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4 BUCUREŞTI - MATERIALE DE ISTORIE ŞI MUZEOGRAFIE XVIII 

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 staţiunii arheologice au fost identificate în 
bogatul inventar1 găsit, numeroase oase de animale, consumate de locuitorii care 
au însufleţit activitaţile 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 şi s-a constatat că ele erau numeroase şi aparţin unor specii variate. La 
prelucrarea materialului am constatat că numărul fragmentelor de oase de cal este 
mai mare decât cel observat în timpul săpăturii. Aceasta înseamnă că preocuparea 
populaţiei 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 sau 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 în curs de romanizare. 

I. Piesa cea mai importantă este o parte din mandibula stănga a unui 
subiect matur. S-a păstrat din el partea din faţă, în care se aflau dinţii incisivi, din 
care piesele dentare lipsesc dar păstrează parţial alveolele de implantare. Îi lipseşte 
articulaţia mandibulară, spartă din vechime. Este evident că spargerea s-a produs 
târziu, dupa 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 întrucât oferă cea mai mare 
şi mai netedă suprafaţă de expunere a motivelor, lungimea piesei păstrate fiind de 
28,5 cm pe partea exterioară şi numai 12,5 pe cea interioară. Ornamentarea este 

1 V. Boroneanţ, Cercetările arheologice de la Chitila Ferma din 200 l, date preliminare şi stratigrafia, 
Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie, XVI, 2002, p. 3 - 49. 
2 Identificarea osemintelor de animale s-a făcut după experienţa dobândită în iniţierea pe care ne-a făcut
o profesorul G. Ghetie în anii tinereţii şi folosindu-ne de Atlas of Animal Bones-Knochenatlas, For 
Prehostorians, Archeologists and Quaternarz Geologists (bilingv), Amsterdam, Londra, New York, 1972, 
Pl.11, p. 72, pi. XXVI, p. 131, pi. XXVII, p. 135. 
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lăcută 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 figura 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 
mandibula, personajul prezintă un cap triunghiular, ţine mâna dreaptă 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 neagră. Pe suprafaţa 
interioară a mandibulei se insinuează într-o succesiune lineară unghiuri verticale, 
alături unul de altul (PI. 1,2). Ele pot înfăţişa siluete umane în ipostaze diverse sau 
un scris cu caractere monogramate 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 0,35 m. 

2. Alte două fragmente din pereţii laterali ai unei mandibule, poate din 
aceeaşi mandibulă. Se aflau la aceeaşi adâncime şi în acelaşi carou 4. Pe ele se află 
acelaşi tip de ornamente în triunghiuri sau chiar forme rectangulare dar care nu au 
putut 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. Prezintă doar alveolele primelor două măsele care nu s-au 
mai păstrat la locul lor. Piesa este mai erodată şi pe 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, 1 ). 

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 faţa exterioară a 
mandibulei (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 1 al secţiunii II, de la adâncimea de 0,40 m. Lungimea 
fragmentului reconstituit este de 11,5 cm, iar lăţimea de 6,6 cm . 

5 
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5. Următoarea piesă de os provine dintr-un metatars de bovideu, spart în 
timpul săpăturii. Prezintă o îndreptare a feţei ventrale şi parţial a proeminenţei de 
pe extremitatea distală, făcută cu un instrument tăios, un ferestrău de silex sau 
metal. Suprafaţa prezintă şănţuirile produse de suprafaţa ferăstrăului. Pe acelaşi 
sens cu şanţurile şi în latul piesei se află şiruri din acelaşi motiv ornamental 
triunghiular, 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 (P 1.9). 

Discuţie asupra ornamentării pieselor 

Ornamentarea pieselor este într-o manieră geometrică unică şi constituie 
o noutate 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 Agighiol 3 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 dupa cerinţele şi gusturile specifice secolelor II - V d.Chl: 

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 întrucât conducătorii politici locuiau în aşezări împreună cu 
populaţia pe care o conduceau, ca 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 în urma acţiunilor comune în 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, în descântecul şi cântecul care se făcea 

călăreţului şi calului la investirea lor cu încărcătură magică, ca să le asigure 
succesul, şi în păstrarea lor în memoria coledivităţii în care au trăit, în legendele şi 

1 I. Andrieşescu, „. , Revista de Istorie şi Antichităţi Naţionale, 1937, pi. XXI, I - 2, XXII, 2, XXVI, I - 2: 
D. Berciu, Arta traco-getică, 1967, P. 33 - 76, V. Boroneant, Paideea 
4 P. Voievozeanu, E. Moscalu, Mormântu I princiar getic şi tezaurul de la Peretu, Cercetări arheologice III, 
1979, p. 353 - 360 
' V. Boroneant, Cercetările„„ op. cit, loc. cit 
6 L. Blaga, Trilogia culturii. Orizont şi stil. Spatiul Mioritic: geneza metaforei şi sensul culturii, Bucureşti, 
1969, p. 105 - 115, I. Ghinoiu, Lumea de aici şi lumea de dincolo, Bucureşti, 1999, M. Gibutas, Civilizatie 
şi cultură, ed. Meridiane, Bucureşti, 1989, D. lsfanoni, Interferenţe între magie şi estetic, Bucureşti, 
2002, R. Vulcănescu, Mitologie românească, Bucureşti, 1972 
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haladele care se nasc şi se transmit posterităţii în legătură cu evenimentele la care 
nu luat parte. 7 

Acestei categorii de obiecte trebuie să-i fi aparţinut mandibulele de cal 
descoperite în aşezarea de la Chitila, pentru că animalul de la 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 
Ic folosesc în activităţile lor majore sau permanente de genul mărţişoarelor, 

relicvelor sau instrumentelor magilor, vracilor, vrăjitorilor 8 . 
Interesant şi important este faptul că maniera de ornamentare prin motive 

~cometrice de genul motivelor unghiulare, pătrate, punctiforme sau haşurări se 
folosesc ca motive complementare la realizarea sau marcarea părţilor anatomice a 
motivelor naturaliste animaliere sau vegetale de pe ceramica fină dacică 

traditională (P 1.3,1,3-4), precum şi pe monumentele sculptate de epocă de la 
Bnrhosi, sau spre exemplu pe Monumentul triumfal de la Adamclisi. 

Astfel, pe ceramica dacică fină de la Grădiştea Muncelului si Melea 
( Pl.3, 1,3-4. ) din alte aşezări de epocă9 (Pl.3,2), întâlnim figurări de cal şi păsări în 
cure corpul animalului este marcat prin şiruri de puncte, pătrate sau motive 
triunghiulare. Aceeaşi modalitate de marcare a unor părţi a figurilor este folosită 

~i în cazul realizărilor detaliilor elementelor vegetale ca frunze, lujeri de iederă, 
vi\:1 de vie sau meandre geometrice 10 sau cu ornamente în dreptunghiuri umplute 
cu puncte la Răcătău, jud. Bacău 11 şi în aşezarea daco-romană de la Străuleşti 
(curtier în partea de nord a Bucureştiului) 12 

Pe ceramica dacică apar rar ornamente în relief reprezentând cavalerul 
dac danubian cu coif şi armură, călare pe cal (P 1.4, I), cu detaliile realizate în 
accca~i manieră. Cele mai cunoscute sunt cele de la Răcătău (P 1,3,2)1. 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 
u c:iror îmbrăcăminte se observă ornamentare cu aceleaşi motive, spre a-i distinge 
rn apartenenţă etnică, pornind şi de la unele realităţi de epocă14 • Această manieră 
dl· ornamentare o mai întălnim şi în Bulgaria de nord, la Karagui lângă Plevna15 şi 
pc~tcra Măgura de la Rabiş, la aproximativ 20 km de Bielogradcic în compania 

' I l. lsfononi, op. cit, p. 25 - 70 
' ldc111, ibidem 
'' • • • Istoria României I, ed. Academiei Bucureşti, 1960, fig. 61 
'" I.I I. ('ri~an, Ceramica daco-getică, Bucureşti, 1969, pi. XCII, XCIII, XCIV, XCV 
11 V C:ipilanu, principalele rezultate ale săpăturilor arheologice în aşezarea geto-dacică de la Răcătău 
( 11111. Bacău), Carpica, 1976, fig.29 
' ' Lslc vorba de un vas fragmentar, o cupă cu picior pe care se află un personaj uman călare. Piesa se află 
111 cxpozi\ia de bază a Muzeului Municipiului Bucureşti. 
'' V < ':ipilanu, op. cit, fig. 46 - 47 
''<ir. Tocilescu, Monumentul de la Adamclisi, Tropaeum Traiani, Viena 1895, metopele I - 6, 10 - 11, 14, 
I K, 22. 26, 29, 34 - 36, 40 - 41. C. Chiharius, Die Romischen Denkmaler in der Dobrudscha. Ein 
hklarungsvcsuch, Berlin, 1904, R. Vulpe, FI. Bobu Florescu, Histoire Ancienne de la Dobrodja, 
ll11rn1qli, 1938 
''V Micov. Scalniabrajenia ati Bulgaria, lzvestia, III, I, 1928 - 1929, p. 292, fig. 157. 

7 
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unor unelte şi a ceramicii de epocă romană1 ~ 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, cultul cavalerului îmbracă haina creştină, înfăţişând pe Sfăntul 
Gheorghe. 

Câteva categorii de descoperiri arheologice au contribuit esenţial la 
cunoaşterea şi difuzarea acestui cult al cavalerului şi acestea sunt: mormintele 
princiare tumulare, monumentele funerare, inscripţiile, obiectele de podoabă şi 

emisiunile monetare. Nu ne putem ocupa de ele în mod special. Subliniem numai 
că descoperirea mormântului de la Agighiol, 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 interpretarea cultului său, datorită 
monumentalităţii sale, a concepţiei de organizare a monumentului care prezintă 
în faţă 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 
află 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 l) 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 şi mai generoasă datorită faptului că mersul 
călare şi participarea calului în activitatea războinică a fost preluată de toate etniile 
lumii antice. Modalitatea însă de exprimare traco-dacică se constituie într-un 
prototip zonal preluat de romani, unde se diversifică şi este preluat apoi de arta 
medievală în multiple ipostaze. Cazurile cele mai cunoscute le găsim pe stele, 
dintre care cea mai reprezentativă o amintim pe cea de la Tomis şi pe cea de la 
Barbosi, pe alte categorii de monumente de piatră sau metal. Tema cavalerului 
este reprezentată pe aproximativ 250 de monumente în ipostaze diferite, în galop, 
la pas, la vânătoare, în compania arborelui pe care urca 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 

16 E. Anati, Magurala Cave, Bulgaria, Bulletino del Centro Comuno di Studii Preistorici, voi. VI, 1971. 
P. I O I, fig. 64, 65 
17 

••• Ministerul Culturii, Muzeul Naţional de Istorie a României, sec. 111-XI, Bucureşti, 2000, Em. 
Popescu, Inscripţii din secolele IV - XIII descoperile în România, Bucureşti, 1996 
'"I. Andrieşescu, op. cit„ loc. cil„ D. Berciu, Arta traco-getică, Bucureşti, 1969 
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este cca de pe monedele dacice. Monedele au contribuit la limpezirea problemei 
existenţei la daco-geţi a uniunii tribale şi la extensia lor teritorială, prin tipurile 
Rasa, Crişeni, Vârteju, Aninoasa - Dumbrăveni, lonăteşti - Răcoasa, cu cap Janiform, 
Aiud-Cugir şi Răduleşti - Hunedoara, etc1? Începând de la Constantin cel Mare 
după creştinare îm_păratul apare călare, ipostază pe care o preiau dinastiile romane 
~i apoi bizantini0care, în asociere cu figurarea altor însemne, ne-au ajutat la 
dutarca sceptrului de la Chitila21

• Prezenţa călăreţului de pe monedele dacice de 
piini'i la unificarea triburilor dacice din vremea lui Burebista (82-44 i. Chr.) Este 
1111 fapt notabil, pentru originea şi difuzarea monedelor cu figurarea cavalerul tracic 
prin monedele macedonene emise de Filip II şi Alexandru cel Mare 22

• Expansiunea 
monetăriei romane între deceniul III al secolului I d.Chr şi sf'arşitul său a dus la 
l'liminarea figurării călăreţului danubian de pe emisiunile monetare din Dacia, dar 
m1 îl elimină de pe celelalte categorii de vestigii arheologice23 de pe teritoriul 
Dacici 24

• Prin sincretismul cultural şi religios produs prin extensiunea stăpânirii 
rnmanc în Scitia Minor, Moesia Panonia şi, în cele din urmă, în Dacia, călăreţul 
dunubian este înlocuit cu figurări ludice ca, de exemplu, la Romula cu zeul Mercur 
in1.cstrat cu alte virtuţi şi când asistăm şi la o prăbuşire a moralităţii25 . Prezenţa 
negustorilor, coloniştilor, militarilor şi veteranilor romani a fost factorul principal 
al implementării noului mod de viaţă roman, întrerupt de marile migraţii ale 
popoarelor barbare atrase de miracolul roman26

• 

În acest context cultural-istoric de tradiţie traco-dacică credem că trebuie 
in\clcasă prezenţa osemintelor de cal incizate geometric cu figurarea luptătorului 
dncic, cu ajutorul motivelor geometrice de la Chitila. Ele sunt în relaţie directă cu 
loatc materialele descoperite: ceramică, arme, unelte, obiecte de podoabă din 
rnpru, bronz, argint şi compun imaginea unui comportament specific şi care au 
marcat si preocuparile artistice şi magico-religioase27 ale unei epoci despre care 
~I im încă puţine lucruri şi care se cer cercetate în viitor. 

