomandate montările „transparente" cu aceeaşi 
condiţie a neutralităţii şi inerţiei materialelor. 

Majoritatea materialelor-suport componente ale unor foi sunt favorizate de 
vecinătatea imediată a materialelor ~ descrise mai sus. 
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Fixarea foilor în oricare dintre mapele de mai sus se face prin utilizarea hârtiei 
japoneze şi a unui adeziv non-acid, nedegradabil prin uscare şi îmbătrânire, care poate 
fi un compus celulozic sau de amidon, compatibil aşadar cu restul materialelor. 

În cazul păstrării montărilor originale este recomandat ca materialele 
convenabile (neutre sau permanente) să fie intercalate între lucrare şi cartonul vechi 
(atunci când a avut loc o separare prin intervenţia restaurării) sau să fie plasate în 
imediata vecinătate a întregului „pachet" în încercarea de a păstra totul în cât mai 
bună stare şi cât mai mult timp. 

5. Concluzii 

Utilizate pentru protejare şi/sau evidenţiere, operaţiile de montare a foilor presupun 
aşadar o cunoaştere a materialelor originale şi a celor auxiliare, alături de îndemânare 
şi acurateţe în executarea acelor „învelişuri" destinate întreţinerii vieţii unor mărturii 
materiale caracterizate prin fragilitate. 

Analiza de mai sus îşi propune aşadar clarificarea şi clasificarea unui domeniu 
destul de amplu din patrimoniul muzeului municipal bucureştean. Ea se adresează 
colegilor intrigaţi de montările mai vechi, încă prezente în depozitele şi sălile de expunere 
dar şi interesaţi de viitoarele posibilităţi de manevrare, cercetare, etalare. 

Fiindcă din cele prezentate până '.lici a reieşit credem cu destulă claritate necesitatea 
unei bune cunoaşteri a domeniului (materiale şi tehnici, alături de o istorie a lor) nu 
recomandăm ca intervenţiile menţionate să fie făcute fără o fundamentare de acest fel, 
pentru că atât piesele pot fi puse în pericol cât şi materialele utilizate (care au un preţ 
de achiziţie destul de piperat). 

Detalierea elementelor principale ale operaţiei de montare este mecesară practicii 
curente din activitatea muzeală fiindcă reuneşte şi satisface deopotrivă cerinţele de 
conservare şi pe cele de expunere. Astfel, are loc o depozitare netensionată şi o manipulare 
în deplină siguranţă. Trecerea unei mape passe-partout dintr-o cutie Solander într-o 
ramă în vederea expunerii se face în modul cel mai simplu, după cum şi drumul în sens 
invers - înapoi în cutia de păstrare - este la fel de ne-solicitantă pentru piesă (care nu 
se mai manevrează direct, ci cu acest „înveliş") 

Este adevărat că pentru a confecţiona ac.este mape sunt necesare, pe lângă un 
anumit nivel de cunoaştere, şi un „savoir foire" adică uşurinţa şi precizia execuţiei, care 
nu se dobândesc prea uşor. Efortul este însă răsplătit de mulţumirea de a fi contribuit 
la însănătoşirea pieselor, la o valorificare corectă a lor şi de a fi lăsat celor ce vor veni 
după noi un patrimoniu într-o stare cât mai bună. Credem că merită! 

Resume 

Une presentation utile pour Ies custodiens concemes par la mise en garde des objets-feuilles. 
En faisand d'abord la typologie des „pages" el des techniques sur-posees, on suit par une breve 

histoire des moyens de montage employes courramment jadis dans le Musee bucarestois. Les techniqucs de 
montage des oeuvres d' art graphique envisagent deux buts coincidents: evldentier et proteger. 

Selon Ies nonnes modem:s, on utilise des materaux appropries (neutres) qui doivent exclure c'une 
maniere convenable tous Ies contacts nuisibles (y compris meme nos mains). On a besoin seulement de 
connaissances concemant Ies techniques, Ies moyens artistiques et de ce que l 'on appelle le „savoir faire", 
car Ies pieces sont uniques et Ies materiaux sont tres chers. 
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RECOMANDĂRI: 

l. RODICA MUNTEANU: (1975, 1999) 

D. RM are o experienţă de peste 30 de ani în domeniul restaurării ceram1c11 
(arheologice) şi a venit în 1975 la muzeul oraşului Bucureşti de la Institutul de 
Arheologie. Astfel, o foarte mare parte din patrimoniul arheologic al muzeului nostru 
se bazează pe munca dumneaei. Activitatea RM este caracterizată de o perfectă îmbinare 
a unei depline stăpâniri a procedeelor specifice de intervenţie cu o minunată acurateţe 
şi simţ al formelor, care merg împreună cu o foarte bună capacitate de colaborare cu 
colegii arheologi în găsirea soluţiilor celor mai corecte şi adecvate necesităţilor fiecărui 
obiect intrat în restaurare. În consecinţă o recomandăm cu toată căldura pentru obţinerea 
acreditării ca expert restaurator în domeniul ceramicii. 

2. DORIANA CHICU: (1977, 1983) 

D. HC lucrează în domeniul muzeal încă din 1977, fiind atestată ca restaurator 
sculptura în 1983. Se împlinesc astfel 20 de ani de când, bazându-se pe calmul natural 
şi pe competenţa dobândită sub îndrumarea domnului Aurel Olteanu, soarta tuturor 
sculpturilor în piatră, ipsos, terra-cottă, pământ nears, etc. din muzeul nostru se află în 
mâinile pricepute ale dumneaei, care a repus în stare corespunzătoare de conservare şi 
expunere un număr impresionant de piese cc puteau fi considerate ca şi pierdute pentru 
arta plastică românească şi universală, multe dintre ele fiind practic distruse de marele 
cutremur de pământ din 1977. În consecinţă o recomandăm călduros pentru obţinerea 
acreditării ca expert restaurator în domeniul restaurării sculpturii în piatră, ipsos, 
terra-cottă, pământ nears şi materiale înrudite. 

3. RODICA ANTONESCU: (1978, 1983) 

D.RA lucrează în muzeul municipal al Bucureştiului din 1978. Sub îndrumarea 
doamnei Yvonne Efremov a obţinut atestatul de restaurator grafică artistică în 1983. În 
muzeul nostru s-a implicat activ în toate problemele legate de corecta conservare a 
patrimoniului muzeal. Numărul impresionant de lucrări se remarcă prin fineţea şi 

acurateţea execuţiei, corectitudinea procedeelor şi echilibrul rezolvărilor. Răspunzând 
necesităţilor stringente existente în muzeul nostru, s-a implicat în domenii înrudite 
precum hărţile şi documentele, miniatura manuscriselor şi conservarea fotografiilor. În 
1994 a fost aleasă de colegi pentru a le reprezenta interesele în relaţia cu direcţia 
muzeului, câştigând mai apoi concursul de ocupare a postului de şef de secţie, în care 
calitate se preocupa permanent de protejarea intereselor şi ridicarea nivelului profesional 
al colegilor săi, cărora le acorda toată încrederea şi sprijinul său. În consecinţă o 
recomandăm cu toată caldura pentru obţinerea acreditării ca expert restaurator în domeniul 
restaurării graficii artistice şi a pieselor pe suport papetar şi proteic. 

4. PAULA ERHAN: (1979, 1987) 

O.PE lucrează în domeniul restaurării (pictura murală) încă din 1975. În muzeul 
municipal a venit în anul 1979, fiind atestată ca restaurator icoane în 1987. În această 
calitate a desfăşurat o bogată activitate, cu numeroase realizări remarcabile, între care 
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este de menţionat în primul rând proiectul complex al iconostasului bisericii mari a 
mânăstirii Văcăreşti, a cărui derulare pe mai mulţi ani a antrenat o mare parte din 
personalul de specialitate al muzeului. Preocuparea pentru o bună conservare a 
patrimoniului de specialitate a făcut din dumneaei un consilier de nădejde oricând la 
îndemâna pentru colegi şi direcţia muzeului, abordând astfel întotdeauna aceste probleme 
cu profesionalism şi seriozitate. În consecinţă o recomandăm cu căldură pentru obţinerea 
acreditării ca expert restaurator în domeniul restaurării icoanelor şi a lemnului policromat. 