'" ( ·. Preda, Moneda în România, Bucureşti, 1970, Monedele geto-dacilor, Bucureşti, 1973 
"'I' llasticn, Le buste monetaires des empcreurs romains, Welteren Belgique, voi. 1-111, 1992 - 1994 
., ltk111. voi. 111, p. 40, pi. 225 - 26, pi. 227 - 232 
„ S. l>umi<riu, O. Iliescu, A boul the issues of the Apollo - Amfipolis type and their role in the currency 
l11st11ry or the Geto-Dacians, Dacia, NS lll, 1958, 259 - 31 O, C. Preda, Istoria monedei in Dacia 
l'1<·111111ană. Bucureşti, 1998 
·' l<qll·rtoriul arheologic al judeţului Covasna, comuna Zăbala, sa( Surcea. Cavalerul dac de pe o aplică 
d" arl-!int. sec. I, pi. XV, I 
. , ( ilr. l'apilian, Ceramica romană în Oltenia, pi. l, l 5 . 
. , 1.,., ccnlres de production ceramique d'Ollenie, p. 13, pl.19, I, pi. III, 48, Galia; Etudes sur la 
1Tr a1111quc romaine el daco-romaine de la Dacie el de la Moesie lnferieure, Timişoara, 1997 
"· I'. < 'appcllc, Die Miniaturen Kette von Szilagysomlyv (Şimleu! Silvaniei), Univaersiataetsforschungen 
111 pral'l1istorischen Archeologie, l 994, 22, p. 5 - 98; R. Harhoiu, Die fruhe Volerwanderungenszeit in 
H11111i111ici, Bucureşti, 1998 
'' V llornncan\. Tezaurul de la Şimleu( Silvaniei în lumina săpăturilor de la Chitila, Paideia, 3, 2002, 
p I - 2 
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Decorated Horse Bones Discovered at Chitila Ferma 
SUMMARY 

The archaeological excavations (2001-2002) at Chitila brought to light 
several horse bones, among which our attention was drawn by a few fragments of 
horse mandibles. On such fragments, small angular incisions were displayed on 
both sides of the bone. 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 ofpottery, tools, weapons made ofbronze, silver or iron. 
Among the above mentioned artifacts we note the presence of a bronze scepter and 
some coins dated to the II-V centuries. 

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

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

The anatomic parts and the clothing are represented in a particular style, 
on alt the object categories enumerated above but 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, in a close 
connection to the local prehistoric art, later transmitted to the early-Christian, 
medieval and even contemporary one. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



I. ARHEOLOGIE 

PI lli$ll I: I) Mandibulă stângă fragmentară de cal , pe a cărei suprafaţă este 
fi gurat un personaj uman prin mici incizii unghiulare. 
2) uprafaţa ventra lă a ace l eiaşi mandibule pe care se află decor de 
aspect monogramat în aceiaşi tehnică. 

11 
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\ 

2 

Planşa2 : 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) Călăreţ dacic redat în manieră naivă de pe pereţii aceleiaşi peşteri de 
la Limanu. 
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2 

3 4 

1 '11111 ~ 13: I) Cal redat în aceiaşi manieră de pe ceramica fină dacică de la 
armizegetusa Regia . 

2) Că lăreţ danubian de pe ceramica dacică de la Răcătău, jud. Bacău . 

3) - 4) Cal, pasăre şi motive vegetale de pe ceramica dacică fină de la 
Sarmizegetusa Regia. 

13 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



14 BUCUREŞTI - MATERIALE DE ISTORIE ŞI MUZEOGRAFIE XVIII 

2 

Planşa 4 1) Călăreţ danubian de pe ceramica dacică fină. 
2) Călăreţ danubian de pe un relief de la Barbosi. 
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I. ARHEOLOGIE 

2 

I) ălăreţul Danubian de pe o aplică de argint de la Surcea, jud. 
ovasna 

2), 4) Monedă dacică reprezentând călăreţul danubian din vremea lui 
r ilip al H-lea al Macedoniei şi monedă dacică de tip Răcoasa. 

) Monedă reprezentându-l pe Constantin cel Mare călare . 

15 
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Planşa 6 Constantin cel Mare călare - reprezentare pe ivoriul Barberini 
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1'1111„111 I l>ou:i fragmente din peretele unei mandibule care nu a putut fi întregită, 
dar poartă pe ele aceeaşi manieră de ornamentare ca piesele din Planşa I 

17 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



18 BUCUREŞTI - MATERIALE DE ISTORIE ŞI MUZEOGRAFIE XVIll 

2 „ ~ 

Planşa 8 1) - 2) Fragmente de mandibulă de cal provenind de la alt subiect care 
poartă aceeaşi manieră de ornamentare, faţă şi dos 
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1 1 1 1 111 ~ 11 1) Metatars de bovid pe a cărui parte ventrală, între articulaţii, au fost 
îndepărtate prin tăiere neregularităţile şi apoi a fost ornamentat cu 
mot ivc unghiulare. 

19 
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Cercetări arheologice de salvare pe 
teritoriul satului Căciulaţi, comuna Moara 

Vlăsiei, judeţul Ilfov (1991-1993) 

Gh. MĂNUCU-ADAMEŞTEANU, 
Ingrid POLL 

(Muzeul Municipiului Bucureşti) 
Eugen NICOLAE 

(Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan" Bucureşti) 

Una dintre cele mai vechi informaţii despre această localitate, aflată la 28 
de km. de Bucureşti (Figura 1 ), datează din anul 1626: într-un document din 26 
martie, Chirca şi Calea, copiii lui Chirca din Negeşti (sat din judeţul Ilfov), vând lui 
Dumitrasco mare pitar, ocinile lor din satul Hohâia, printre martori figurând şi 

Mogoş vatah ot Cuciulaţi28 ; într-un alt document, din 26 aprilie, printre martori 
figurează şi Stănislav din Cuciulaţi29 . Alexandru Coconul, printr-un hrisov din 11 
mai 1627, îi întăreşte lui Mogoş vatah ot Cuciulaţi, ocina în satul Baloteşti: printre 
martori sunt amintiţi Stănislav (amintit şi cu un an înainte), Dragiul, Nistor şi 

Stroe30
• Puţin mai târziu, localitatea apare cu numele Căciulaţi: într-un act din 20 

noiembrie 1631, Badiu şi cu fiul său Dumitru, din Stăneşti, se vând rumâni lui 
Hrizea mare vomic, printre martori fiind şi Pătru vatah şi Mihăilă ot Căciulaţi3 1 • În 
alte două documente emise în 21 februarie 1632, printre martori reapare Mogoş, 
acum cliucer32

, pentru ca la 10 martie 1633 să găsim ca martori pe Sînjorju şi 
Neico33

• Numărul relativ mare de martori, printre care şi unii dregători, menţionaţi 
într-un interval scurt de timp (26 martie 1626-1 O martie 1633) - Dragiul, Mihăilă, 
Mogoş vatah şi apoi cliucer, Neico, Nistor, Pătru vatah, Sânjorju, Stanislav, Stroe -
ne sugerează o localitate importantă. Aşa rămâne şi la 1750, când comuna Căciulaţi 
se afla pe moşia vomicului Constantin Creţulescu: acesta o dă ca zestre fiicei sale, 
care se mărită cu spătarul Constantin Gianoglu. La 14 martie 1800, prinţul Ghica 
primeşte moştenire 135 de stânjeni din moşia Paşcani, ca rezultat al unui schimb 
între mânăstirea Căldăruşani şi banul Dimitrie Ghica, părintele prinţului. La 28 
decembrie 1834, inginerul Alex Paladi, împuternicit de domnitorul Alexandru 
Ghica, include toate moşiile domnitorului din judeţul Ilfov - Căciulaţii de Sus, 
Căciulaţii de Jos sau Mavrodinul Paşcani, Stroeşti şi Vlădeni - într-o singură moşie 
- Paşcani.34 

" Documenta Romaniae Historica. B. Ţara Românească, voi. XXI (1626 - 1627), Bucureşti, Ed. 
Academiei RSR, 1965, doc. 37, p. 57. 
29 Ibidem, doc. 56, p. 105. 
'
0 Ibidem, doc. 230, p. 392. 

"Idem, voi. XXIII (1630 - 1632), Bucureşti, Ed. Academiei RSR, 1965, doc. 292, p. 475. 
12 Ibidem, doc. 330, p. 515 şi doc. 331, p. 516. 
H Idem, voi. XXIV ( 1633 - 1634), Bucureşti, Ed. Academiei RSR, 1965, doc. 11, p. 11. 
" Registrul istoric din 17 iulie 1939, întocmit de Gh. M. Savin, notarul comunei Căciula\i, cu ajutorul 
primarului comunei Căciulaţi, Vasile Iliescu. capitolul I, p. 4. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Alexandru Ghica, viitorul domn al Munteniei ( l aprilie 1832 - 7 octombrie 
I 842), începe în anul 1832 să-şi construiască o reşedinţă pe aceste locuri şi, 

deoarece biserica mică, din bârne "cădea tocmai în grădina palatului, el o strămută 
în mijlocul satului şi construieşte una din cărămidă, cu hramul „Adormirea Maicii 
l>omnului"35

. Satul era o aşezare modestă care, după cum aflăm dintr-o catagrafie 
din decembrie 1819 - ianuarie 1820, avea în total 16 familii~6·· 

Mărturiile documentare referitoare la satul Căciulaţi au fost completate 
prin descoperiri întâmplătoare şi cercetări arheologice de salvare efectuate în 
intervalul octombrie 1991-iunie 199337

: în parcul palatului, situat la circa 30 metri 
sud-est de palatul Ghica, au fost dezvelite peste 200 de morminte, dintre care doar 
pentru un număr de 60 dispunem de informaţii mulţumitoare (săpăturile anterioare 
pentru canalizare şi gropile unor silozuri au distrus o bună parte din cimitirul 
respectiv, care este suprapus şi de pădurea din parc). Înmormântările - femei, 
hllrhati şi copii - s-au făcut în poziţie anatomică normală, în decubit dorsal, 
orientate Vest - Est, cu braţele împreunate pe cutia toracică sau pe bazin. În mod 
excepţional, în câteva cazuri, mâinile erau îndoite şi aduse spre umeri, poziţie 

specifică bogomililor. Morminte asemănătoare au mai fost descoperite în zona 
orn:;rnlui Bucureşti la Măicăneşti38 , Cemica39 dar şi pe teritoriul Moldovei - la 
lrnian 40 sau al Dobrogei - la Enisala~ 1 La şapte morminte s-au găsit cuie cu 
Hl'C\iunea pătrată şi capătul turtit (care indică un mod de obţinere preindustrial) şi 
11r111e de lemn la M 7, elemente care atestă folosirea sicrielor. În cursul cercetărilor 
din anul 1993, în suprafaţa 2 (7 ,00 x 2,50 m) s-au dezvelit nouă monninte, dispuse 
pc trei şiruri şi 10 înmonnântări secundare, lară a se constata suprapuneri. 

Obiecte de podoabă 

Descoperirile din necropolă sunt modeste, specifice pentru o comunitate 
111rnli1 şi se reduc la câteva piese de podoabă - o mărgică din pastă de sticlă, două 

" l«-µistrul istoric, capitolul 3, p. I; I. Popescu Băjenaru, Biserica domnească din satul Căciulaţi, în 
l<n1sl11 pentru istorie, arheologie şi filologie, XVI, 1922, p. 79 - 80; Dana Harhoiu, Ansamblul rezidenţial 
1k 111 1'11şcani (Ilfov). O analiză ambientală şi arhitecturală, în Revista Monumentelor Istorice, LIX, 1990, 
I, p .. IK - 40. 
"' 111111111 Constantinescu, Populaţia judeţului Ilfov după catagrafia din decembrie1819-ianuarie 1820, în 
Ilfov. l'1lc de istorie, 1978, p. 252, nr. 11: satul Căciulaţii Banului, plasa Znagov, proprietate băneasa 
l·ll-nrn <ihica. 
" ln perioada 1991 - 1992 săpăturile au fost supravegheate de Gh. Mănucu-Adameşteanu, pentru ca în 
1111111 t •11n (3 - 12 iunie) să participe şi o echipă din Argentina, formată din trei specialişti în antropologie 
111<·1hro-lcgală. 

'" M11rgnrcta Constantiniu, Panait I. Panait, Ioana Cristache-Panait, Şantierul arheologic Băneasa
S11n11lcşti. în CAB, 11, p. 197. 
'" I ih. C 'antacuzino, Unele probleme istorice privind aşezările medievale muntene în lumina cercetărilor 
111h1·11logicc de la Cemica, în SCIVA, XIV, 1963, 2, p. 375 - 379 
'" ~1111t1<·rul arheologic Traian, în SCIV, VI, 1955, 3 - 4, p. 471 -473. 
11 1 ih. Manucu-Adameşteanu, Necropola medievală de la Enisala. Raport preliminar de săpătură, în 
l'1·11n·. VIII. 1980, p. 475. 
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verighete simple şi un cercel cu montură poliedrică (Fig. 6). Toate sunt lucrate din 
argint şi au aparţinut defuncţilor, nefiind depuse ritual în morminte 42

. 

Textile 

Dintre fragmentele textile recuperate din morminte au fost luate pentru 
analiză numai cele cu suprafaţa mai mare, singurele care permit o examinare fizico
chimică corectă. 

Prin analizarea a zece probe provenind din fragmente de textile şi piele s-au 
putut face observaţii asupra naturii fibrelor şi a tipului de ţesătură43 

Primele probe examinate au fost cele din piele decorate cu broderie textilă. 
Analiza microscopică şi proba de ardere au stabilit că este vorba de suport de piele 
cu decoraţii din fir metalic răsucit pe un fir de bumbac44 

. Analizele prin 
fluorescenţă de raze X (FRX)45 au determinat natura firului metalic ca fiind cupru. 

Analiza microscopică şi proba de ardere efectuate pe celelalte probe textile 
au determinat compoziţia fibroasă ca fiind 100% fibre liberiene (fibre naturale 
vegetale care au ca constituent principal celuloza, la care se adaugă diferite 
impurităţi naturale organice şi anorganice: substanţe minerale, ceruri, grăsimi, 

răşini, substanţe pectice, lignina, substanţe azotoase etc.). Astfel, la microscop, s-a 
observat în secţiune longitudinală prezenţa celulei fibrei de in, de formă alungită şi 
ascuţită la capete (fusiformă), cu striaţii. Ea a putut fi diferenţiată de cânepa care 
face parte tot din clasa fibrelor liberiene (alături de iută şi capoc) prin faptul că, spre 
deosebire de cânepa la care fibrilele reunite în fascicule nu se pot dezlipi decât prin 
fierbere în soluţie de Na2C03, fibrilele inului se pot desface uşor 46

. De asemenea, 
privite în secţiune transversală, între ele există mici diferenţe de contur, iar la proba 
Vetillard dau reacţii de culoare diferite: albastru pentru in şi albastru-verde pentru 
Cânepă 47• 

Aspectul firului, determinat de valorile obţinute pentru fineţea lui (9,7 Nm 
- urzeala si 8,6 Nm- bătătura) indică o prelucrare mecanică a acestora. 

Un alt fragment analizat reprezintă o ţesătură cu un fir de in răsucit cu un 
fir metalic. În urma analizei prin FRX a fost identificat cuprul. A mai fost 

42 Pentru alte necropole cercetate din această perioadă vezi Aristide Ştefănescu, Pantelimon 5, în 
Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie, VIJI, 1971, p. 95 - 98; idem, Cercetări arheologice la 
biserica „Sfinţii Împăraţi"-Buciumeni-Buftea, în Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie, 13, 1999, 
p. 45 - 56; Idem, Radu Ocheşanu, Poşta-Buturugeni, cimitir, în CAB, IV, 1992, p. 241 - 249; Aristide 
Ştefănescu, Ordoreanu I, în CAB, IV, 1992, p. 259 - 260. 
4

J Identificarea fibrelor textile a fost făcută la Laboratorul de cercetări textile al LACECA (buletinele de 
Analiză 57 - 58 din 26.12.1994). Analiza prin FRX se face în laboratorul MMB. 
44 Maria Rusanovschi, Adelaida Simona Dragnea, Analiza chimică textilă, I, Ed. Tehnica, Bucureşti, 
1981, p. 148. 
45 Pentru descrierea metodei vezi Ingrid Poli, Studiu de compoziţie asupra unui lot de ceramică 
descoperită în aşezarea de sec. III d. Chr. de la Militari-Câmpul Boja, în Bucureşti. Materiale de Istorie şi 
Muzeografie, XIV, 2000, p. 66. 
46 Maria Rusanovschi, Adelaida Simona Dragnea, op. cit., p. 220. 
47 Proba Vetillard: I picat. Sol I-Kl, după 5 min. excesul de reactiv se absoarbe cu o hârtie de filtru, se 
adaugă 2 picături reactiv V etillard (sol. glicerină în H2SO, ). 
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identificat un fragment din fire de in cu diametrul de 7,6 mm, răsucite cu un fir 
metalic din aur şi argint, cu diametrul de 13,4 mm. 

Pentru completarea informaţiei s-au făcut comparaţii cu probe de material 
lextil provenind dintr-un mormânt medieval (sec. XV -XVI) descoperit la Suceava 
~i cu un material aflat în colecţia Muzeului Militar Naţional ce provine de la Nufăru 
(juli. Tulcea), dintr-o necropolă bizantină din secolele XI -XII. În acest fel s-a putut 
pune în evidenţă faptul că acest din urmă material nu este o broderie aşa cum s-a 
nezut până acumţ ci o ţesătură simplă din fibre liberiene. 

Natura, tipul şi originea ţesăturilor descoperite în mormintele de la 
( 'l\ciulaţi, precum şi faptul că nu a existat nici un fragment textil de natură sintetică 
NllU alte materiale obţinute prin sinteză, exclud apartenenţa acestor morminte 
perioadei de după 1950 şi permit datarea lor cu cel puţin un secol mai devreme. 
< 'onservarea lor a fost posibilă atât datorită unui sol calcaros, la care a contribuit 
hicarbonatul provenit din descompunerea oaselor48

, cât şi prezenţei sărurilor de 
rnpru (provenite din firele de cupru ale ţesăturilor) ce inhibă dezvoltarea 
microorganismelor, conservând astfel fibra textilă49 • Astfel, pe baza şi a celorlalte 
descoperiri din cimitir (monede şi alte elemente de inventar), ele pot fi atribuite 
Nffarşitului de secol XVIII şi începutului de secol XIX. 

Sticla 

Într-unul din morminte, ce pare să aparţină unui preot, a fost descoperită o 
rnnllelă din sticlă albă, transparentă, uşor opacifiată, depusă pe partea dreaptă, în 
1011a bazinului (M 21 - adult cu mâna dreaptă îndoită pe cutia toracică, iar mâna 
sl:îngă îndoită pe bazin): vasul are analogii printre descoperirile funerare de la 
hiserica Visarion Vechi din Bucureşti sau Poşta-Buturugeni (jud. Ilfov) 50

. 

Piesa a fost analizată prin fluorescenţă de raze X, o metodă nedistructivă. 
Investigaţia a fost extinsă şi la o altă candelă, de o formă identică, descoperită la 
< 'urtca Veche, datată în secolele XVII - XVIII 51

, ceea ce a dus la următoarele 
ohservaţii. 

Compoziţia celor două vase este asemănătoare, atât în constituenţii de bază 
(Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K), cât şi în elem:ntele minoritare şi urme (Mn, Sn, As, Ba, 
Zr, pământuri rare). Ambele sticle sunt silico-calco-potasice, aspectul exterior fiind 
at;ît în cazul vasului descoperit la Căciulaţi, cât şi al celui de la Curtea Veche, cel al 
unei sticle incolore (As, în cantitate destul de mare şi Mn acţionează ca decoloranţi 
în reţeta sticlei), uşor lăptoase (Sn acţionează ca opacizant). 

Descoperitorii vasului de la Curtea Veche au presupus că acesta provine 
dintr-un atelier de la Murano, constatare ce nu este valabilă pentru exemplarul găsit 

·" Carmen Marian, Repere ale restaurării textilelor arheologice din mătase naturală, Tehnopress, laşi, 
2001, p. 55. 
''' Cătălina Vaida, Fragmente de textile arheologice din secolele XV-XVIII, în Acta Musei Napocensis, 
.17-38, 2000-2001, II, p. 378. 

"' Cih. Mănucu-Adameşteanu, Ingrid Poli, Vase de sticlă descoperite la Curtea Veche, în Cercetări 
11rhcologice în Bucureşti, Muzeul Municipiului Bucureşti, V, 2002, p. 67 - 69. 
'' /hidem, p. 59, 67. 
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în necropola de la Căciulaţi. Tipul de vas şi reţeta potasică nu caracterizează 
atelierul de la Murano, realitate confirmată şi de cercetătorul Marco Verita de la 
Stazione Sperimentale de! Vetro de la Murano, printr-o scrisoare din 7 iunie 1995, 
dar şi de studiile publicate52 

Monedele 

Datarea mormintelor este asigurată de 28 de monede, puse în palmă sau 
perforate şi legate de un deget. Pentru exemplarele găsite în cursul campaniei din 
anul 1993 se pot face precizări în legătură cu locul depunerii: M2 - lângă tibia 
dreaptă, două fragmente; M 4 - o piesă pe clavicula stângă şi una pe vertebrele 
cervicale; M 7 - lângă a opta vertebră dorsală, păstrând încă firul cu care fusese 
prinsă de deget; M 8 - la partea superioară a toracelui. Toate cele 14 monede 
descoperite în cursul anului 1993 sunt perforate pentru a fi legate de deget (una 
dintre ele este dublu perforată). 

Marea majoritate a pieselor descoperite la Căciulaţi este formată din 
emisiuni - aspri şi parale - ale sultanilor otomani. Cronologic, piesele descoperite se 
eşalonează astfel: un dinar emis între 1527-1529, de împăratul Ferdinand I (1526-
1564), 27 de monede otomane bătute în cursul secolului al XVIII-iea şi la începutul 
secolului al XIX-iea şi trei monede româneşti din secolul XX53

. 

Cumulând informaţiile documentare, numismatice şi arheologice se poate 
aprecia că dinarul de la Ferdinand I a fost refolosit, primele înmormântări din 
necropola rurală de la Căciulaţi având loc pe la jumătatea secolului al XVIII-iea, 
după cum ne indică cele două piese de la sultanul Mahmud I (1730-1754). Terenul 
din parc a fost folosit pentru înmormântări, până la începutul secolului al XIX-iea, 
limita cronologică asigurată de două parale din anii 1810/1811, de la sultanul 
Mahmud II ( 1808-1839). Prezenţa unor emisiuni turceşti, rămase neidentificate, ar 
putea prelungi perioada de funcţionare cu câţiva ani, dar este sigur că cimitirul nu 
mai era folosit în anul 1832, când Alexandru Ghica începe construcţia, deoarece nu 
şi-ar fi făcut o reşedinţă pe locul unde exista un cimitir. 

Dintre cele trei monede din secolul XX, cea din anul 1966, poate fi pusă pe 
seama unor intervenţii edilitare (apă, canal, electricitate), efectuate începând cu anul 
1966 (piesa a circulat până în anul 1989). 

52 Ibidem. 
" Monedele de la Căciulaţi au fost identificate de dl dr. Eugen Nicolae, şeful Cabinetului Numismatic, 
de la Institutul de Arheologie „ Vasile Pârvan" din Bucureşti. 
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I. ARHEOLOGIE 

Anexa 1 
Lista mormintelor descoperite in perioada 1991 - 1992. 

Mormântul 1. 22.11.1991 
Adult descoperit în decubit anatomic dorsal, cu mâinile împreunate pe cutia toracică 
( lig. 2/1 ). 
Mormântul 2. 28.11.1991 
Adult, descoperit în decubit anatomic dorsal, cu mâinile împreunate pe cutia 
toracică. 

Mormântul 3. 14.04.1992 
Adult, descoperit în decubit anatomic dorsal, cu mâna dreaptă îndoită şi adusă spre 
omoplat, iar cu stânga îndoită pe cutia toracică (fig. 2/2). 
Mormântul 4. 11.08.1992 
Adult, deranjat de rădăcinile arborilor. 
Mormântul 5. 12.08.1992 
Adult, descoperit în decubit anatomic dorsal, cu mâinile împreunate pe cutia 
toracică (fig. 2/3). 
Mormântul 6. 12.08.1992 
Adult, descoperit în decubit anatomic dorsal, cu mâinile împreunate pe cutia 
h1racică. 

Mormântul 7. 12.08.1992 
Adult, descoperit în decubit anatomic dorsal, cu mâinile împreunate pe cutia 
Io raci că. 
Mormântul 8. 13.08.1992 
Adult, descoperit în decubit anatomic dorsal: dezvelită doar partea superioară. 
Mormântul 9. 13.08.1992 
Adult, descoperit doar craniul. 
Mormântul 10-11. 14.08.1992 
Mormânt dublu - doi adulţi - deranjat în timpul descoperirii. 
Mormântul 12. 15.08.1992 
Adult, descoperit doar craniul. 
Mormântul 13. 17.08.1992 
Adult, descoperit în decubit anatomic dorsal, cu măinile împreunate pe cutia 
toracică. 

Mormântul 14. 17.08.1992 
Adult, descoperit în decubit anatomic dorsal, paralel cu M 13. 
Mormântul 15. 17.08.1992 
Adolescent, descoperit în decubit anatomic dorsal, cu mâinile îndoite şi aduse spre 
11111<lr. 

Mormântul 16. 17.08.1992 
Adult, descoperit în decubit anatomic dorsal. 
Mormântul 17. 24.08.1992 
Adult, descoperit în decubit anatomic dorsal. 
Mormântul 18-19. 25.08.1992 
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Mormânt dublu - doi adulţi (femeie si barbat ?), descoperiţi în decubit anatomic 
dorsal. 
Mormântul 20. 28.11.1991 
Adult, descoperit în decubit anatomic dorsal, cu mâinile împreunate pe bazin (fig. 
2/4). 
Mormântul 21. 25.08.1992 
Adult - preot ?, descoperit în decubit anatomic dorsal, cu mâna dreaptă îndoită pe 
cutia toracică, iar stânga îndoită pe bazin (Fig. 3/ 1 ). Pe partea dreaptă, în zona 
bazinului, a fost depusă o candelă de sticlă (fig. 3/2), întregită în laborator (fig. 3/3, 
fig. 5). 
Mormântul 22. 26.08.1992 
Adult, descoperit în decubit anatomic dorsal: partea superioară deranjată la săpat. 
Mormântul 23. 26.08.1992 
Adult, descoperit în decubit anatomic dorsal. 
Mormântul 24. 28.11.1991 
Adult, descoperit în decubit anatomic dorsal, cu măinile îndoite şi aduse spre umeri. 
Mormântul 25. 26.08.1992 
Adult, deranjat. 
Mormântul 26. 26.08.1992 
Adult, descoperit doar craniul. 
Mormântul 27. 28.08.1992 
Adult, deranjat. 
Mormântul 28. 28.08.1992 
Adult, descoperit în decubit anatomic dorsal, cu mâinile împreunate pe cutia 
toracică. 

Mormântul 29. 28.08.1992 
Adult, dezvelit parţial. 
Mormântul 30. 09.09.1992 
Adult, deranjat. 
Mormântul 31. 20.10.1992 
Adult, descoperit în decubit anatomic dorsal, cu mâinile împreunate pe bazin. 
Mormântul 32. 20.10.1992 
Adult, descoperit în decubit anatomic dorsal, cu mâinile împreunate pe cutia 
toracică. 

Mormântul 33. 20.10.199~ 
Adult, deranjat. 
Mormântul 34. 05.11.1992 
Adult, descoperit în decubit anatomic dorsal, cu mâinile împreunate pe cutia 
toracică. 

Mormântul 35. 05.11.1992 
Adult, dezvelit parţial. 
Mormântul 36. 05.11.1992 
Copil, descoperit în decubit anatomic dorsal. 
Mormântul 37. 05.11.1992 
Adult, dezvelit parţial. 
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Mormântul 38. 09.11.1992 
Adult (femeie) descoperit în decubit anatomic dorsal, cu mâinile îndoite şi aduse la 
111111\r. 
Mormântul 39. 09.11.1992 
Adult, descoperit parţial. 

Lista mormintelor descoperite în luna iunie 1993 de către 
comisia argentiniană (Fig. 4). 