5. GHEORGHE IONESCU: (1981, 1993) 

D. GI lucrează încă din 1981 în muzeul nostru, intrând în domeniul restaurării 
din 1988. Examenul de atestare susţinut în 1993 a dovedit că primele semne ale unei 
reale vocaţii permit dobândirea unei reale competenţe. Activitatea dumnealui se remarcă 
în primul rând printr-o mare capacitate de muncă combinată cu o reală plăcere de a 
lucra. Astfel, câteva zeci de şantiere arheologice datorează finalizarea cercetărilor acestei 
disponibilităţi de a răspunde tuturor solicitărilor. De exemplu cele câteva sute de monede 
care au trecut prin mâinile sale au putut fi apoi cercetate, clasate şi conservate 
corespunzător 

6. DAN ILIESCU: (1984, 1979) 

7. ROXANA DIACONU: (1987, 1992) 

8. INGRID POLL: (1993, 1998) 

9. SIMONA CIURILA: ( 1993, 1993) 

10. IULIA ANTONESCU: (1994, 1997) 

11. FILOFTEIA VECHIU: (1994, 1982) 

12. TUDOREL MIHAIL CRISMARIUC: (1998, 2000) 

13. ALEXANDRINA OLARIU: (1998, 1998/2000) 

14. TOMA GABOR: (2001, 1995/2000) 
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BIJUTERII DIN STICLĂ ,... 
DE MURANO IN COLECTII • 

BUCURESTENE • 

SIMONA CIURILĂ 

În toamna anului 2002 Muzeul Naţional de Istorie a României a găzduit expoziţia 
„Culori în transparenţă" - sticla veneţiană de la Renaştere până în sec. al XIX-iea, sub 
egida Ambasadei Italiei la Bucureşti. Cele aproximativ 70 de obiecte expuse în holul 
marelui Palat al Telefoanelor, mult prea generos faţă de nevoile lor, se pierdeau parcă 
în vitrinele stinghere. Dar la o mai atentă privire, delicateţea obiectelor a răzbătut 
adeversităţile şi obiectele şi-au cucerit spectatorii. Expoziţia ajunsă pe cheiurile 
Dâmboviţei este proprietatea Muzeului Artistico-Industrial din Roma cuprins în faimosul 
Palat Barberini. Acest mare muzeu dedicat artelor minore, artelor decorative, are strânse 
legături şi cu Muzeul Sticlei din Murano. Acesta din urmă este flancat şi de o şcoală 
de desen pentru scopuri industriale. Începând cu cea de-a doua jumătate a secolului al 
XIX-iea desenul nu a mai fost considerat un apanaj al claselor privilegiate ci mai 
degrabă un ABC al lucrătorilor din manufacturi, la fel de folositor ca şi scrisul. 

Sticla de Murano are o tradiţie de aproximativ 2000 de ani. A fost însă o perioadă 
în care totul era să se termine. Dispariţia Republicii San Marco în 1797 a aruncat 
Veneţia într-o criză politică şi socială profundă. Multe activităţi au încetat, la fel şi 

industria sticlei. În prima jumătate a secolului al XIX-iea sticla de Boemia a preluat 
ştafeta succesului. Dar în 1861 la Veneţia a fost fondat Muzeul Sticlei, şcoala de desen 
pentru sticlă şi chiar un jurnal de specialitate „La voce di Murano". Noua generaţie de 
sticlari artizani veneţieni şi-a găsit inspiraţia între ferestrele muzeului. Au fost copiate 
artefacte din secolele XV, XVI, XVII. Astfel muzeul şi-a dovedit în practică utilitatea. 
Apoi au fost interpretate obiexte arheologice, din renaştere şi Baroc. La sfârşitul secolului 
al XIX-iea succesul capricios a schimbat din nou pasul spre Art. Nouveau vogue, creat 
în Franţa şi America, producţiile veneţiene rămânând în mod esential conservatoare. 

Vizitând expoziţia oferită de oficialităţile italiene nu am putut să nu-mi amintesc 
că Muzeul Municipiului Bucureşti nu este străin de sticla produsă în peninsula Italică. 
În afara colecţiei de sticlă română Dr. George şi Maria Severeanu, muzeul nostru 
patronează şi colecţia Macovei ce cuprinde şi obiecte de sticlă de Murano. Domnul 
Pompiliu Macovei a reprezentat ţara noastră ca ministru de externe şi a fost unul dintre 
puţinii călători pe meridiane mai luminoase în anii cenuşii ai socialismului. Astfel a 
achiziţionat şi câteva obiecte de sticlă dintre care vom lua în discuţie două ce au ajuns, 
din păcate, şi în atelierul de restaurare. 

Primul obiect este un pahar decorativ în formă de scoică bivalvă, al cărui picior 
este reprezentat de un delfin. Sticla transparentă pare a conţine o foiţă de aur cu mari 
discontinuităţi, aşa încât obiectul are un aspect patinat. A fost retezată sub cupă şi din 
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casură lipseau fragmente. De asemenea, lipseau şi fragmente din delfin. Am procedat 
la completarea până la o orizontală atât a părţii inferioare cât şi a părţii superioare. Apoi 
am lipit între ele cele două fragmente fără nici o tensiune, ele echilibrându-se chiar şi 
fără adeziv. Delfinul a primit aripa sa lipsă. 

Al doilea obiect luat în discuţie este o cupă hemisferică, cu decoraţiuni în formă 
de aripi, pe picior. Decoraţiunile au şi elemente de sticlă roz şi ceruleum. Cupa, ce face 
parte dintr-un cuplu în colecţie, era spartă în 5 elemente şi a putut fi asamblată cu 
succes prin metoda clasică, deoarece spărturile erau recente. 

În continuare vom face referinţă la un obiect de Murano din tehnica millefiori 
din colecţia Nottara a muzeului nostru. Este vorba de un vas cu două anse, dintre care 
una lipsă. Retuşul ansei completate s-a făcut în culori pentru vitralii. Şi acest obiect (ce 
conţine sticla orange, verde crud şi alb) are în colecţia din care face parte o pereche. 

În final vom aminti al patrulea obiect, dintr-o colecţie particulară. Este o admirabilă 
cupă cu picior înalt prevăzut cu 6 anse dintre care una lipsă. Amprentarea ansei de 
model a pus probleme tehnice din pricina spaţiului îngust disponibil între anse. Acest 
din urmă obiect surprinde prin fineţea decorului cuprins în grosimea ciobului de sticlă: 
torsade şi haşuri din fire de sticlă albă de-o mare rigoare, precum şi alte torsade de 
sticlă colorată în verde pal, violet şi auriu. 

Închei aici elogiul bijuteriilor din sticlă de Murano aflate în colecţiile bucureştene 
şi vă supun atenţiei desenele ce le reprezintă precum şi câteva similitudini din expoziţia 
ce m-a inspirat. 

SUMMARY 
Murano Crystal „Jewels" in Bucharestan Collections 

The Murano glassware have a long tradition, resisting throughout history in spite of all sorts of 
vicissitudes and coping with fashion and ever-changing exigencies. 

The paper presents four Murano objects belonging to the „Ligia and Pompiliu Macovei Collection" 
recently donated to the Museum of the Municipality of Bucharest. 
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.... 
ANCHETA SOCIOLOGICA 

DESPRE EXPOZIŢIA ,,STRĂZI, 
PIEŢE, CASE DIN VECHIUL 
BUCURESTI - URBANISM SI • • 

ARHITECTURĂ - SEC. XV-XX-'' 

Kovacs Erika1 

Cezara Mucenic 

Expoziţia2 a fost concepută ca un răspuns la multiplele întrebări puse de publicul 
larg sau specialişti asupra evoluţiei urbanistice şi arhitecturale a oraşului Bucureşti. Din 
literatura de specialitate care urmăreşte în primul rând evenimentele istorice, sociale şi 
culturale ce s-au petrecut în Bucureşti, oraş care îndeplineşte funcţia de capitală de 
aproape cinci veacuri, am putut constata numărul limitat al studiilor privind evoluţia sa 
urbanistică şi de multe ori lipsa unei corelări dintre informaţiile scrise existente privind 
amplasamentul unor clădiri şi realitatea topografică, lipsă favorizată de absenţa 
documentelor cartografice iar din momentul apariţiei lor ( 1791) de dificultatea cunoaşterii 
acestora, vechile hărţi şi planuri nefiind multiplicate şi neexistând atlase care să le pună 
în circulaţie. 

Dar colecţiile MMB conţin un deosebit de valoros fond de hărţi şi planuri ale 
oraşului, multe dintre ele unicate sau ediţiile originare iar alături de acestea o bogată 
colecţie de fotografii. Pentru a pune în valoare o mică parte din documentele care pot 
evoca în mod semnificativ cum a arătat şi cum s-a transformat Bucureştiul, atâtea câte 
ne permitea spaţiul şi principiile de expunere, ne-am limitat la prezentarea evoluţiei 

1 Kovacs Erika de profesie sociolog predă cursul de Sociologie urbană din cadrul Facultăţii de 
Urbanism a Universităţii de arhitectură „1. Mincu". 

2 Expoziţia „Străzi, p1e/e, case din vechiul Bucureşti. Arhitectură şi urbanism. Sec. XIX-XX" s-a 
desfăşurat în perioada 5 nov. - 12 dec. 7.002. Ea a fost realizată de MMB în colaborare cu Asociaţia 
ROMANIA NOSTRA. Centrul pentru ocrotirea monumentelor istorice. Realizarea practică a aparţinut 
următorului colectiv: coordonatorul expoziţiei: dr. ist. art. Cezara Mucenic; realizare şi scenografie muzeografi: 
George Măr<:ule\, c. arh. Cătălim1 Gavrilescu, arh. Paul Ioan (colaborare temporară), sing. Angela Nicolae. 
Au contribuit la realizare şi biroul organizare expoziţii: Ionel Zănescu şef birou, C. Ene, C. Bungiu; biroul 
relaţii cu publicul: Constanţa Colea şef birou, Ştefan Csampai şi colegii. Din cadrul MMB au mai colaborat: 
muzeograf Liliana Hanganu (numismatică); bibliotecar Nicoleta Micheu şi conservatorii: Ana Mitescu, 
Corina Burghelea, Corina Voştinar, Victoria Belu, Mihaela Creţeanu, Corina Constantinescu, Isabela Ştefăniţă. 
Expunerea obiectelor muzeistice a fost pregătită de restauratorii: Rodica Antonescu, şef birou, Roxana 
Diaconu, Ada Olaru, Dan Iliescu ~i foto: Oana Cohn, Vlad Coliţă. Panourile-copii ale planurilor cadastrale, 
detalii de montare ca şi pentru verificarea şi corectarea machetei oraşului prezentată s-au realizat cu colaborarea 
unui grup de studenţi ai anului III din Universitatea de Arhitectură „I. Mincu". 

Expoziţia a fost însoţită de un afiş/pliant şi un catalog/carte: „Străzi. pie/e, case din vechiul 
Bucureşti. Arhitectură şi urbanism. Sec. XV-XX" [autor studiu: Cezara Mucenic şi autor ilustraţie/catalog: 
Cătălina Gavrilescu, Angela Nicolae, George Mărculeţ, tehnoredactare computerizată: Ştefan Csampai], 
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primului centru istoric al oraşului3 cu opriri analitice asupra a patru locuri care sau 
transformat în mod semnificativ: Piaţa Sf. Anton; Piaţa Sf. Gheorghe, Piaţa Universităţii 
şi str. Doamnei/Banca Naţională. Pe lângă documentele care au reconstituit etape ale 
transformărilor prin care a trecut urbanistic şi arhitectural teritoriul prezentat, s-a încercat 
şi sugerarea funcţiunilor caracteristice ale fiecărui loc evocat. La acestea s-au adăugat, 
pentru creerea unei atmosfere propice receptării informaţiilor, fundalul muzical iar prin 
film raportarea la parcursul real, din teren de-a lungul căruia i s-au oferit vizitatorului 
posibilitatea identificării valorilor existente şi de cele mai multe ori ignorate. 

Pentru că demersul de acest tip era nou s-a încercat dialogul cu publicul prin 
anchetarea sa în vederea aflării impactului ce l-a avut manifestarea asupra sa4. 

S-a constatat astfel că în realitate publicul este interesat de trecutul oraşului în 
care locuieşte sau pe care-l vizita dar nu are posibilitate să afle mai multe despre 
aceasta. Mai mult au existat sugestii sau aprecieri deosebit de pertinente: „mulţumesc 
pentru o duminică după amiaza deosebit de agreabilă" (26 ani, consultant); „ doream 
să-mi fac o imagine asupra istoriei oraşului, pentru a putea face o comparaţie între 
trecut şi prezent" (24 ani, student); „ acest gen de expoziţii poate mobiliza autorităţile 
pentru redarea „parfumului" de odinioară a Micului Paris" ( 42 ani, metrolog); „ iubesc 
foarte mult locul în care m-am născut şi vreau să descopăr etapele de formare ale 
Bucureştiului de astăzi" (31 ani, agent comercial); „ mi-am dorit întotdeauna să mă 
întorc în timp să văd cum au trăit strămoşii mei" (28 ani, traducător); „ aproape uitasem 

volum finanţat de ARCUB. Pe parcursul expoziţiei s-a difuzat la cerere filmul video: „Străzi, pieţe, case 
din vechiul Bucureşti. O plimbare prin centrul istoric" realizat de MMB şi Asociaţia ROMANIA NOSTRA. 
Centrul pentru ocrotirea monumentelor istorice: scenariu: Cezara Mucenic şi Paul Ioan; filmări: Dan Iliescu; 
comentariu: Cezara Mucenic; montaj şi muzică Călin Iamandescu şi s-a transmis ca fond muzical permal'l:nt 
CD-ul „Melodii din Bucureştiul de odinioară". 

Sponsori ai evenimentului: expoziţie, catalog, film, afiş au fost: S.C. Romproiect S.A.; A. B. 
Investiţii şi constructii SRL; Remon Proiect SRL; D.S. Birou de arhitectură; Anunţul Telefonic; Tiberiu 
Boitan Arhitec\i Asocia\i. 

3 Primul centru istoric al oraşului Bucureşti l-am considerat cel constituit în jurul Curţii Vechi şi 
care astăzi ar fi delimitat de străzile: Calea Victoriei - Bd. Carol I - str. Hristo Botev - cheiul Dâmboviţei. 
Acesta a însemnat nucleul oraşului în perioada sec. XV-XVIII. Din sec. al XIX-iea centrul istori~ se va 
muta spre nord mai ales după stabilirea noului Palat Princiar/Regal pe Podul Mogoşoaiei/Calea Victoriei. 

4 Formularul de anchetă era următorul: 
Vă mulţumim că aţi primit invitaţia noastră la o plimbare prin Bucureştii de altădată şi v-am 

ruga, atât cât timpul vă îngăduie, să ne răspundeţi la câteva întrebări: 
J. Cum aţi aflat de ace.~/ eveniment? 
1. De ce v-a trezit curiozitatea istoria străzilor, pieţelor, caselor oraşului Bucureşti? 
3. Ce anume v-a impresionat mai mult? 
4 Credeţi că ar fi bine să continuăm cu expoziţii pe această temă? 
DA 
NU 
5. Dacă „DA ", ce aţi dori să mai aflaţi legat de acest subiect. 
6. Dacă „NU", de ce? 
7. Vârsta? 
8. Sexul? 
9. Profesia? 
Vă mulţumim, cu deosebită cordialitate, pentru timpul acordat şi vă rugăm să folosiţi cutia 

poştală, exponat de muzeu, care o găsiţi la ieşirea din expoziţie. Cu stimă, ORGANIZATORJJ. 
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cum se prezenta bucureşteanului cu 50 de ani în urmă monumentul „Brătianu" (75 ani, 
medic); „ a fost o întâlnire cu bunicii pe care nu i-am cunoscut" (28 ani, inginer); „ un 
sentiment vag de „ ce-am avut şi ce-am pierdut" la propriu; trecutul este un bun profesor 
pentru viitor, chiar şi în urbanistică" (22 ani, student); „ viitorul fără trecut şi prezentul 
fără viitor nu poate fi perceput şi nu pot trăi" ( 17 ani, elev). 

Motivele curiozităţii pentru tema propusă, dragostea de oraş, interesul pentru 
trecut şi cum remarca cineva: „ atmosfera unitară a oraşului şi câtă plăcere şi cât haz 
avea viaţa în vremea aceea; oamenii ştiau să trăiască fiindcă aveau un oraş care-i 
forma sentimental şi intelectual" li s-a mai adăugat unul pragmatic: „ deoarece studiem 
la ora de opţional Istoria Bucureştilor" ( 17 ani, elev). 