Mormântul 1. 
I lcscoperit doar craniul. 
Mormllntul 2. 
llOl'hul de 35 ani (+/- 4 ani), de 1,70 m, descoperit în decubit anatomic dorsal, cu 
1111l111ile împreunate pe cutia toracică. 
Mormllntul 3. 
I l1•srnpcrit doar craniul. 
Mcll'lnllntul 4. 
I 'opal de 12 ani ( +/- 30 de luni), de 1, 70 m, descoperit în decubit anatomic dorsal, 
111 1111îinile împreunate pe cutia toracică. Membrul inferior stâng a fost distrus cu 
11rn1ia unor săpături anterioare. La înalţimea vertebrelor cervicale, aproximativ la 5 
1111 de umărul stâng, s-a descoperit o monedă; pe clavicula stângă s-a găsit o altă 
1111111cd;1. 
l\1onnllntul 5. 
111·.~rnperite doar câteva oase răvăşite. 
Mormântul 6. 
I lc1vclilă doar partea superioară: un adult cu mâna dreaptă pusă pe bazin. 
Mormftntul 7. 
llfl1h111 de 32 ani (+/- 4 ani), descoperit în decubit anatomic dorsal, cu mâinile 
l111prcunate pe cutia toracică. La înălţimea celei de-a opta vertebre dorsale s-a 
1h•srnperit o monedă care mai păstra firul cu care fusese legată de deget. 
Mormllntul 8. 
l·1·111l·ic de 38 ani(+/- 3 ani), de 1,70 m, descoperită în decubit anatomic dorsal, cu 
11111111ile împreunate pe cutia toracică. Pe torace s-a descoperit o monedă. 
Mormllntul 9. 
< 'opil de 5 ani(+/- 16 luni), de 1,70 m, descoperit în decubit anatomic dorsal. 
Mormftntul 10. 
I ksrnperit doar craniul. 
Mormllntul 11. 
I l1•srnperit doar craniul: pare o reînhumare lânga bazinul lui M 6. 
Mormântul I 2. 
I ll'srnperit doar craniul: pare o reînhumare la picioarele lui M 8. 
Mormllntul 13. 
1111rhal de 35 ani (+/- 5 ani), de 1,67 m, descoperit în decubit anatomic dorsal, cu 
1111li11ilc împreunate pe cutia toracică. 
Monnllntul 14. 
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Descoperită doar partea inferioară, restul fiind în profilul de nord vest. 
Mormântul 15. 
Descoperită doar partea inferioară, inclusiv bazinul, restul fiind în profilul de nord 
vest. 
Mormântul 16. 
Descoperit doar craniul: poziţia izolată sugerează că a fost deranjat de lucrările 

contemporane. 
Mormântul 17. 
Descoperit doar craniul: pare o reînhumare la picioarele lui M 15. 

Anexa 2 
Lista monedelor descoperite 

UNGARIA 
Ferdinand I (1526 - 1564) 
Dinar, 1527 - 1529. 
Av. FERDINAND . D . G . R . VNG* 152?*. 
Rv. PATRONA. * . VNGARIE. 
Monetăria: Kremnitz, K-B. 
C.III 40; U. 55; HL 935. 
1. AR Procuratura oraşului Bucureşti - inv. ? 
Stare de conservare: uzată. 
Descoperit în anul 1993. 
Bibliografie: inedit. 

IMPERIUL OTOMAN 
Mahmud I (1730 - 1754) 
Kostantiniye 
Aspru 
Av. Tugra. 
Rv. Duribe fi Kostantiniye 1143. 
Nuri Pere 579, sigla nun. 
2. AR Procuratura oraşului Bucureşti - inv. ? 
Stare de conservare: perforată. 
Descoperit în anul 1993. 
Bibliografie: inedit. 

IMPERIUL OTOMAN 
Mahmud I (1730 -1754) 
Misir 
Para 
Av. Tugra. 
Rv. Duribe fi Misir sene 1143 
Nuri Pere 580 siglă neprecizată. 
3. AR Procuratura oraşului Bucureşti - inv. ? 
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Sture de conservare: perforată. 
Descoperită în anul 1993. 
Bibliografie: inedită. 

IMPERIUL OTOMAN 
ONman III (1754 - 1757) 
Kostantiniye 
l'ura 
Av. Tugra. 

I. ARHEOLOGIE 

I( v. Duribe fi Kostantiniye 1168. 
Nuri Pere 602. 
4. i\R Procuratura oraşului Bucureşti - inv.? 
Slure de conservare: ruptă, perforată. 
I >cscoperită în anii 1991 - 1992. 
Bi hi iografie: inedită. 

IM P•:RIUL OTOMAN 
C )1mum III (1754 - 1757) 
I\ ostuntiniye sau Misir ? 
l'urn 
i\v. Tugra. 
I( V, „„„„„„„„„„„„.„. 

Nuri Pere 602 sau 604. 

'· i\R Procuratura oraşului Bucureşti - inv.? 
S111re de conservare: ruptă, perforată. 
I kscoperită în anii 1991 - 1992. 
ll1hliografie: inedită. 

IM P•:RIUL OTOMAN 
C )1m11m III (1754 - 1757) 
l\11sl11ntiniye 
l'nrn 
i\v. Tugra. 
I( v. I >uribe fi Kostantiniye 1168. 
N uri Pere 602. 
t. i\ I{ Procuratura oraşului Bucureşti - inv. ? 
S111re <le conservare: perforată. 
I kscopcrită în anii 1991 - 1992. 
ll1hliografie: inedită. 

IMP•'.RIULOTOMAN 
M11Nt11fa III (1757 - 1774) 
Misir 
l'nrn, 1757 /1758. 
i\v. Tugra. 
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Rv. (I) Duribe fi Misir sene 1171 
Nuri Pere 643, anul 1=15 IX 1757 - 3 IX 1758. 
7. AR Procuratura oraşului Bucureşti - inv.? 
Stare de conservare: perforată. 
Descoperită în anul 1993. 
Bibliografie: inedită. 

IMPERIUL OTOMAN 
Mustafa III (1757 - 1774) 
Islâmbol. 
Para, 1763/1764. 
Av. Tugra. 
Rv. (7) Duribe fi lslambol 1171. 
Nuri Pere 639, anul 7=12 VII 1763 - 30 VI 1764. 
8. AR Procuratura oraşului Bucureşti - im>. ? 
Stare de conservare: perforată. 
Descoperită în anul 1993. 
Bibliografie: inedită. 

IMPERIUL OTOMAN 
Mustafa III (1757 - 1774) 
Misir 
Para 
Av. Tugra. 
Rv.( ... )DuribefiMisir sene 1171. 
Nuri Pere 643, anul ilizibil. 
9. AR Procuratura oraşului Bucureşti - inv. ? 
Stare de conservare: perforată. 
Descoperită în anul 1993. 
Bibliografie: inedită. 

IMPERIUL OTOMAN 
Mustafa III (1757 - 1774) 
Misir 
Aspru 
Av. Tugra. 
R v. (I) Duribe fi Misir sene 1171. 
Nuri Pere 644, siglă neprecizată. 
10. AR Procuratura oraşului Bucureşti - inv. ? 
Stare de conservare: perforată. 
Descoperită în anul 1993. 
Bibliografic: inedită. 
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IMPERIUL OTOMAN 
Mustafa III (1757 - 1774) 
lsliimbol 

I. ARHEOLOGIE 

l111rn, 1759/1760. 
t\v. Tugra. 
Hv. (3) Duribe fi Islâmbol 1171. 
Nuri Pere 639, anul 3 = 25 VIII 1759 - 12 VIII 1760. 
11. t\R Procuratura oraşului Bucureşti - inv. ? 
Sturc de conservare: uzată. 
I >cscoperită în anii 1991 - 1992. 
Bibliografie: inedită. 

IMPERIUL OTOMAN 
MuNtafa III (1757 - 1774) 
l'nrn 
t\v. Tugra. 
I( v. ( ... ) Duribe fi Islâmbol 1171. 
Nuri Pere 639, anul ilizibil. 
I >cscoperită în anii 1991 - 1992. 
12. t\R Procuratura oraşului Bucureşti - inv.? 
Slnrc de conservare: uzată. 
ll1hliografie: inedită. 

i\llGSBURG 
l."rnncisc I (1745 - 1764) 
IO Krcuzer, 1763. 
t\v. X K . COLON . AVGVSTA 
I( v. l„RANCISCVS . I . D G . ROM . IMP . S . A. I 1763 
Monetăria: Augsburg 
l'rnig,p.111,nr.13. 
1.l t\ R Procuratura oraşului Bucureşti - inv. ? 
I k•scoperită în anii 1991 - 1992. 
Slnn: de conservare: uzată. 
I llhliografie: inedit. 

IMPl<:RIULOTOMAN 
,\ hdiilhamid I (1774 - 1789) 
I\ oslantiniye 
l'nrn, 1774. 
t\v. Tugra. 
I< v. ( I ) Duribe fi Kostantiniye 1187. 
Nuri Pere 681, anul 1=21I1774- 13 lll 1774. 
14. t\ R Procuratura oraşului Bucureşti - inv. ? 
I >cscoperită în anul 1993. 
Stnre de conservare: perforată. 
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Bibliografie: inedită. 

IMPERIUL OTOMAN 
Abdiilhamid I (1774 - 1789) 
Kostantiniye 
Para 
Av. Tugra. 
Rv. ( ... ) Duribe fi Kostantiniye 1187. 
Nuri Pere 681, anul ilizibil. 
15. AR Procuratura oraşului Bucureşti - inv.? 
Stare de conservare: ruptă, perforată. 
Descoperită în anul 1993. 
Bibliografie: inedită. 

IMPERIUL OTOMAN 
Abdiilhamid I (1774 - 1789) 
Kostantiniye 
Para 
Av. Tugra. 
Rv. ( ... ) Duribe fi Kostantiniye 1187. 
Nuri Pere 681, anul ilizibil. 
16. AR Procuratura oraşului Bucureşti - inv.? 
Stare de conservare: două perforaţii. 
Descoperită în anul 1993. 
Bibliografie: inedită. 

IMPERIUL OTOMAN 
Abdiilhamid I (1774 - 1789) 
Misir 
Para 
Av. Tugra. 
Rv. („.) Duribe fi Misir sene 1187 
Nuri Pere 683, anul ilizibil. 
17. AR Procuratura oraşului Bucureşti - inv. ? 
Stare de conservare: ruptă, perforată. 
Descoperită în anul 1993. 
Bibliografie: inedită. 

IMPERIUL OTOMAN 
Abdiilhamid I (1774 - 1789) 
Misir 
Para, 1774. 
Av. TugRa. 
Rv. (I) Duribe fi Misir sene 1187 
Nuri Pere 683, anul 1=2111774- 13 lll 1774. 
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I N. AR Procuratura oraşului Bucureşti - inv. ? 
S111rc de conservare: perforată. 
I ll'~rnperită de argentinieni, pe 26.08.1992, de echipa 6. 
llihliografie: inedită. 

IMl'l4:RIULOTOMAN 
t\hdlllhamid I (1774 -1789) 
I\ 11~111nliniye 
1111111 
Av. Tugra. 
l«v. (.„) Duribe fi Kostantiniye 1187. 
Nuri Pere 681, anul ilizibil. 
III. AR Procuratura oraşului Bucureşti - inv.? 
'tl111c de conservare: perforată. 
I h•miperită în anii 1991 - 1992. 
ll1hliografie: inedită. 

IM 1'14:RIUL OTOMAN 
~·Mim III ? (1789 - 1807) 
1'11111 
ZO. AR Procuratura oraşului Bucureşti - inv.? 
'-11111l· de conservare: uzată. 
I ll'Nrnperită în anul 1993. 
I lthliografic: inedită. 

IM 1'14:RIUL OTOMAN 
l•:mlll'nt neprecizat, secolul XVIII. 
1'11111 
l I. AR Procuratura oraşului Bucureşti - inv. ? 
'-111m· de conservare: uzată. 
I h•Nroperită în anul 1993. 
I l1hliografie: inedită. 

11\1 l'l•:RIUL OTOMAN 
l•:mltcnt neprecizat, secolul XVIII. 
l111rn 
U. AR Procuratura oraşului Bucureşti - inv. ? 
S111n: de conservare: uzată. 
I ksrnperită în anul 1993. 
I lihliografic: inedită. 

IMPERIUL OTOMAN 
MINlr 
l•:mllcnt neprecizat, secolul XVIII. 
1'11rn cu sigla dai. 
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23. AR Procuratura oraşului Bucureşti - inv. ? 
Stare de conservare: uzată. 
Descoperită în anii 199 l - 1992. 
Bibliografie: inedită. 

IMPERIUL OTOMAN 
Misir 
Emitent neprecizat, secolul XVIII. 
Para cu sigla dai. 
24. AR Procuratura oraşului Bucureşti - inv. ? 
Stare de conservare: uzată. 
Descoperită în anii 1991 - 1992. 
Bibliografie: inedită. 

IMPERIUL OTOMAN 
Misir 
Emitent neprecizat, secolul XVIII. 
Para 
25. AR Procuratura oraşului Bucureşti - inv. ? 
Stare de conservare: uzată. 
Descoperită în anul 1993. 
Bibliografie: inedită. 

IMPERIUL OTOMAN 
Secolul XVIII-XIX. 
Para 
26. AR Procuratura oraşului Bucureşti - inv. ? 
Stare de conservare: uzată. 
Descoperită în anul 1991 - 1992. 
Bibliografie: inedită. 

IMPERIUL OTOMAN 
Mahmud II (1808 - 1839) 
Kostantiniye 
Para, 18 l 0/181 l. 
Av. Tugra. 
Rv. (3) Duribe fi Kostantiniye 1223. 
Nuri Pere 807, anul 3=6 II 1810 - 25 I 181 l. 
27. AR Procuratura oraşului Bucureşti - inv.? 
Stare de conservare: uzată. 
Descoperită în anii 199 l - 1992. 
Bibliografie: inedită. 