Dintre temele propuse cităm: o prezentare treptată a celorlalte zone, istoria 
completă a Teatrului Naţional; istoricul principalelor străzi şi istoria caselor care s-au 
mai păstrat nemodificate; despre stilul brâncovenesc şi aşezămintele brâncoveneşti, cum 
se desfăşura viaţa cotidiană în Bucureşti; despre personalităţile care au influenţat 

dezvoltarea oraşului; interioare bucureştene; evoluţia Bucureştilor în timpul regatului; 
despre statuile din Bucureşti; despre evoluţia parcurilor din Bucureşti; rolul bisericii în 
dezvoltarea oraşului; „Saga" mahalalei Popa Nan; istoricul unor familii vechi din 
Bucureşti; mai multe despre modă şi despre viaţa mondenă; istoria unor comunităţi 
etnice sau religioase, a unor familii boiereşti şi burgheze şi multe altele. 

Ceea ce a impresionat în afară de exponate a fost: „faptul că pe lângă foarte 
buna documentare există şi o casetă video cu foarte multe informaţii", ca şi: „ munca 
organizatorilor, punerea în evidenţă a detalii/01; trecerea interesantă de la un material 
scris la unul foto, amabilitatea gazdelor - muzeografi, supraveghetori, pază - " sau 
„atmosfera expoziţiei; rareori peisajul expoziţional este însoţit atât de armonios de 
muzică/sunet" apreciere care de altfel s-a repetat. Conform altui punct de vedere o 
realizare a fost: „dorinţa gazdelor de a uni spaţiul cu timpul; remarcabil aranjament 
expoziţional!" sau „ imaginea timpului" oprit în loc". 

S-a mai sugerat „expoziţia trebuie să aibă caracter permanent"; „ce-ar fi s-o 
faceţi şi mai interactivă?"; „ aduceţi copii din şcoli!" dar şi „ să se poată cumpăra 
caseta!. Apare şi ideea „se poate face un muzeu, nu o expoziţie, legat de evoluţia 
caselor dar şi de... obiecte de epocă, de asemeni „ orice temă de acest tip ar trebui 
abordată ciclic pentru ca fiecare generaţie să aibă acces la ea - fotografii, planuri, 
exponate, reclame - şi să nu le fie permis să le uite" sau „ tare bine ar fi dacă toate 
aceste planuri ar alcătui un ALBUM" şi „propun editarea unei cărţi cu fotografii, hărţi 
şi alte amănunte despre vechiul Bucureşti". 

Au apărut şi întrebări „motivul pentru care Bucureştiul a fost realizat aşa {reţeaua 
de străzi, amplasarea monumentelor)"? (17 ani, elev); „de când şi de ce a devenit 
Bucureştiul „Micul Paris"? (53 ani, inginer). 

Turiştii străini dar şi cei români au cerut ca să fie concepute materiale informa
tive şi pentru ei „ rendre /'exposition accesible aux touristes" (professeur). 

În concluzie ceea ce s-a apreciat a fost: „ ideia/ambientul/grija pentru detaliul 
profesionalismu/" (44 ani, redactor) 
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* * * 
Ceea ce s-a urmărit prin această anchetă a fost impactul pe care îl poate avea un 

eveniment de acest gen asupra publicului şi, mai ales, care ar putea fi publicul ţintă în 
eventualitatea unei reeditări a evenimentului. 

Chestionarele au fost difuzate de către supraveghetoarele de sală cu invitaţia de 
a fi completate benevol. S-au primit în „cutia poştală" 489 chestionare din care 7 au fost 
anulate fiind necompletate sau completate de persoane - copii - care nu au înţeles 

întrebările. Nu s-a putut face un raport între numărul celor care au acceptat să răspundă 
şi totalul vizitatorilor neexistând o evidenţă a celor din urmă. Pe de altă parte, au existat 
perioade şi aceasta mai ales în primele 2 săptămâni, când afluxul vizitatorilor a fost mai 
mare decât numărul formularelor estimat, drept care nu s-au mai putut oferi formulare, 
de aceea rezultatele pot fi considerate doar o „conturare" a ceea ce s-a întâmplat în 
acest interval de timp. 

În urma analizei răspunsurilor obţinute s-a conturat următoarea „structură 
profesională" a publicului: 

•tineri 41,49% din care: 31,12% studenţi şi 10,37% elevi; 
• persoane în activitate 25,41 %, din care: 10,37% ingineri, 6,22 arhitecţi şi 

8, 72% aparţinând altor profesii (medici, matematicieni, artişti plastici, biologi, 
cercetători etc.); 

• pensionari 33,2%. 
Marea diversitate de vârste şi profesii poate explica, până la urmă, de ce se 

doreşte, în unanimitate, o continuare a acestui eveniment, întrucât ceea ce a impresionat 
în mod deosebit a fost atmosfera creată de întâlnirea vechiului cu noul, sau mai bine 
spus a noului cu vechiul având în vedere că totul a fost conceput şi oferit publicului 
ca o incursiune complexă în trecut. .. 

La întrebarea „ Ce aţi dori să mai aflaţi legat de acest eveniment?" răspunsurile 
au fost pe cât de numeroase pe atât de variate: 

a. detalii despre cartierele de atunci; 
b. o prezentare mai detaliată a evoluţiei în timp a oraşului; 
c. strategia de dezvoltare urbană; 
d. fotografii ale unor case în care au locuit mari personalităţi care au jucat un rol 

important în evoluţia Bucureştiului precum şi istoriile acestora; 
e. istorii ale străzilor şi caselor (denumiri, evoluţie, date despre străzi); 
f. o expoziţie cu fotografii ale caselor vechi înainte de a fi demolate; 
g. evoluţia altor zone, chiar periferice ale Bucureştiului; 
h. statutul şi situaţia clădirilor reprezentative din Bucureşti; 
i. ilustrarea explicativă a sintagmei „Micul Paris" ... 
Vizitatorii au fost introduşi într-un cu totul alt univers, oferindu-li-se o evadare 

din cotidian, aşa cum ei înşişi au afirmat. Unii (46,88%) au fost animaţi de pura curiozitate 
faţă de ceea ce însemna istoria Bucureştiului, ce a fost şi ce a devenit acest oraş, 
încercând să prevadă forma sa viitoare, atât ca stil architectural, sau mai bine spus, ca 
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îmbinare de stiluri, cât şi ca imagine socială, motiv pentru care s-a cerut, din partea unei 
bune părţi (35%), ca pe viitor, să se acorde o importanţă mai mare, în cadrul expoziţiilor, 
stilului de viaţă al bucureştenilor din secolul al XIX-iea: obiceiuri, modă (obiecte de 
îmbrăcăminte), fotografii deci cele ce ar putea surprinde aspecte ale vieţii de zi cu zi ... 
Alţii au fost copleşiţi de nostalgii ale trecutului revăzând în fotografiile expuse locuri 
prin care „i-au purtat paşii în tinereţe" ... Surprinzător este faptul că, dat fiind specificul 
expoziţiei şi date fiind mijloacele de mediatizare ale evenimentului (10,37% au aflat de 
Ia prieteni, 51,88% prin intermediul afişelor şi 37,75% prin publicitatea susţinută de 
mass-media), doar 6,22% dintre cei chestionaţi sunt arhitecţi, iar din rândul studenţilor 
doar o treime (I 0,37%) sunt viitori arhitecţi, motivul pentru care aceştia au vizitat 
expoziţia fiind interesul profesional. 

Interesant este nu doar faptul că, dintre toate exponatele prezente, cel mai 
mare impact l-au avut hărţile şi planurile cadastrale, ci şi ce anume a stârnit interesul 
având în vedere că acestea sunt destul de tehnice: să fi fost grafica deosebită; să fi 
fost faptul că era surprinzător cât de mic era Bucureştiul de atunci în comparaţie cu 
cel de acum, sau faptul că era o ocazie, unică pentru mulţi dintre ei, de a vedea 
asemenea documente? 

SUMMARY 

As long as the exhibition named „Streers, Squares and Houses from HistoricaI Center - Arhitecture 
and Town Planning - XIX-th - XX-th centuries" was opened, a sociologica) investigation has been devel
oped. lt was one of the uncommon exhibition that brought forward the valuable documents of MMB 
(Bucharest MS) conceming the arhitectural and planning development of the historical center of Bucharest 
- also maps, photos, and objects belonging to that time. 