IMPERIUL OTOMAN 
Mahmud II (1808 - 1839) 
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Kostantiniye 
ll11luk, 1810/1811. 
Av. Tugra. 

I. ARHEOLOGIE 

l<v. (]) Duribe fi Kostantiniye 1223. 
Nuri Pere 853, anul 3=6 II 1810 - 25 I 1811. 
ZH. AR Procuratura oraşului Bucureşti - inv.? 
I kscoperită în anii 1991 - 1992. 
ll1hliografie: inedită. 

ltOMÂNIA 
l•',•rdlnand I (27 sptembrie 1914 - 20 iulie 1927) 
·' ki 1924 
Av. ROMANIA. 
I< v. BUN PENTRU 2 LEI. 
Monetăria : Bruxelles 
MBR, p. 265, nr. 87 
.' .~ 111m, 7 ,00 g 
Sturc de conservare : satisfăcătoare, tocită. 
111. ( 'upru - Nichel. Procuratura oraşului Bucureşti - inv. ? 
I ll'Ncoperită la 9 noiembrie 1992, în Secţiunea IV, caroul 2, la - 0,20 m. 
ll1hliografie: inedită. 

IU>MÂNIA 
10 huni 1956 
Av. Stema Republicii Populare România cu stea. Dedesubt o linie 
U v. Valoarea nominală l O bani. Milesimul 1966 între două ghirlande 
Monetăria : Bucureşti 
MBR, p. 275-276, nr. 168. 
17 111m, 1,80 g 
S111rc de conservare: bună. 
W. ( 'upru - Nichel. Procuratura oraşului Bucureşti - inv.? 
I ll·scoperită în anii 1991 - 1992. 
I llhl iografie: inedită. 

IU>MÂNIA 
I~ hani 1966 
Av. Stema Republicii Socialiste România. Dedesubt milesimul 1966 
U v. Valoarea nominală 15 bani între două ghirlande 
Mo11ctăria : Bucureşti 
MBR, p. 277, nr. 180 
I ''.:'i mm, 2,88 g 
Stnre de conservare : satisfăcătoare, tocită . 
. U. Nichel. Procuratura oraşului Bucureşti - inv. ? 
I kscoperită în anii 199 l - 1992. 
llihliografie: inedită. 

35 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



36 BUCUREŞTI - MATERIALE DE ISTORIE ŞI MUZEOGRAFIE XVIII 

Recherches archeologiques de sauvegarde sur le territoire du 
village Caciulati - Moara Vlasiei, dept de Ilfov (1991 - 1993) 

-RESUME-

En 1832, Alexandre Ghica, le futur prince de la Valachie ( 1832 - 1842) 
construit une residence sur le territoire de Caciulati, en changeant la' place de 
l'ancienne eglise au milieu du village. 

Les informations documentaires ont ete completees par Ies decouvertes 
occasionnelles et Ies recherches archeologiques de sauvegarde pendant Ies annees 
199 l - 1993. Dans le parc du palais ont ete decouverts plus de 200 tombeaux de 
femmes, hommes et enfants dont seulement pour 60 nous disposons des 
informations. Les tombeaux sont orientes ouest -est, aux mains croisees sur la 
poitrine, selon le rituel chretien. 

Dans la necropole se trouvent des objets de parure, des materiaux textiles, 
une lampe a huile en verre et des monnaies. En analysant dix echantillons de 
textiles on a identifie du lin, du lin tordu avec un fii de cuivre, du lin tordu avec des 
fils en or et argent et un fragment de cuir brode au fii de cuivre tordu avec un fii de 
coton. 

Puisque tous Ies materiaux sont naturels et en considerant Ies autres 
decouvertes de la necropole, on peut conclure qu'ils appartiennent a la fin du 
XVIIIe siecle et le debut du XIXe siecle. 

La lampe a huile a des analogies parmi Ies verres decouverts â l'Ancienne 
Court Princiere qui etaient attribues a !'atelier de Murano. Les analyses ont 
determine une composition silico- calco- potassique qui n 'est pas caracteristique 
pour Ies recettes de Murano. 

La datation des tombeaux a ete possible a l'aide de 28 monnaies, la 
plupart etant des emissions des sultans ottomans, de Mahmud I (1730 - 1754) jusqu'a 
Mahmud II ( 1808-1839). 

Les inhumations dans la necropole du village de Caciulati ont ete 
pratiquees jusqu' au debut du XIXe siecle. 
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I . Hartă cu localizarea satului Căciulaţi. 

\}! ' 
: 1 

1. ( ' u nde l ă de sticlă descoperită la 
Mormântu l 21. 

3.0biecte descoperite în necropola de la 
Căciulaţi : mărgică (I), cercel poliedric 

(2), verigi (3 , 4) . 
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1 2 

3 

4. Morminte descoperite la Căciulaţi : mormântul l (I), mormântul 3 (2), 
mormântul 5 (3), mormântul 20 (4). 
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5. Mormântul 21 (1) şi candela descoperită (2,3). 
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6. Planul mormintelor descoperite în luna iunie 1993. 
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Protejarea patrimoniului arheologic imobil 
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
Situl arheologic Militari - Câmpul Boja 

dr. Mircea NEGRU 
Motto:" .„ it is important to institute, 
where they do not yet exist, appropiate 
administrative and scientific supervision 
procedures, and that the need to protect 
the archaeological heritage should be 
rejlected in town and country planning 
and cultural development policies ... " 
(European Convention on the Protection 
of the Archaeological Heritage, Valleta, 
16.01.1992) 

1. Scurt istoric al cercetărilor arheologice În Bucureşti 

Primele cercetări arheologice pe actualul teritoriu al municipiului 
Bucureşti au fost întreprinse de Dinu V. Rosetti. Între anii 1929-1948 el a efectuat 
S:,pături arheologice la Tei, Ciurel, Bordei, Herăstrău, Dămăroaia şi Băneasa-La 

Stcjar1
• Într-o mărturie tulburătoare cu privire la galeria arheologilor Bucureştilor, 

l'nnait I. Panait aminteşte cum în anul 1948, în semn de mulţumire pentru întreaga 
sa activitate probabil, Securitatea l-a arestat şi a fost destituit din funcţia de Director 
ni Muzeului Municipiului Bucureşti2 . 

În anul 1953, un colectiv de arheologi şi istorici, unii în graţiile şi alţii în 
dizgraţiile regimului comunist, au fost implicaţi într-un proiect efemer numit 
~antierul Arheologic Bucureşti - o expresie vie a centralismului democratic 
~m:ialist3. Şantierul Arheologic Bucureşti a devenit unul din centrele de reeducare 
ulc specialiştilor care gândeau altfel decât noul regim (aveau „pete" la dosar), care 
111 fapt constituiau parte a elitei intelectuale bucureştene , alături de iluştri 

11crnnoscuţi recunoscuţi oficial5
. 

1 I>. V. Rosetti, Din preistoria Bucureştilor, Bucureşti, 1929; idem, Câteva aşezări şi locuinţe din 
1•1·1·11/ma Bucureştilor. Bucureşti, 1932; idem, Tombes a incinera/ion de I 'age du.fer de I 'epoque romaine 
.11111.1· la region de Bucarest. Misce//anea, Bucureşti, 1935; idem, Din preisloria Bucureşlilor. /. 
r ·,„i/izaţia de tip Bucureşti, Bucureşti, 1935; idem, Însemnări privind actil•itatea Muzeului Municipal 
rlV.ll -1948), în Bucureşti - Materiale de istorie şi muzeografie, Vlll, 1971, 349-356. 
· I' I. ranait, În memoria arheologilor pământului Bucureşti/or, CAB, V, 2002, p. 12. 
' ,.l 'um autoritatea politică nu avea încredere în oamenii de ştiinţă de seamă, cei mai mulţi formaţi în 
11111vcrsilăţi occidentale, colectivele respective erau împănate cu persoane fidele, dar care nu aveau nimic 
1k 11 face cu arheologia. În 1953 a fost constituit Şantierul arheologic Bucureşti. Colectivul de cercetare 
··111 akătuit din 13 membri, dintre care 7 erau arheologi, 4 istorici sau consideraţi istorici, I numismat, I 
111hitcct. .. " (ibidem) 
'A111i11tim aici pe Oinu V Rosetti şi Vlad Zirra. 
'" „ un colectiv cârpit cu erudite personalită\i, dar şi cu umplutură„." (P. I. Panait, op. cit, p. 13). 
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Săpăturile arheologice începute în anul 1953 în zona Curtea Veche 6 au 
continuat, cu întreruperi, dar în ritm intens, până în anul 1972. Ultimii ani ai 
deceniului şase şi primii ani ai celui următor au fost marcaţi de săpături arheologice 
de amploare la Militari-Câmpul Boja7

, Străuleşti8 şi Căţelu Nou9
• 

După inaugurarea muzeului Palatul Voievodal în anul 1972, săpăturile 

arheologice sistematice au scăzut mult în intensitate, ponderea covârşitoare având-o 
cele de salvare, impuse de explozia edilitară haotică a oraşului-capitală10 • Numai 
cercetările arheologice de la Străuleşti şi Militari-Câmpul Boja au continuat, cu 
unele întreruperi, până în anul 1981, respectiv 1985. 

În perioada anilor 1985-1989, colectivul - încă numeros - de arheologi a 
fost "mobilizat" pe diferite şantiere ale ultimului dictator comunist. Fie că au 
precedat demolarea unor biserici, fie că erau impuse de traseul proiectatului canal 
Dunăre-Bucureşti, aceste săpături de salvare s-au desfăşurat în condiţii grele sub 
presiunea tehnologică a buldozerelor11 şi cea ideologică a partidului care încerca din 
toate puterile să se caţere în vârful istoriei, sau a ceea ce credea el că este istorie. 

Cercetările arheologice din perioada 1990-2004 au avut, în general, 
caracter de salvare, cu excepţia celor de la Militari-Câmpul Boja (l 996-1999, 200 l -
2004) şi Parcul Tineretului (1991-1993) 12

• 

2. Legislaţia privind protecţia siturilor arheologice. Situaţia actuală 
a siturilor arheologice 

Legislaţia privind protejarea siturilor arheologice şi monumentelor istorice 
din România a suferit modificări substanţiale după anul 1989. 

• L. Lăzărescu - Ionescu (responsabil), O. V. Rosetti (arheolog), Gh. Astancăi (istoric), H. Teodoru 
(arhitect), C. Cazanişteanu, M. Sânpetru (studen\i), Săpăturile arheologice din sectorul Curtea Veche, fn 
Bucureşti - rezultatele săpăturilor arheologice şi ale cercetări/or istorice din anul I 953, I, Bucureşti, 
1954, 186-241 P. I. Panait, Hanul Manuc - Cercetări arheologice, BMI, XLI, 1972, p. I - li O. V. 
Rosetti, P. I. Panait, Săpăturile din sectorul Curtea Veche, 1959, MCA, VIII, 1959, p. 767 - 771. 
7 V. Zirra, Gh. Cazimir, Unele rezultate ale săpăturilor arheologice de pe Cîmpul Boja, CAB, I, 1963, p. 
49-71; M. Zgibea, Fibulele din secolele li/ si VI e.n. descoperite in săpăturile arheologice de la Militari, 
CAB, I, 1963, p. 373 - 384. 
'M. Constantiniu, P.I. Panait, Săpăturile de la Bucureşti-Noi din 1960, CAB, I, 1963, p. 77 - 137; idem, 
Şantierul arheologic Băneasa - Străuleşti, CAB, II, 1965, p. 75 - 237. 
9 V. Leahu, Săpăturile arheologice de la Căţelu Nou, CAB, I, 1963, p. 15 - 43 ibidem, CAB, II, 1965, p. 
li - 70. 
1° C. Mandache, Cronica săpăturilor arheologice 1975 - 1985, CAB, III, 1982, p. 290; I. Zănescu, 
Cronica săpăturilor arheologice, CAB, IV, 1992, p. 363 - 371. 
11 Rezultatele acestor cercetări de salvare au fost prezentate în CAB, IV, 1992. 
12 Numărul arheologilor a scăzui de la 8 la 3 în prezent. 
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Abrogarea Legii 63/1974, prin Decretul 90 din 5 februarie 199013 
- sub 

pretextul incompatibiliăţii ideologice între vechea lege comunistă şi noile realităţi 
postcomuniste, a devenit una din enigmele perioadei respective şi a pus într-o 
dificultate extremă protecţia patrimoniului cultural naţional mobil şi imobil. 
Aderarea la Convenţia privind protecţia patrimoniului mondial, cultural şi natural, 
u<loptată de Conferinţa Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, 
~tiinţă şi Cultură din 16 noiembrie 1972, constituia un prim pas în racordarea 
României la sistemul mondial de protecţie a patrimoniului cultural 14

, dar această 
convenţie nu putea fi pusă eficient în aplicare deoarece nu mai existau 
instrumentele coercitive necesare impunerii conservării acestui patrimoniu, care 
fuseseră abrogate odată cu Legea nr. 63 din 30 octombrie 1974 privind ocrotirea 
Patrimoniului Cultural Naţional al Republicii Socialiste România 15

• 

" Decretul 90 din 5 februarie 1990 privind înfiintarea şi organizarea Comisiei muzeelor şi colectiilor, 
p11hlicat în Monitorul Oficial nr. 20 din 6 februarie 1990. 
"ln vederea ocrotirii, cunoaşterii, evidentei, păstrării, folosirii adecvate, conservării, restaurării şi punerii 
ln valoare a patrimoniului cultural naţional mobil al României, precum şi pentru coordonarea activităţii 
muzeelor şi colec\iilor muzeale de orice fel din întreaga tară, Consiliul Frontului Salvării Nationale 
lk.:rctează: 