The sociologica I investigation has pointed out the interes! of visitors, the majority young (4 I%), for 
that period of city history, as well as their desire for continuing such initiatives. 
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Sala 1, prezentarea generală a evoluţiei zonei 

Sala 2, vitrina ce ilustra zona comercială a Pieţei Sf. Gheorghe 
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Sala 3, evoluţia urbanistică şi arhitecturală a Pieţei Universităţii 
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MUZEUL MILENIULUI 3 -
INTRE SALVA.REA. IDENTITĂTII , 
SI DESCHIDEREA. SPRE LUME , 

Dana Mangalea 

La începutul secolului al XXI-lea comunicarea, sub diversele şi complexele sale 
forme, şi-a extins domeniul: oamenii şi producţiile lor fac înconjurul lumii în câteva 
ore, informaţia şi ideile în doar câteva secunde. Această situaţie nu a rămas făra efect 
la scară planetară, unde schimburi, înlocuiri, sfâşieri răscolesc societăţile a căror 
funcţionare este subordonată deplinei armonii ce trebuie să existe între salvarea identităţii 
şi deschiderea spre lume. 

În acest context evolutiv ce rol mai are muzeul, ce comportament poate/trebuie 
să adopte? Să se cantoneze într-o aşteptare prudentă sau să se înscrie ca factor de 
meditaţie? 

Muzeul îşi trage legitimitatea din permanenţa colecţiilor adunate în decurs de mai 
multe secole; constituirea lui a cerut o lentă acumulare de răbdare, munca şi competenţă, 
oferincVredând studiului nemijlocit ohiecte care reflectă o realitate ce nu mai există. 

Acum mai puţin de 50 de ani, un spirit de referinţă se îndoia de interesul pe care 
l-ar mai putea prezenta piesele originale, socotind că mâine (care a şi devenit astăzi!) 
ne vom scălda în virtualitate. În ce măsura această premoniţie s-a adeverit? Personal, 
am convingerea că virtualitatea nu exclude piesele originale, ci le protejează de uzură, 
de acţiunea factorilor ce le-ar putea aduce sfârşitul; ele devin, prin prezentare virtuală, 
accesibile şi deci, mijloc de educare, poate chiar metodă de cunoaştere. 

Nu e mai puţin adevărat că şi metoda proprie de cercetare a suferit o mutaţie: 
demersul descriptiv, ce a produs patrimoniul ai cărui depozitari suntem, a cedat în faţa 
metodei experimentale, mai exigentă în echipament şi personal. Schimbarea a fost de 
la individual la colectiv. Se vehiculează tot mai mult conceptul de piaţă a cunoaşterii. 

În „mulţimea" pieţei cunoaşterii e inclusă şi piaţa culturii. Ca orice piaţă, 
funcţionează pe principiul cererii şi al ofertei. Dacă muzeul se limiteaza la a oferi ce se 
află în patrimoniul său - spre vizitare - nu se va ajunge nicăieri. Trebuie acceptat faptul că 
şi în cultură analiza cererii duce la construirea produsului. Analiza pieţei trebuie să 
determine poziţionarea produselor noastre pe piaţă. Primii paşi sunt: cunoaşterea clienţilor, 
Înţelegerea concurenţei şi apoi managementul pachetului de produs. 

Totul se realizează pe baza cercetării de piaţă, pornind de la înţelegerea diferenţei 
dintre logica internă a clienţilor şi logica instituţiei. Studierea atitudinii consumatorilor 
de produse culturale, managementul resurselor disponibile şi poziţionarea avantajoasă 
a propriului produs au devenit principii esenţiale pentru accesul pe piaţa cunoaşterii. 

Locul ocupat de muzee în edificarea cunoştiintelor rămâne, cu toate acestea, 
discret; dimpotrivă, rolul său în transmiterea acestora este pe deplin recunoscut. 

Totuşi, muzeele nu trebuie să fie catalogate drept instituţii pedagogice (termen pe 
care îl consider restrictiv), ci mai degrabă instrumente pedagogice: ele pun la dispoziţia 
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şcolilor, liceelor, universităţilor însărcinate cu instruirea programată şi progresivă a 
tineretului, obiecte devenite decodate şi direct utilizabile, a căror „consumare" depinde 
de nivelul de instrucţie al grupului, pe de-o parte, şi al individului, pe de alta. 

Lărgind mai mult câmpul de acţiune, muzeul joacă un rol major în popularizarea 
culturii ştiinţifice, pentru că, fiecare, în deplină linişte, poate descoperi sau redescoperi, 
îşi poate satisface curiozitatea, îşi poate dezvălui personalitatea, formulând, sieşi sau în 
grup, propriile întrebări. 

Acest domeniu al popularizării preocupă, din fericire, majoritatea muzeelor care, 
în afara colecţiilor, dispun - cel putin - de biblioteca de studiu, sala de conferinţe, 
punând adesea în contact publicul şi specialiştii, bucuroşi să-şi conducă auditoriul prin 
propriul domeniu de interes. Ghidajul, a cărui importanţă nu trebuie neglijată, este 
prima formă de comunicare, contactul iniţial între cele două părti: muzeul şi publicul. 
Este doar un punct de pornire. 

În altă ordine de idei, o analiză economică simplă nu este de natura să motiveze 
existenţa şi permanenţa muzeelor. Adevărata lor justificare, ca a oricărei instituţii de 
ştiinţă sau educaţie, se înscrie la scara generaţiilor succesive. Prezentând publicului 
colecţiile ca reprezentări concrete ale patrimoniului universal, muzeul induce sentimentul 
apartenenţei la o sferă unică, ce presupune, implicit, toleranţa şi deschiderea, povestind 
istoria descoperirii colecţiilor, a studiului şi a traiectoriei lor, adesea asociată cu cea a 
personalităţilor, situaţiilor sau a evenimentelor, ele informează vizitatorul asupra 
rădăcinilor sale. Astfel, sprijinite pe dubla semnificaţie a colecţiilor, opere de esenţă 
locală sau naţională, dar reflectând universalul, muzeele contribuie la aplanarea dilemei 
în faţa căreia se află societatea moderna care trebuie să împace necesitatea deschiderii 
cu păstrarea identităţii. 

Obiectele de muzeu sunt, în primul rând, obiecte de cercetare. Prin intermediul 
lor se deschide publicului uşa civilizaţiei mondiale a cunoaşterii, cunoaştere ce se 
sprijină tot mai mult pe informare. 

Arătând instabilitatea cunoştiinţelor, dinamica lor, muzeul repune în discuţie 

certitudinile şi ajută vizitatorul să se desprindă din confortul convingerilor, sa se 
pregătească pentru schimbările ce vor veni; muzeul concură astfel la modelarea fără 
răgaz a plasticităţii indivizilor în faţa pertnanentelor mutaţii sociale şi tehnologice ale 
lumii, la responsabilizarea lor, arătând arta de a trăi ca sector al mecanicii colective. În 
acest sens, muzeul este o instituţie atât în slujba individului cât şi a societăţii, ca formă 
ultimă de organizare/funcţionare a indivizilor. 

MODELUL CULTURAL ROMÂNESC 

Suferim pentru că valorile culturii româneşti nu au fost universalizate, deşi sunt 
universalizabile. Aceasta este drama culturilor mici; odată acceptată nevoia universalizării 
reale trebuie înţeles noul context politic, social şi cultural, noua politică sectorială în 
care mass-media capătă importanţa maximă, importanţă pe care putem învăţa să o 
stăpânim şi noi şi să o facem să lucreze în favoarea noastră. 
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Este o axiomă aceea că modelul cultural nu se discută, se accepta. 
Matricea culturală (după Tudor Yianu) sau cultural pattern (după filosofia 

culturală americană) există în conştiinţa individului ce se consideră parte integrantă a 
unei societăţi. 

Dacă definim cultura ca încercarea de tălmăcire a misterelor lumii, atunci 
civilizaţia devine încercarea de asigurare a condiţiilor de viaţă. Distincţia dintre ele este 
una de tip ontologic. 

Raportul cultura/civilizaţie poate fi pus, în termeni matematici astfel: 

CULTURĂ 

CIVILIZA ŢIE 

VALOARE 

BUNURI 

Acest raport se comportă diferit în funcţie de tipul societăţii la care ne referim. 
Cunoaştem, în linii largi, trei tipuri de societăţi: 
- societăţile arhaice sau premoderne 
- societăţile moderne 
- societăţile postmoderne 
În societăţile premoderne avem de-a face cu un sincretism al valorilor. 
Societatea modernă, de tip iluminist, impune autonomia valorilor, în sensul 

autonomiei raţiunii faţă de instanţele supraraţiunii (divinitate) şi ale subraţiunii (afecte). 
Societatea postmodemă propune o resolidarizare a valorilor. 
Starea actuală este una de derută axiologică. „Instrumente desăvârşite dar ţeluri 

vagi, aceasta este epoca actuală"- Albert Einstein. 
Propun o schematizare a problemei celor trei tipuri de societăţi: 

Tip de Tip de Tip de Tip de Exempli- Raportul 
societate civilizaţie criteriu comunicare fi carea valoare/acce-

materială axiologic prin literatură sibilitate 

Premodernă agricolă sincretism Oralitate = Orală, nu Accente pe 
socializare scrisă traditie 

Modernă industrială Autonomizare Scris Roman Cu cât opera 
(individual- balzacian este mai 
ism) Ex: Rebreanu originală, 

(crează cu atât are 
impresia de valoare mai 
viată) mare 

Postmodernă postindustrială Resolidarizare Audio-vizual Subiectivi- Centrul de 
= globalizare zarea de tip greutate tre~e 

Camil pe accesi-
Petrescu sau bilitate 
chiar 
antiliteratura 
lui Unnuz 
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Dar care este modelul pe care noi, ca români, l-am moştenit? 
Până în 1944, 80% din populaţia ţării trăia şi murea în mediul rural. Popor 

ţărănesc, deci. Se ştie că popoarele ţărăneşti nu au intrat în modernitate reprezentate de 
burghezie (clasa socială urbană şi industrială) şi ca tipul de cultură ţărănească este una 
premodernă, în care nu există comunicare cu tradiţie. 

Popoarele istorice se legitimeaza în faţa lor înşile şi a celorlalte popoare prin 
evenimente şi eroi pe care îi propun ca modele. 

Bolta simbolică a acestor popoare, care de fapt vehiculează valori mascate în 
simboluri, da coerenţă membrilor comunităţii. 

Popor ţărănesc şi istoric, aşa i-am putea caracteriza pe români. Ce se întâmplă 
însă, acum, în mileniul III cu aceste popoare? 

Francois Lyotard vorbeşte despre prăbuşirea marilor escathologii, a marilor poveşti 
de legitimare, cu început şi finalitate, de tipul religiilor sau al „religiilor" laice politice. 
Modernitatea a crezut în mari naraţiuni, în mari poveşti. Ele şi-au pierdut credibilitatea, 
s-au fărâmiţat în microideologii, în pluralitate, în cultivarea diversităţii, fără a face 
diferenţele axiologice între elită şi popularitate; aceasta este ideea postmodernismului. 

În acest sens, în politică, dar nu numai, globalizarea decide: orice popor trebuie 
să se legitimeze în primul rând, prin prezent şi prin proiecte pentru viitor. 

Popoarele-model ce ne sunt propuse sunt cel american şi cel japonez. O minimă 
analiză evidenţiază avantajul economic şi politic pe care acestea l-au dobândit, mai ales 
în ultimii 5~0 de ani. Între cele două popoare, cel american, care este de fapt o 
naţiune, şi cel japonez, cu o profundă tradiţie, nu există aparent nici o legatură. Şi totuşi, 
după 1945, în urma celui de-al doilea război mondial, japonezii se transfigurează, se 
reinventează din punct de vedere cultural. Cozile samurailor „cad" şi moda europeană, 
moda popoarelor competitive economic, se instaurează. 

Schimbarea este mai profundă de atât. Japonezii schimbă în mod programat 
bolta simbolica de la una bazată pe tradiţie la cea bazată pe comunicare, iar 
comunicarea înţeleasă şi ca poliarhie, ca sistem politic cu mai multe centre stă la baza 
succesului naţiunii americane. Comunicarea eficientă Înseamnă colaborare, Înseamnă 
schimb de valori. 

SOCIETATEA POLITICA 

SPAŢIUL PUBLIC 

SOCIETATEA CIVILA 
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Adevărul politic inundă toate sferele. Societatea politică şi societatea civilă 
au interese diferite. Ele exercitaă presiuni una asupra celeilalte. Societăţile democratice 
au legile, cutumele pornind de jos în sus. Linia de demarcaţie este trasată cu atât mai 
sus cu cât sistemul este mai democratic. Această linie reprezintă, în mod convenţional, 
spaţiul public. 

Spaţiul public este zona de conflict dintre interesul politic (particular) şi 

interesul public. 
Orice instituţie care are ceva de spus, trebuie să se regăsească în spaţiul 

public. Se impune întrebarea: Este muzeul, prin excelenţă o instituţie publică, bine 
reprezentat în spaţiul public? Cu ce negociază? Ce oferă? Ce pretinde? 

Dacă privim globalizarea ca pe un stadiu de dezvoltare politică bazat pe 
schimb de valori, lucrurile devin acceptabile. Mai ales dacă se acordă importanţa 
practică procesului complementar globalizării - regionalizarea. 

Globalizare = deschidere spre lume 
.Regionalizare = salvarea identităţii 

Nu există sau nu trebuie să existe disonanţă între termeni, ci complementaritate. 
Revenind la raportul cultură/civilizaţie, îl putem dezvolta astfel: 

Cultură 

Civilizaţie 

Valoare 

Bunuri 

Identităţi 

Universalitate 

Reacţii culturale 

Reacţii practice 

Putem spune că din mii de culturi poate rezulta o civilizaţie. 

Identitate 

Globalizare 

Raportul Identitate/Globalizare este esenţa tensiunii lumii contemporane. 
Globalizarea este de fapt globalizarea civilizaţiei occidentale în detrimentul celorlalte 
civilizaţii, neoccidentalizate, cu specificaţia că occidentul, în sens european, se legitimează 
prin: statul de drept roman, spiritualitatea Greciei Antice şi creştinism. 

Apare tendinţa de regionalizare, de reindigenizare, ca proces complementar al 
globalizării: societăţile indigene împrumută mijloace de la societatea occidentală şi le 
folosesc „în regie proprie". 

Tipul de comunicare propriu societăţii postmoderne este audio-vizualul, iar 
mijlocul de comunicare devine chiar mesajul, aşadar globalizarea se petrece implicit. 

Paradigma ştiinţei moderne, newtoniene, potrivit căreia omul de ştiinţă poate 
cunoaşte lumea fară a se implica în ea, este înlocuită, în postmodernitate, de perspectiva 
relativă a lui Einstein, nonobiectivă. Nu cunoaştem obiectul în sine, ci interacţiunea 
noastră cu el. Nu ne întoarcem cumva, la Kant, care spune că nu obiectele le cunoaştem, 
ci fenomenele? 

Ideea de relativizare este indispensabilă postmodernismului. 
Cultura postmodemă este una mozaicată, neierarhizată; individul nu mai poate 

stăpâni fluxul informatic continuu. 

Modernitate/Postmodernitate = Pozitivism/Relativism 
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Gândirea postmodernă diminuează opoziţia dintre termeni, o relativizează. Me
dia gestionează, traduc realitatea pentru noi. Mass-media devin un mijloc de administrare 
a conştientului colectiv; cultura de consum acoperă universul cotidian. 

Nicolae Manolescu atrage atenţia că valoarea este înlocuită de success. Nu mai 
există nici o demarcaţie intre cultura populară de consum şi cultura de elită. O 
„mâzgă" de subcultură acoperă totul. Telenovelele educă generaţia vârstnică aşa cum 
videoclipurile educă generaţia tânără. 