Art. 1. - Se înliintează, pe lângă Ministerul Culturii, Comisia muzeelor şi colecţiilor. Comisia muzeelor 
'' colecţiilor este instituţie autonomă şi va coordona activitatea de ocrotire, cunoaştere, evidenţă, 
11nstrare, restaurare şi punere în valoare a patrimoniului cultural naţional mobil al României, precum şi 
llll(imizarea şi functionarea muzeelor şi colecţiilor muzeale .... 
Art. 9. - Legea nr. 63/1974, Decretul nr. 1311975, decretele prezidenţiale nr. 5211975 si 5311975, precum 
•i prevederile din Decretul nr. 244/1978 cu privire la obligativitatea depunerii la Banca Nationala a 
h1111urilor culturale mobile cuprinzând metale pretioase sau pietre preţioase ori semipreţioase, H. C. M. 
111. 661/1955, H. C. M. nr. 311/1975 şi H. C. M. nr. 312/1975, precum şi orice alte dispozitii contrare 
\""'vederilor prezentului decret, se abrogă." 
' Decretul nr. 187 din 30 martie 1990 pentru accepta rea Convenţiei privind protecţia patrimoniului 

mondial, cultural şi natural, adoptată de Conferinţa Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru 
hl11caţie, Ştiinţă şi Cultură la 16 noiembrie 1972, publicat în Monitorul Oficial nr. 46 din 31 martie 
1°1'10. 
'' "( "APITOLUL III: Sanctiuni 
Ari. 25 
111 11fara sancţiunilor prevăzute de legea penală, bunurile din patrimoniul cultural naţional aparţinând 
111wmizaţiilor obsteşti, cultelor religioase sau persoanelor fizice se confiscă în Următoarele cazuri: 
11 I degradarea sau periclitarea valorii pe care o reprezintă; 
h) împiedicarea organelor de stat competente de a asigura conservarea, restaurarea şi securitatea acestor 
h111111ri; 
1 I sustragerea de la regimul de bunuri din patrimoniul cultural naţional; 
11) lrnlicul şi specula cu bunuri din patrimoniul cultural naţional; 
1•) v1inzarea de bunuri din patrimoniul cultural na\ional, obţinute în mod ilicit, transportul şi primirea în 
olqmzil de astfel de obiecte de către persoane care cunosc caracterul ilicit al operaţiunii. 
Ali. 26 
I lislrngerea bunurilor din patrimoniul cultural naţional se pedepseşte conform legii penale. 
Art. 27 
lnrl·rcarca de scoatere sau scoaterea peste graniţă a bunurilor din patrimoniul cultural na\ional, cu 
h11·nlcarea prevederilor prezentei legi, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. 
I '11 11cccaşi pedeapsă se sancţionează încercarea de înstrăinare sau înstrăinarea bunurilor din patrimoniul 
1111l11rul na\ional către persoane fizice sau juridice străine. 
l1111111hcle cazuri prevăzute în alin. 1 si 2, bunurile se confiscă. 
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Începând cu anul 1991, aplicarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 
18/1991 a creat dificultăţi majore protejării siturilor arheologice pe teritoriul 
oraşului Bucureşti. În fapt, din observaţiile proprii, au fost retrocedate cu încălcarea 
nonşalantă a legii 16 aproape în totalitate terenurile intravilane pe care se aflau aceste 
situri. În acelaşi timp, nici în acest moment nu există încă o situaţie exactă cu 
privire la natura proprietăţii (publice sau private) pe care există încă situri 
arheologice în Municipiul Bucureşti. 

Activitatea de refacere şi modernizare a legislaţiei privind protecţia 

patrimoniului cultural naţional s-a dovedit a fi de durată, fapt ce nu putea avea decât 
consecinţe negative asupra protejării acestor situri. Au apărut o serie de hotărâri şi 
ordonante de guvern, precum şi ordine ale miniştrilor care încercau să suplinească 
golul creat prin grăbita abrogare a legislaţiei comuniste în domeniu17

• 

În anul 1994 a apărut Ordonanţa nr. 68 privind protejarea patrimoniului 
cultural naţional, modificată şi aprobată prin Legea nr. 41/1995, iar în anul 2000 a 
fost adoptată Legea nr. 182 privind protejarea patrimoniului naţional mobil. Pentru 
siturile arheologice, Ordonanţa nr. 43 din 30 ianuarie 2000 privind protecţia 

patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes 
naţional a însemnat un pas hotărât către normalitate. 

Legea nr. 378/2001 privind protecţia patrimoniului arheologic mobil şi 

imobil şi Legea nr. 422/2001 privind protecţia monumentelor istorice au însemnat, 

Art. 28 
Constituie contravenţii următoarele fapte dacă nu sunt săvârşite în astfel de condi\ii încât, potrivit legii 
penale, sunt considerate infracţiuni: 
a) nedeclararea bunurilor din patrimoniul cultural naţional în termenele prevăzute de lege; 
b) nedepunerea în custodie a bunurilor din patrimoniul cultural naţional de către deţinători, în cazurile 
prevăzute de art. 16 alin. 3; 
c) încălcarea prevederilor art. 20 al prezentei legi cu privire la descoperirile de bunuri care fac parte din 
patrimoniul cultural naţional. 
Contravenţiile se sancţionează cu amendă de la I .OOO la 5.000 lei. 
Art. 29 
Contravenţiile stabilite prin prezenta lege se constată de personalul de specialitate al Direcţiei 

patrimoniului cultural naţional, împuternicit de Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, precum şi de 
organele desemnate de Ministerul de Interne ... " 
"' Legea fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991: 
Art. 5 
Aparţin domeniului public terenurile pe care sini amplasate construcţii de interes public, pieţe, cai de 
comunicaţii, re\cle stradale şi parcuri publice, porturi şi aeroporturi, terenurile cu destinaţie forestieră, 
albiile râurilor şi fluviilor, cuvetele lacurilor de interes public, fundul apelor maritime interioare şi al 
mării teritoriale, ţărmurile Mării Negre, inclusiv plajele, terenurile pentru rezervaţii naturale şi parcuri 
Naţionale, monumentele, ansamblurile si siturile arheologice si istorice, monumentele naturii, 
terenurile pentru nevoile apărării sau pentru alte folosinţe care, potrivit legii, sint de domeniul public ori 
care, prin natura lor, sint de uz sau interes public. 
Terenurile care fac parte din domeniul public sint scoase din circuitul civil, dacă prin lege nu se 
prevede altfel. Dreptul de proprietate asupra lor este imprescriptibil. 
"Ordonanţa nr. 27 din 1992 privind unele măsuri pentru protecţia patrimoniului cultural naţional; 
Ordinul 130 din 23 decembrie 1991 privind unele măsuri ce se impun în vederea împiedicării degradării, 
distrugerii, precum şi protejării bunurilor imobile cu valoare de patrimoniu; Ordinul 589 din 9 ianuarie 
1992 privind unele măsuri ce se impun în vederea împiedicării degradării, distrugerii, precum şi 

protejării bunurilor imobile cu valoare de patrimoniu, Ministerul Lucrărilor Publice. 
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l'CI puţin sub aspect juridic, sfârşitul perioadei de provizorat şi căutări în domeniul 
protecţiei patrimoniului cultural naţional mobil şi imobil. Legea nr. 378/2001 a fost 
111odificată şi completată cu Legea nr. 462/2003, în Monitorul Oficial nr. 820 din 19 
noiembrie 2003 şi a introdus noi prevederi ale legislaţiei europene în domeniu. 

Conform Listei Monumentelor Istorice din anii 1991-1992, pe teritoriul 
11l'111al al oraşului Bucureşti se aflau 50 de situri arheologice 18. Cercetările 
11rhcologice de suprafaţă şi documentarea pentru secţiunea Situri Arheologice şi 

Monumente Istorice în vederea elaborării Planului Urbanistic General, aprobat de 
I '011siliul General al Municipiului Bucureşti în data de 12.12.2000, au identificat 
111~1\ un număr de 64 de situri arheologice19. Multe dintre acestea au fost afectate de 
l11rn,rile edilitare efectuate în secolul al XIX-lea20

, dar mai ales în perioada dintre 
11·k două războaie mondiale21 şi a doua jumătate a secolului XX22. 

Pentru o suprafaţă de aproximativ 229 km', numărul acestor situri este de 
11n'l't1 mic, comparativ cu potenţialul de habitat oferit de-a lungul timpului de 
tilmilc Colentina şi Dâmboviţa care traversează oraşul actual. Dintre siturile 
111 hcologice afectate de lucrări edilitare neautorizate în ultimul deceniu, menţionăm 
p1· rele de la Străuleşti, Bolintin, Calea Călăraşi şi Chiajna-depozitul de resturi 
1111·11ajere. 

În prezent, exceptând Palatul Voievodal, se bucură de un regim special de 
p111lccţie recunoscut de Ministerul Culturii şi Cultelor situl arheologic de la 
I l11l'llrcşti-Militari Câmpul Boja şi o suprafaţă de cca. 30 mp cercetată în zona 
ht~l·ricii Stavropoleos . 

.1. Situl de Ia Bucureşti - Militari Câmpul Boja 

Cazul Militari - Câmpul Boja este unul elocvent pentru problemele cu care 
~·· rnnfruntă azi siturile arheologice din Bucureşti, ca urmare a creşterii necesităţilor 
1·1ltlitarc ale oraşului. 

Repere geografice 
Situl arheologic se află în partea de vest a Municipiului Bucureşti, în 

11111icrul Militari, la sud de Lacul Dâmboviţa, de ambele părţi ale străzii Câmpul 
I l11j11 din Sectorul 6. Suprafaţa sa este de aproximativ 100.000 mp, din care au fost 
11·11·ctalc suprafeţe totale de aproximativ 3.500 mp (cca. 3,5%). 

Istoricul cercetărilor 
Primele informaţii despre acest sit au fost fumizate în anul 1922 de 

c '1111stantin Nicolaescu Plopşor, completate apoi în anul 1929 de Dinu V. Rosetti. 

111 
l11l111111a\ii din Lista Monumentelor Istorice publicată pe website-ul Ministerului Culturii şi Cultelor. 

1
'' l11l11n11a\ii Dr. Vasilica Cuculea-Sandu, care a întocmit în forma finală lista siturilor arheologice de 

I" 11·111miului Municipiului Bucureşti necesară pentru aprobarea PUG Bucureşti, folosind informaţiile 
111111111"Tisc sau publicate ale unor arheologi. 

'" ~I Nq!ru Bucureşti. Militari - Câmpul Boja. Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 
'1111 I, I lurnrc~ti 2002, p. 74. 

'I //.1,/1·111. 

/\ -.· vedea în revistele Bucureşti - Materiale de Istorie şi Muzeografie şi Cercetări Arheologice în 
11111 1111·~1i. 
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Pentru aproape trei decenii el a fost uitat, fiind "redescoperit" în anul 1958, în urma 
cercetărilor arheologice de suprafaţa efectuate de un colectiv condus de Vlad Zirra. 

Primele săpături arheologice au fost conduse, în anul 1958, de Vlad Zirra. 
Cele 18 campanii arheologice de până acum au fost întreprinse în trei etape. 
Responsabili ştiinţifici au fost Dr. Vlad Zirra (l 958, 1960-1961 ), Dr. Mioara Turcu 
(1978-1981, 1983-1985) şi Dr. Mircea Negru (1994, 1996-1999, 2001-2004). 

La Bucureşti-Militari Câmpul Boja există urme de locuire din neolitic 
(cultura Boian), epoca bronzului (culturile Glina şi Tei, grupul cultural Militari), 
prima epocă a fierului, (aşezare getică), a două epoca a fierului (aşezare getică), 
secolele II-III p.Chr. (cultura Militari-Chilia atribuită geto-dacilor din Muntenia), 
secolele V-VII (cultura Ipoteşti-Cândeşti), secolele IX-X (cultura Dridu) şi secolele 
XVIII-XIX (evul mediu târziu şi epoca modemă)23 . 

Până în prezent, în cele 19 campanii arheologice întreprinse în cei 46 de 
ani de la începutul cercetărilor, au fost descoperite un număr de 118 complexe 
arheologice, respectiv: 54 locuinţe, 5 gropi de cult conţinând schelete de câini, I 
atelier de prelucrare a bronzului, I atelier de producţie ceramică şi 57 de gropi 
menajere. 

n Bibliografia sitului 
M. Negru, C. F. Schuster, D. Moise, Militari-Câmpul Boja. Un sit arheologic pe teritoriul 
Bucureştilor, Bucureşti, 2000, p. 357. 
Articole şi rezumate în reviste de specialitate 
M. Negru, Descoperiri arheologice în aşezarea din evul mediu timpuriu de la Bucureşti-Militari 

"Câmpul Boja ", Bucureşti - Materiale de Istorie şi Muzeografie, 17, 2003, p. 64-71; idem, Descoperiri 
arheologice din secolele /li si V la Bucureşti-Militari "Câmpul Boja", Bucureşti - Materiale de Istorie şi 
Muzeografie, 16, 2002, p. 47 - 56; idem, Descoperiri arheologice la Bucureşti - Militari "Câmpul Boja~ 
Bucureşti - Materiale de Istorie şi Muzeografie, 14, 2000, p. 46 - 55; idem, Descoperiri arheologice la 
Bucureşti-Militari "Câmpul Boja", Bucureşti - Materiale de Istorie si Muzeografie, 13, p. 26 - 33; idem, 
Raport preliminar privind cercetârile arheologice de la Militari - Câmpul Boja (1996), Cercetări în aria 
nord-traca, 2, 1997, p. 408 - 420; idem, Bucureşti. Militari - Câmpul Boja, Cronica cercetărilor arheologice 
din România. Campania 2003, Bucureşti, 2004, p. 62 - 64; idem, Bucureşti. Militari - Câmpul Boja, 
Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2002, Bucureşti, 2003, 65 - 68; idem, Bucureşti. 
Militari - Câmpul Boja, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2001, Bucureşti 2002, 
75 - 77; idem, Bucureşti. Militari - Câmpul Boja, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 
1999, Deva, 2000, 16; idem, Bucureşti. Militari - Câmpul Boja, Cronica cercetărilor arheologice din 
România. Campania 1998, Vaslui, 1999, 18 - 20, pi. IV; I. Poli, M. Negru, Studiu de compoziţie asupra 
ceramicii din secolul al 1/1-/ea p. Chr. descoperită la Bucureşti - Militari "Câmpul Boja': Bucureşti -
Materiale de Istorie şi Muzeografie, 14, 2000, p. 56 - 59; C. F. Schuster, M. Negru, Ceramica Tei 
descoperită la Bucureşti - Militari "Câmpul Boja", Cercetări arheologice în aria nord-tracă, Bucureşti, IV, 
2003 (sub tipar); idem, Descoperiri din epoca bronzului la Bucureşti - Militari "Câmpul Boja", Bucureşti 
- Materiale de istorie şi Muzeografie, I 3, 1999, p. 19 - 25; M. Turcu, Descoperiri arheologice la Militari -
Câmpul Boja, CAB, IV, 1992, p. 226 - 235; eadem, Cercetări arheologice la Militari - Câmpul Boja, 
MCA, I, Bucureşti, 1992, p. 145 - 148; eadem, Cercetări arheologice la Militari - Câmpul Boja, CAB, III, 
I 981, p. 226 - 235; eadem, Sondajul de la Militari - Câmpul Boja , MCA, 1980, p. 121 - 123; M. Turcu, V. 
Lancuzov, Cercetări de salvare la Militari-Câmpul Boja (Campania 1978), MCA, 1979, p. 77 - 78; M. 
Zgabea, Fibulele din secolele /li şi VI e.n. descoperite în săpăturile de la Militari, CAB, 1, 1963, p. 373 -
384; V. Zirra, Gh. Cazimir, Unele rezultate ale săpăturilor arheologice de pe Câmpul Boja din Cartieru/ 
Militari, CAB, 1, 1963, p. 49 - 71. 
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Neoliticul 
Urme de locuire din neolitic (fragmente ceramice) au fost descoperite în 

sectoarele A (cercetări 1958) şi C (cercetări 1997, 2003 ). În ambele sectoare, 
descoperirile au fost atribuite culturii Boian. 