Este foarte adevărat că între principii şi felul în care se aplică în lumea reală 
diferenţa e uneori de netrecut. Dl. Manolescu atrage atenţia asupra pericolului pe care 
facilitatea extremă a subproducţiilor o reprezintă pentru acceptarea (nu îndrăznesc să 
spun „aprecierea") valorilor autentice, fie ele naţionale sau universale. Tinerii împătimiţi 
de videoclipuri şi jocuri pe calculator privesc cu acelaşi dezinteres dispreţuitor atât pe 
John Steinbeck cât şi pe Gabriel Liiceanu (exemplele sunt alese la întâmplare). Ce ne 
rămâne de făcut, nouă, celor implicaţi în cultură? EDUCAŢIA şi EDUCAREA prin 
şi pentru valori mi se pare singura soluţie ce ne pote salva. Simpla enunţare a bunelor 
intenţii nu va fi deajuns. Trebuie ajuns cumva la acest public ţintă, trebuie pătruns 
cumva în sfera lor reală de interes, trebuie sa învăţăm să deghizăm interesul nostru 
particular în interesul lor public şi să facem cu adevărat din muzeu un spatiu de 
negociere intre nevoia lor - asupra căreia să intervenim în timp, prin educare - şi 

oferta noastră - pe care să o adecvăm necontenit nevoii lor reale. În acest scop 
putem apela chiar la mijloace nespecifice şi - în primul rând - nu trebuie să ne temem 
de mişcare, de schimbare, dacă nu vrem să „anchilozăm" în structuri fără viaţă şi făra 
viitor. Lumea se schimbă rapid, uneori dramatic; fie că dăm vina pe globalizare sau 
nu, trebuie să oprerăm schimbarea începând cu noi inşine pentru a o putea impune 
celorlalţi. 

MULTICULTURALITATEA ŞI INTEGRAREA CULTURALĂ 

Integrarea europeană nu înseamnă dispariţia identităţii naţionale. Între 
termeni relaţia este una conjunctivă, nu disjunctivă. 

Pornind de la axioma „Cultura universală este suma culturilor naţionale'', 
deducem logic: cultura naţională este suma culturilor locale. Operând diferenţa 
identitate naţională/identitate etnică, trebuie evitată dihotomia. Identitatea naţională 
este atributul fundamental care defineşte un popor, este un sumum de însuşiri 

economice, culturale, politice, psihologice, ale unei majorităţi, raportate la stat ca 
stat naţional. 

Identitatea etnică este suma trăsăturilor unui grup uman, constituit istoric, legat 
prin legături de sânge, având în comun limba şi religia şi care nu face referire la statul 
naţional. Identitatea naţională nu exclude identitatea etnică şi nici invers. 
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Diversitatea nu trebuie să conducă la adversitate. Diversitate înseamnă bogăţie, 
iar dacă ne restrângem la cultură, diversitatea este însăşi baza multiculturalităţii, înţeleasă 
ca normă de comportare ce trebuie statutată şi impusă de statul naţional. 

Recunoaşterea diferenţelor culturale dintre etnii, Înţelegerea lor precum şi a 
diferenţelor valorice, admiterea diversităţii culturale nu pot naşte decât acceptare, 
toleranţă şi În cele din urma, comunicare. 

Multiculturalitatea are ca scop final integrarea. Integrarea culturala se face la 
nivelul conştiinţei şi al comportamentului, schimbările la acest nivel sunt mai dificile 
decât cele economice, căci ele se realizează în timp şi de bunăvoie. 

Integrare culturală/Păstrarea calităţilor etnice = Globalizare /Regionalizare 

DESPRE POLITICI CULTURALE 

Sarcina unui guvern modem este să încurajeze explorarea politică sau privată a 
culturii, în toate formele şi variaţiile ei, fără a o utiliza pentru a agita potenţialul de 
diviziune al culturii în scopuri politice. Pe parcurs cultura poate contribui semnificativ, 
chiar dacă în mod incidental, la bunăstarea economică şi sociala a statului. Poate fi o 
„industrie" utilă. Gândiţi-vă numai, dacă noi ca români ne-am legitima doar prin 
BRÂNCUŞI, care ar fi imaginea nostră în lume? Cultura este inima educaţiei umaniste; 
poate glorifica timpurile şi îmbunătăţi viaţa de zi cu zi; poate fi păstrătoarea patrimoniului, 
fie acesta privat sau colectiv; poate ajuta la transformarea categoriilor decăzute sau 
defavorizate ale populaţiei, ridicând speranţele cetăţenilor şi transformând o imagine 
dată uitării într-o imagine care stârneşte interesul şi oferă o potenţială prosperitate. Mă 
gândesc numai la diferenţa ce s-a petrecut în politica sectorială a ministerului de resort 
în ceea ce priveşte „handicapaţii". Aceştia, devenind „persoane cu handicap" şi-au 

câştigat dreptul de a fi nu numai acceptaţi şi nemarginalizaţi, ci şi de a li se oferi 
facilităţi. Gratuitatea biletului, construcţia rampelor speciale pentru cărucioare şi puţină 
amabilitate au recuperat - pentru muzeu şi într-o oarecare măsură şi pentru ei înşişi -
o întreagă categorie socială. 

Cultura nu poate face tot ce doresc guvernele (sau atât de repede pe cât doresc 
guvernele), dar fără instrumentele culturale sarcina de îmbunătăţire a calităţii vieţii ar 
fi infinit mai grea. 

În vreme ce cultura poate şi ar trebui adesea să aibă şi o parte distractivă, ea 
înseamnă mai mult decât distracţie. Motivul pentru care oamenii aleg să cheltuiască din 
ce în ce mai mult din venitul disponibil pe bunuri culturale nu se datorează doar 
faptului că acestea sunt dorite în mod inerent, ci şi faptului că, adesea, ideile pe care 
acestea le conţin aduc consolare, uşurare, explicaţii şi împlinire odată cu plăcerea. Poate 
că nu există nici un motiv suficient de bun pentru ca un guvern cu un buget restrâns 
să se simtă obligat să subvenţioneze distracţia. Totuşi artele şi anumite aspecte ale 
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patrimoniului sunt în multe feluri o extrapolare a mediului. Un mare număr din 
argumentele pentru menţinerea unui mediu curat şi durabil se aplică şi în cazul culturii. 
Societatea are nevoie de un echilibru între conservare şi noutate, între tinereţe şi 

bătrâneţe, între particularitate şi diversitate. 
Pentru un oficial sau un politician (la nivel local, regional sau naţional) care este 

însărcinat cu realizarea acestui echilibru între prevederi şi stimuli în cadrul unui buget 
limitat, un asemenea concept poate fi iritant, în cel mai bun caz şi poate fi aproape 
imposibil de a trăi în confonnitate cu acesta, în cel mai rău. Cultura, ca şi sănătatea şi 
educaţia, poate fi „un sac fără fund" pentru resurse. Nu există niciodată suficienţi bani 
pentru a face totul şi adesea prea puţini pentru a face într-adevăr totul bine. Şi totuşi, 
aceasta este tăria culturii. Pentru că a investi în cultură înseamnă a prezenta realizările 
şi a explora posibilităţile până la limită; oamenii vor avea întotdeauna planuri noi şi 

iniţiative curajoase pe care vor dori să Ie finanţeze altcineva. O societate, o cultură, fără 
această tendinţă şi ambiţie nu merge înainte - şi nici un politician, indiferent de culoare, 
n-ar trebui să accepte sa conducă într-o perioadă de stagnare. 

Toţi europenii au experimentat schimbări - mai adânci sau mai superficiale -
pe parcursul vieţii lor, fie ele constituţionale, economice sau tehnologice. Mulţi au 
devenit confuzi şi nesiguri, hotărâţi să îşi păstreze elementele de viaţă care le rămân 
familiare şi să le confere macar acestora o undă de siguranţă. Europa este adesea 
motorul inovaţiei, dar este caracterizată la fel de des de nostalgie, de regretul că 
atâtea s-au schimbat, că multe lucruri valoroase s-au pierdut pe drumul către lumea 
cea nouă, ce trăieşte după alte reguli. Trebuie să admitem că europenii nu se identifică, 
totuşi, cu arhetipul american (deşi americanii se raportează tot mai des la versiunile 
istoriei lor) şi că păstreaza unele rezerve (în special culturale) faţă de fenomenul 
globalizării. Nu presupunem întotdeauna că decizia cea mai recenta este şi cea mai 
bună, că noutatea este, în orice situaţie, salvatoare. Suntem conştienţi că suntem parte 
a unui proces la formarea căruia contribuim, dar în care nu vom putea avea niciodată 
ultimul cuvânt. 

Pentru cultură această tensiune permanentă între trecut şi prezent conduce 
la o relaţionare ciudată. Cultura este în acelaşi timp păstratoarea identităţii europene, 
agentul justificator pentru o mare parte a politicilor noastre şi al comportamentului 
nostru şi o responsabilitate guvernamentală care s-a aflat întotdeauna pe ultimele 
trepte în ierarhia bugetară şi profesională. Statutul culturii În cadrul guvernului e 
caracterizat de diferenţa imensă dintre sprijinul verbal şi cel financiar. Dacă ar 
fi cultura atât de importantă precum reiese din multe discursuri guvernamentale, ar 
avea un buget pe măsură. 