Epoca bronzului 
Descoperirile din epoca bronzului au fost făcute în toate cele patru sectoare 

nle sitului arheologic. 
Cultura Glina 
Acestei culturi îi sunt atribuite 2 bo rdeie şi 2 gropi. Inventarul acestora 

constă în ceramică, piese din lut ars, unelte şi arme din piatră. 
Grupul Cultural Militari 
A fost identificat în cadrul sectorului C, în urma săpăturilor arheologice 

intreprinse în anul 1997. Ceramica descoperită impune situl arheologic de la 
Militari-Câmpu/ Boja printre foarte puţinele din Muntenia unde a fost identificat un 
t1.l'pect cultural post-Glina, care acoperă o parte din perioada necunoscută dintre 
1 ·11/turile G/ina şi Tei ale epocii bronzului. 

Cultura Tei (fazele JJJ - IV) 
A fost identificată în sectoarele A, C si D. În sectoarele A si C au fost 

rercetate un număr de l O gropi aparţinând acestei culturi. Materialul arheologic 
rnnstă în ceramică, un fragment de figurină, unelte din piatră şlefuită şi oase de 
nnimale. 

Epoca fierului 
Hallstatt 
Urme de locuire din prima epocă a fierului au fost descoperite în sectorul 

/\. Ele constau în 4 gropi ce conţineau material ceramic specific. 
La Tene 
Aşezarea getică din a doua epocă a fierului are două faze: secolele IV-III 

/\. Chr. şi secolele II-I a. Chr. Aşezarea din prima fază a fost identificată în sectorul 
/\, iar cea din a doua fază în sectoarele A si C. Materialul arheologic descoperit 
rnnstă în ceramică, un fragment de vas elenistic şi o fibulă de tip tracic (ultimele 
dntate în secolele IV-III a.Chr.). 

Aşezarea din secolele II - III p. Chr. (Cultura Militari - Chilia) 
Descoperirile de la Militari - Câmpul Boja au impus numele de Militari 

1w11tru cultura Militari-Chilia atribuită geto-dacilor din Muntenia în secolele 11 - III 
I~ Chr., constituind obiectivul principal al săpăturilor arheologice întreprinse 
1111·<'pând cu anul 1958 în acest sit. 

În cursul celor 19 campanii au fost descoperite un număr de 54 de 
rnmplexe arheologice: 17 locuinţe, l cuptor de olar, l atelier de prelucrare a 
hronzului, 5 gropi de cult conţinând schelete de câini, 30 gropi de provizii şi 

menajere. 
Locuinţele semiîngropate (bordeiele) erau de formă rectangulară cu 

miturile rotunjite. Ele aveau o infrastructură din lemn, pe care se adăugau nuiele, 
lipite apoi cu lut, tehnică utilizată în mediul de câmpie. Acoperişul era probabil în 
I >ouă ape, fiind realizat din plante vegetale(paie, trestie). Cu câteva excepţii, ele nu 
n1111 dotate cu instalaţii de foc. Podeaua neamenajată era uşor adâncită (de la -0,78 
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m la -1,50 m). Unele dintre aceste amenajări au fost utilizate probabil ca anexe 
gospodăreşti. 

Prezenţa unui cuptor de olar şi mai ales a atelierului de prelucrare a 
bronzului, indică importanţa economică deosebită a aşezării în epoca respectivă. 
Amplasarea compactă a acestora în extremitatea vestică a sectorului A, indică 

existenţa unui cartier meşteşugăresc, şi, implicit, a unei sistematizări a aşezării, 
amănunt specific oraşelor romane din acea perioadă. 

Deosebit de importante, pentru cunoaşterea credinţelor şi practicilor 
magico-religioase ale geto-dacilor în secolele II - III p. Chr. sunt cele 5 gropi de cult 
în care au fost depuse 5 schelete de câini. Menţionăm că sunt cele mai numeroase 
descoperiri de acest gen făcute într-un sit arheologic din Muntenia. 

Materialul arheologic descoperit este deosebit de bogat şi constă în vase 
ceramice (întregi sau fragmente), obiecte din lut ars, monede romane din argint şi 
bronz, unelte şi arme, obiecte din os, fier şi bronz, accesorii pentru veşminte, 
podoabe, oase de animale etc. 

Ceramica cuprinde vase modelate cu mâna sau la roată. Principalele forme 
de vase sunt: vase de provizii, oale, ceşti dacice, capace, amfore, căni, ulcioare, 
străchini, castroane etc. Aproximativ 16% din totalul ceramicii este romană de 
import, ceea ce relevă importanţa comerţului cu lumea romană pentru locuitorii 
acestei aşezări. 

Dintre obiectele din metal evidenţiem un unicat pentru Muntenia -
fragmentul de la o cămaşă militară cu plăcute din bronz utilizată de armata 
romană (lorica squamata). De asemenea, au mai fost descoperite aplici, o fibulă, 
două chei şi un fragment de vas, toate defactură romană. 

Dintre obiectele descoperite şi intrate i'n Inventarul General al Muzeului 
Municipiului Bucureşti amintim: piese de armament (vârfuri de săgeţi), unelte 
(seceră, creuzete, tipar pentru oglinzi, dăltiţe, cute), accesorii de veşminte (fibule 
din argint şi fier, catarame din bronz), obiecte de toaletă (fragmente de oglinzi din 
bronz), podoabe (mărgele din cornalină şi sticlă, pandantivi de tip căldăruşă, 3 inele 
şi o brăţară din bronz), ustensile gospodăreşti (talăngi din fier, fusaiole, greutăţi din 
lut ars, cuţite, piroane şi scoabe din fier), monede romane din argint şi bronz. 

Aşezarea din secolele V-VII 
Descoperirile din prima jumătate a secolului al V-lea p. Chr. de la 

Militari - Câmpul Boja impune acest sit ca unul din puţinele la nivel naţional pentru 
acest secol, printre cele mai puţin cunoscute din istoria românilor. şi singurul de pe 
teritoriul oraşului Bucureşti. 

Aşezarea din secolele V - VII p. Chr. a fost identificată în sectoarele A, B şi 
C. Până în prezent au fost cercetate un număr de 33 complexe, respectiv: 27 de 
locuinţe, 3 gropi şi 3 cuptoare (cercetări 1958) în aer liber. 

Construite în aceeaşi tehnică precum cele din secolul al Iii-lea p.Chr„ 
locuinţele semiîngropate aveau plan rectangular sau de paralelogram şi într-un 
singur caz pentagonal. Podeaua nu prezenta amenajări speciale. În mod obişnuit, 
într-un colţ al fiecărui bordei era un cuptor menajer în formă de potcoavă, cu calota 
realizată cu ajutorul unor fragmente de calcar sau un cuptor circular amenajat prin 
scobire integrală în lut. Unele bordeie prezintă chiar câte două cuptoare menajere. 
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Materialul arheologic descoperit constă în cerarmca, accesorii pentru 
veşminte (fibule), ustensile gospodăreşti (fusaiole, greutăţi din lut ars, un amnar), 
vârfuri de suliţă din fier şi un pieptene din os. 

În campania din anul 1958 au fost descoperite, într-un context arheologic 
neclar, 3 cuptoare, dintre care unul de mari dimensiuni, ce ar fi putut fi de ars vase 
din lut. 

4. Aşezarea din secolele IX - X 

În cursul campaniei din anul 1958 a fost cercetat un bordei de tip Dridu, 
dntabil în secolele IX-X. El a fost realizat în aceeaşi tehnică cu cele din secolele III 
~1 V-VII. Materialul arheologic descoperit constă în ceramică. 

Aşezarea şi cimitirul din secolele XVIII-XIX 
În cursul cercetărilor au fost surprinse un număr de 11 complexe, 

1 cspectiv: 9 locuinţe, l cuptor menajer, l groapă şi l mormânt. Materialul 
illheologic recoltat constă în ceramică, obiecte din fier şi sticlă. 

Descoperirile confirmă existenţa unei aşezări şi unui cimitir pe acest 
illllplasament în secolele XVIII - XIX. Izvoarele cartografice indică numele Boja 
pl'lllru această aşezare. 

Valorificarea cercetărilor arheologice 
În expoziţia permanentă actuală a Muzeului Municipiului Bucureşti se află 

1111 număr de 10 obiecte. În inventarul general al MMB se află 94 de obiecte, alte 63 
I 11nd propuse spre inventariere şi 20 în curs de restaurare. Până în prezent au fost 
puhlicate o carte şi 16 articole şi 8 rezumate cu privire la rezultatele cercetărilor 
iii heologice în acest sit. 

5. Instituirea regimului de protecţie 

În urma constatării că Planul Urbanistic Zonal, în curs de elaborare în vara 
ill111l11i 2003, nu conţinea nici o informaţie cu privire la situl arheologic de la Bucureşti
l\11litari Câmpul Boja, în calitate de responsabil ştiinţific am considerat necesar 
111tonnirea unui memoriu ştiinţific cu privire la existenta şi necesitatea protejării 
iii 1·s111i sit. Acesta a fost adresat Muzeului Municipiului Bucureşti, Direcţiei pentru 
c 'nllură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional a Municipiului Bucureşti şi Direcţiei 
I\ 11111umentelor Istorice şi Muzeelor. 

Ca urmare a demersurilor Direcţiei Monumentelor Istorice şi Muzeelor din 
, illlrul Ministerului Culturii şi Cultelor, cazul a fost analizat în cadrul Comisiei 
N11\io11ale de Arheologie care a fost avizat favorabil Memoriul ştiinţific. În 
' onsecinţă Direcţia Monumente lsto~ice şi Muzee a avizat favorabil memoriul 
ill11111tit sub nr. 127/M./2004 şi menţinerea sitului de la Militari - Câmpul Boja pe 
I ista Monumentelor Istorice din România, actualizată în anul 200424

, sub codul 41 
1\ 0~ 1>. 

'I "'"Monumentelor Istorice din România urmează a fi publicată în Monitorul Oficial din 24.07.2004. 
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6. Concluzii. Perspective 

Dezvoltarea oraşului Bucureşti nu poate fi stopată, dar ea se poate 
direcţiona astfel încât să evite zonele unde se află situri arheologice şi monumente 
istorice. Protejarea patrimoniului arheologic imobil al Municipiului Bucureşti, atât 
de vitregit de istoria îndepărtată sau recentă, trebuie să constituie o prioritate reală 
pentru Primăria Generală a Municipiului Bucureşti, Muzeul Municipiului Bucureşti, 
Direcţia de Cultură a Primăriei Municipiului Bucureşti şi Direcţia pentru Cultură, 
Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a Municipiului Bucureşti. Aceste instituţii au 
obligaţia legală şi responsabilitatea morală de a păstra acest patrimoniu cultural 
pentru generaţiile viitoare, de a întreprinde toate acţiunile legale în acest sens. 

Introducerea siturilor arheologice din Bucureşti pe Lista Monumentelor 
Istorice, ce va fi reinstituită în anul 2004, este doar un prim pas în protejarea lor. 
Verificarea stării de conservare a acestor situri va trebui periodic făcută, dat fiind 
faptul că, din experienţele mai vechi sau mai noi, s-au constatat numeroase tentative 
de ignorare a prevederilor legale de către persoane fizice sau juridice care au 
solicitat aprobarea documentaţiei de urbanism. 

În perspectivă însa va fi necesar un proiect care să includă alcătuirea unei 
baze de date cu toate informaţiile necesare (adresă, amplasare, istoricul cercetărilor, 
ridicări topografice, rezultatele cercetărilor etc.), crearea unei logistici necesare 
pentru intervenţii rapide şi monitorizarea în timp real a situaţiei concrete în 
colaborare cu autorităţile publice locale şi instituţiile locale şi centrale abilitate în 
acest sens. 

Ar exista pentru prima dată în istoria Bucureştilor oportunitatea ca 
doleanţele arheologului Dinu V. Rosetti - părinte uitat al Muzeului Bucureştilor, să 
fie respectate: "Muzeul (Municipiului Bucureşti - n.a.) ar fi fost scutit, - în trecuta 
sa viaţă - de multe neplăceri şi daune dacă s-ar fi ţinut seama de statutul şi legile 
cărora era supus. Acestea nu l-au putut ocroti, fiind călcate şi nesocotite chiar de 
unii dintre cei puşi să le apere, să le dea urmare ... Fie dat ca relele trecutului să nu 
se mai abată asupra acestui copil gândit de alţii, zămislit de mine, - de care am 
trebuit să mă despart cu mâhnirea de a nu-l mai putea călăuzi mai departe ... Astăzi, 
îi urez viaţă lungă dându-i totodată, în vederea primului centenar, - la care nu voi fi 
prezent, - un sfat: Să nu te muţi, nu, niciodată!"25 • 

Nu putem decât să admirăm inconştienţa curajului cu care, în plină 

dictatură comunistă, intelectualul "burghez" trecea printr-o singură frază la index 
"măreţele realizări " culturale locale ale noii orânduiri, care se credea - ca toate 
dictaturile - eternă. Şi să sperăm că ultimele sale dorinţe vor fi împlinite. 