În calitatea sa de supraveghetor, statul (sau diviziunile sale locale) deţine un 
număr mare de „anne" în dotare. Unele sunt financiare - la fel ca şi în serviciile de 
sănătate sau militare, în cultură nu se poate realiza nimic fără bani - dar altele sunt 
sub fonnă de reglementări. O marc parte a patrimoniului poate fi protejată printr-o 
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legislaţie de planificare adecvată şi completată de un regim fiscal care să fie 
favorabil îngrijirii patrimoniului mai degrabă decât distrugerii sau alterării 
acestuia. Se poate considera că acest lucru înseamnă reglementarea mediului cul
tural. În mod similar, legile referitoare la fundaţii pot fi concepute astfel încât o 
conducere creativă să fie mai bine răsplătită decât conservarea propriu-zisă sau donaţia. 
În acelaşi timp autorităţile îşi pot modela mesajul astfel încat să fie clar că tonul lor 
politic este echilibrat şi matur, bazându-se pe lecţiile trecutului şi preţuindu-le, apreciind 
totodată tendinţa propriului timp, punând în mişcare mecanisme, oferind evenimente 
culturale care să demonstreze că epoca actuală are un cuvânt de spus, că lucrurile nu 
doar se schimbă, ci că evoluează. 

Pentru a obţine cât mai multe realizări în cadrul unei politici echilibrate, autorităţile 
trebuie să întrunească două criterii. Primul este flexibilitatea. În cadrul politicii culturale 
este uşor să te limitezi la sprijinirea masivă a câtorva instituţii care, după o vreme, 
devin mai interesate de a supravieţui ca instituţii decât de a se redefini pentru a întâlni 
noi provocări. Politica culturala trebuie să-şi păstreze abilitatea de a menţine organizaţiile 
din sfera sa în stadiu de evolutţie continuă. Aceasta se traduce prin păstrarea de fonduri 
şi pentru iniţiativele valoroase şi pentru instituţiile care se dezvoltă. 

Al doilea criteriu este evaluarea permanentă. Stabilirea obiectivelor, monitorizarea 
performanţei, urmărirea schimbării percepţiei publicului, compararea cu operaţiile similare 
din alte ţări permit ca politica culturală să fie concepută astfel încât să se poată adapta 
în funcţie de problemele care apar. Totuşi, pentru a avea succes şi pentru a evita 
probleme şi suspiciuni, evaluarea trebuie să fie cât mai deschisă şi transparentă, aceasta 
neatrăgând după sine împovărarea sistemului cu un număr nesfârşit de „comitii şi 

comitete". Ar trebui mai degrabă să însemne oferirea posibilităţilor adecvate pentru 
prezentarea planurilor, existenţa unei atitudini oficiale de a spune „DA" ideilor produc
tive, explicarea deciziilor şi şansa de apel. Politica culturală, la urma urmelor, este 
constituită pentru a ajuta sectorul cultural să se achite de „obligaţii" cât mai bine, nu 
pentru a-1 limita de dragul „curăţeniei" guvernamentale. 

Un lucru, însă, se impune de la sine: Nimic din toate acestea nu poate avea loc 
în izolare. 

DESPRE OFERTA MUZEULUI 

Valorificarea trecutului este fundamentul existenţei muzeului. 
Timpul este una dintre coordonatele esenţiale ale existenţei (alături de spaţiu, 

mişcare, materie) care se scurge inexorabil într-un sens şi numai într-unul. Muzeul 
gestionează timpul şi vestigiile sale. 

Muzeul este creator de sensuri; el pune în valoare un obiect, nefiind un 
simplu expozant. 
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Obiectul de muzeu înseamnă atâtea sensuri câţi vizitatori. 
Toate aceste enunţuri au valoare de axiomă şi exprimă adevăruri teoretice. Le 

putem afla din orice curs de muzeologie. Care este adevărul practic, acela pe care îl 
găsim în sălile de expoziţie? Sau care ar trebui să fie? 

Un muzeu nu este numai un loc în care se pun obiecte în vitrine de sticlă. Este 
o poartă spre detaliile trecutului. Atunci când colecţiile lui sunt prezentate cu fler şi 

imaginaţie, un muzeu poate fi cel mai eficient mod de a ne plasa pe fiecare dintre noi 
în context, arătându-ne în acelaşi timp cum modelele s-au schimbat dar şi cât de mult 
acestea s-au păstrat. Poate ca cel mai mare pas înainte pe care 1-a făcut muzeul în 
ultima jumătate de secol este conştientizarea faptului că pentru a fi importantă o colectie 
nu trebuie să conţină comorile cele mai mari. Istoria obiectelor de zi cu zi este la fel 
de fascinantă ca artefactele de valoare maximă. 

ln egală măsura, muzeul poate să focalizeze atenţia asupra unui obiect uitat şi 
ignorat de posesorii iniţiali şi poate să-i păstreze calitatea reală prin perspectiva istorică. 
Muzeul este locul unde ne aşteptăm să vedem marturiilc interpretate, decodate ale 
trecutului, nu doar nişte simple obiecte. 

Pentru ca interpretarea să genereze un efect asupra contemporanilor muzeul 
trebuie condus astfel încat să-i surprindă şi să satisfacă - măcar în parte - orizontul 
de aşteptare al vizitatorilor. El trebuie să încurajeze explorarea şi implicarea, nu 
numai o observare pasivă. Astfel, cel mai bun muzeu îşi va trata propriile colecţii ca 
părti dintr-o piesă de teatru, folosind toate tehnicile lumii dramatice: lumina şi sunetul, 
textul, recrearea şi animaţia. De multe ori el va invita vizitatorii să participe la spectacol, 
lăsându-i să atingă originalele, unde normele de conservare o permit, replicile sau 
modelele, unde acestea nu o permit, încurajându-i să privească procesul de creare şi 
fabricare şi oferindu-le posibilitatea să facă ei inşişi ceva. Din ce în ce mai mult 
bariera dintre muzeu şi arta participativă este eliminată. Muzeele care folosesc toate 
simţurile, muzeele virtuale, muzeele de explorare sunt locuri de descoperire, nu numai 
pedagogice. 

Exploatarea comercială are două avantaje; ea măreşte venitul muzeului dar, în 
acest proces este nevoie de material promoţional de calitatate şi servicii auxiliare pentru 
vizitatori. Un magazin este un serviciu esenţial. Acesta ar trebui să meargă dincolo de 
cărţile poştale şi suveniruri; s-ar putea vinde replici ale obiectelor, Cd-uri cu muzică şi 
casete video asociate muzeului, ornamente, bijuterii, cărţi, medalii. Magazinul nu trebuie 
să fie numai în cadrul muzeului. 

Muzeele pot fi catalizatoare pentru păstrarea meşteşugurilor, angajarea artiştilor 
contemporani şi crearea afacerilor mici de producţie şi publicaţie. Ele pot fi locuri de 
difuzare a filmelor şi concertelor, centre de educaţie şi de petrecere a timpului liber. Pot 
fi, deasemenea locuri unde te poţi întâlni cu prietenii. Organizarea unei cafenele al cărei 
program să coincidă cu programul de vizitare ar putea reprezenta un loc plăcut după 
vizitarea exponatelor, pentru schimbul de impresii. 
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Istoriile prezentate de muzeu trebuie să fie adevărate, faţă de cele prezentate la 
teatru sau la operă. Fără integritatea imparţialităţii, muzeele nu pot fi gardienii subiectelor 
pe care le prezintă. Interpretarea istoriei se află într-o permanentă schimbare iar muzeele, 
precum universităţile, trebuie să-şi înnoiască mărturiile pe care le posedă şi să-şi transmită 
concluziile fără prejudecăţi şi discriminări. În timp ce fiecare generaţie este prizoniera 
mentalităţilor epocii sale, muzeul şi personalul său ar trebui să se ridice deasupra 
prejudecăţilor epocii. 

SUMMARY 
A Museum of the Third Millenium - Between Jdentity Salvation 

and the World-Wide Opening 

The paper deals with severa! aspects of the contemporary situation of the Romanian museums, 
having in view the need of modemization, on the one hand, and that of preserving traditional forms, on !he 
other hand. 
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