"D. V. Rosetti, op. cit. , p. 356. 
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Protection of Archaeological Sites on the Territory of Bucharest. 
The Archaeological Site of Militari - Câmpul Boja Case 

SUMMARY 

We intend to present the !atest evolution in legislation conceming the 
p1 olcdion of archaeological sites, and we have presented a case - Militari-Campul 
llo1a.- the largest archaeological site in the city and the first classified 
1111"hacological site of Bucharest in the new List of the Historical Heritage. The 
'" opc of this article is to show the silent fight against those who may jeopardize -
1i11l11y and tomorrow - the preservation of one archaeological site or other. 
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Noi descoperiri arheologice de suprafaţă 
pe teritoriul oraşului Buftea, jud. Ilfov 

dr. Vasilica SANDU-CUCULEA 

Scopul materialului de faţă este acela de a completa, prin publicare, harta 
arheologică a oraşului Buftea cu siturile descoperite în anii 198?1 Şi 1999\ în partea 
sudică a teritoriului rural al urbei, mai precis între cartierul Buciumeni şi calea ferată 
Bucureşti-Ploieşti. 

Ele se adaugă celor descoperite anterior pe teritoriul oraşului Buftea în 
punctele La Sălcii, Calul Bălan, La Viroaga, La Abator, La Podeţ, La Cireşi, La 
Gutui, Cârna şi La Grădini3 , situate pe ambele maluri ale Colentinei, de la hotarul 
cu corn. Crevedia (judeţul Dâmboviţa) până la podul şoselei care uneşte DN 7 
(şoseaua Mogoşoaia-Buftea) cu DN I A (şoseaua Bucureşti-Piteşti). 

Teritoriul oraşului Buftea este situat în Câmpia Colentinei, o subdiviziune a 
Câmpiei Vlăsiei din centrul Câmpiei Române. Este traversat aproape median, de la 
nord-vest spre sud-est de râul Colentina. Albia acestuia, pe sectorul ce străbate 
oraşul, a fost amenajată artificial, având astăzi aspectul unei salbe de lacuri. Peisajul 
geografic este însă total diferit în sectorul de la sud de cartierul Buciumeni, deoarece 
Colentina, scăpând până acum de lucrări de regularizare, dragare, etc. mai păstrează 
încă aspectul originar. Aici, apa limpede curge leneş, şerpuind în cadrul albiei 
minore de la un mal la altul. Braţe abandonate care au format între ele şi cursul 
actual ostroave, zone mlăştinite şi bălţi, cu ochiuri de apă înconjurate de trestie, 
papură, ţipirig şi alte plante acvatice, sunt şi acum refugii preferate de raţe şi alte 
păsări sălbatice. 

La sud de cartierul Buciumeni, malul stâng al Colentinei a fost denumit de 
localnici Lunca. Este o terasă joasă şi umedă, cu pantă domoală lângă cursul apei, 

1 Vasilica Sandu-Cuculea, Cronica cercetărilor arheologice, în Bucureşti, XIII, 1999, p. 380; Cercetarea 
de suprafaţă a fost faculă de Vasilica Sandu împreună cu Liviu Şerban Pavelescu şi Dan Milotinescu, 
studenţi ai Facultăţii de Istorie din Bucureşti. A fost declanşată deoarece în luna aprilie 1987 s-a primit la 
OPCN-MB, un proiect realizat de IEELIF Voluntari, În faza de prefezabilitate, pentru avizare. Proiectul 
prevedea efectuarea unor lucrări de desecare, completare desecare şi modernizare irigaţii pe o suprafaţă 
de 300 hectare, situată pe malul drept al Colentinei între şoseaua Bucureşti-Piteşti, construcţiile Fabricii 
de Oxigen şi calea ferată Bucureşti-Ploieşti. Beneficiarul lucrărilor era Ferma agroindustrială Chitila. 
'Cercetare de suprafaţă efectuată de Vasilica Sandu-Cuculea şi masterandul în istorie Bogdan Tănăsescu, 
în scopul terminării cercetării malurilor Colentinei, pe teritoriul oraşului Buftea. 
J Majoritatea siturilor au fost semnalate arheologilor de către profesorul de istorie din Buftea, Neculai 
Mercan. În câteva dintre ele, au fost efectuate până prin anul 1985, săpături de sondaj şi sistematice: 
Viorica Enachiuc-Mihai, Descoperiri arheologice în judeţul Ilfov, în Ilfov - File de Istorie, Bucureşti, 
1978, p. 70-72, PI. XI-XV; Aristide Ştefănescu, Cercetări arheologice în raza oraşului Buftea, în Revista 
Muzeelor şi monumentelor, seria muzee, nr. 3, 1979, p. 25-30; Idem, Cercetările de la Măneşti-Bujiea, în 
Materiale şi Cercetări Arheologice, Tulcea, 1980, p. 626-631; Idem, Consideraţii arheologice privind 
necropola satului Măneşti-Buftea (secolele XIV-XV), în Bucureşti, X, 1980, p.143-149; Idem, Puncte de 
străveche locuire în raza oraşului Buftea, în Buftea - Pagini de Istorie, 1989, p.19-33; Idem, Necropola 
din secolele III-IV descoperită la Măneşti-Bufiea, în Cercetări arheologice în Bucureşti, IV, 1992, p.125-
132. 
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pentru ca de la circa 75-200 m distanţă de acesta, să se înalţe lin, căpătând aspectul 
l'nracteristic al unei terase mijlocii. 

Situl 1. Se întinde imediat la sud de marginea cartierului Buciumeni, pe o 
!fişic de teren de circa 150 m lungime şi 50 m lăţime, situată atât pe terasa joasă cât 
~i pc cea mijlocie (Fig. I). Materialul arheologic recoltat de pe suprafaţa lui arată că 
pc acest loc au fost două locuiri suprapuse: 

- Aşezare din epoca bronzului. Resturile materiale constau în fragmente rare 
~i de mici dimensiuni din pereţii unor vase lucrate dintr-o pastă având ca degresanţi 
111sip sau nisip şi pietricele, care prin ardere au căpătat culoarea cenuşie-gălbuie sau 
1'l'nuşie-negricioasă. De la vase din lut amestecat cu cioburi pisate s-au găsit şi doi 
llutoni-apucători, unul semicircular, altul tronconic. 

- Aşezare din secolele XVII-XVIII. Este documentată cu bucăţi de zgură de 
f11·r şi fragmente ceramice cu fluturaşi de mică în pastă. Pe un fragment se păstra o 
pnrlc dintr-un motiv plastic în relief. 

Situl 2. Se întinde de la circa 400 m sud de cartierul Buciumeni, până la 
•ud-est de cantonul CFR, construit pe teritoriul comunei vecine Mogoşoaia. Ocupă o 
~uprafaţă de circa 800 m lungime şi 200 m lăţime pe terasa joasă şi mijlocie a râului 
I 'olcntina. Aceasta are în jumătatea nordică a sitului o vâlcea de eroziune iar în 
purica sud-estică un bot de terasă, care este un martor de eroziune format cu o albie 
nhnndonată a râului. 

- Aşezare din epoca bronzului, probabil cultura Tei. Urmele ei au fost găsite 
111 partea sudică a sitului, pe suprafaţa botului de terasă. Materialul ceramic rar, este 
lormat din fragmente de vase, unele cu aspect fin, lucrate din pastă cu cioburi pisate, 
ultclc mai aspre, având în pastă mai mult sau mai puţin nisip cu bobul mare. 

- Aşezare din secolele IX-XI d. Hr. Material arheologic s-a recoltat de pe 
111111a suprafaţa marcată pe plan. Acesta este mai rar lângă apă şi mai des pe zona 
l11111lă. Cantitatea mai mare de chirpici, fragmente ceramice, oase de animale, o 
h11rală dintr-o turtă de fier, precum şi o pigmentaţie specifică a solului, observată pe 
11 suprafaţă de 0,5 hectare, aflată într-o zonă mai înaltă a terasei mijlocii, la 
11proximativ 200 m nord-vest de cantonul CFR, ne îndreptăţeşte să credem că acolo a 
111~1 vatra acestei aşezări. Ghidându-ne după raritatea resturilor materiale şi după 

ohscrvaţiile făcute în alte situri cercetate prin săpături, considerăm că fâşia joasă şi 
11111cdă de lângă apă a fost folosită de către locuitorii aşezării Protoromâneşti, ca loc 
111- ngricultură şi de păşunat. 

Fragmentele de vase provin de la oale lucrate la roată, unele din lut 
11111cstccat cu nisip, de culoare maronie, decorate cu striuri orizontale paralele, altele 
il111 lut fin, de culoare cenuşie-negricioasă, decorate cu striuri lustruite. Aşezări din 
~1·rnlcle IX-XI aparţinând populaţiei straromânesti s-au descoperit în numeroase 
l111"11ri pe malurile Colentinei atât în amonte, pe teritoriul oraşului Buftea în punctele 
I,, S<ilcii, Calul Bălan, la Viroaga, la Abator şi la Cireşi dar şi în aval la 
Mogoşoaia-Chiti/a Fermă4, Bucureşti-Străuleşti Alba5

, Bucureşti-Băneasa Sat6, ş.a. 

' \'11•ilc Horoneant, Manifestări de Artă în locuirea neolitica de la Chitila-Fermă, in CAB, 4, 1992, p. 11. 
· l'111111il I. Panait, Săpăturile de la Bucureştii Noi 1960, Sectorul Alba, in C.A.B„ I, 1963, p.104-125. 
' Mn11(11rcta Constantiniu şi Panait I Panait, O aşezare feudală timpurie la Băneasa-Sat, in CAB, II, 1965. 
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Malul drept al Colentinei, la sud de şoseaua Buciumeni - Bucureşti-Piteşti 

este cunoscut în partea locului cu denumirea de Urlătoarea. Este înalt, are panta 
abruptă şi este străbătut de o vale adâncă de eroziune. Judecând <lupa numărul 
vestigiilor arheologice descoperite, a fost mai bun pentru amplasarea aşezărilor 
omeneşti, decât malul opus. 

Situl 3. Se află la aproximativ 500 m sud de complexul de locuinţe al 
salariaţilor de la fosta Fabrică de Oxigen şi se întinde pe pantele şi platoul unui bot 
de terasă, format la confluenţa văii cu Colentina. De pe suprafaţa lui au fost recoltate 
fragmente ceramice aparţinând unor locuiri succesive: 

- Aşezare din epoca bronzului. Au fost recoltate fragmente ceramice 
cenuşii-negricioase care provin din corpul vaselor. Acestea au fost lucrate dintr-o 
pastă având în compoziţie nisip sau cioburi pisate. 

- Aşezare din secolele II-III d. Hr. Este documentată prin fragmente de 
castroane, căni, străchini şi de la un vas de provizii, lucrate la roată din pastă fină sau 
fină-aspră, arsă cenuşiu, cenuşiu-negricios sau negricios. Ceramica lucrată cu mâna 
este reprezentată prin câteva fragmente care provin de la borcane din pastă cu 
cioburi pisate şi de la uh vas de provizii din pastă cu nisip, de culoare maronie, 
decorat cu striuri distanţate. În privinţa compoziţiei pastei, tehnicii de lucru şi arderii 
vaselor materialul ceramic continuă tradiţia din La Tene-ul geto-dacic clasic. Există 
fragmente de străchini din pastă cenuşie fină, lucrate la roată, ale căror profite se 
aseamănă cu cupe de epoca romană descoperite în Dobrogea la Histria7 şi cu 
castroane romane găsite în Oltenia la Romula8

, datate în secolul II d. Hr. Exemplare 
de străchini cu profite asemănătoare au fost descoperite şi la Mătăsaru9, jud. 
Dâmboviţa, atât în nivelul Ill1 din secolul II şi începutul secolului llI d. Hr. cât şi în 
nivelul Illz, datat în secolul III şi la inceputul secolului IV. Predominarea 
elementelor tehnice La Tene la care se adaugă forme de vase de epoca romană ne-a 
determinat să optăm în stabilirea vechimii acestei aşezări pentru secolele 11-Ill d. 
Hr. 

- Aşezare din secolele IX-XI d. Hr. Majoritatea fragmentelor ceramice 
culese sunt din pastă aspră, maronie, decorate cu striuri orizontale. 

- Aşezare din secolele XVIII-X/X, cu fragtnente de la oale şi strachini din lut 
ars. 
De pe suprafaţa sitului au fost adunate câteva bucăţi de turte din fier şi de 
zgură. 

Situl 4. Se întinde pe platoul terasei de la aproximativ 300 m sud de 
confluenţa văii de eroziune cu Colentina, până la est de calea ferată Bucureşti
Ploieşti. 

4a. Aşezare din epoca neolitică, cultura Gume/nita. Este situată în partea 
nordică a sitului (Fig. l/4a). Resturile ei constând în numeroase fragmente ceramice, 

7 Alexandru Suceveanu, Histria, X, La ceramique romaine des f'"'-llf' siecles ap. J.-C, Bucarest, 2000, p. 
68, nr. 39, PI. 25. 
'Gheorghe Popilian, Ceramica romană din Oltenia, Craiova, 1976, p. 120, tipul 2, PI. LXIV, nr. 774~ 
9 Gh. Bichir, Geto-dacii din Muntenia în epoca romană, Bucureşti, 1984, PI. XXVlll/4-5, 11-12; PL. 
XXIX/2. 
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chirpici, oase de animale, unelte din silex, etc., sunt concentrate pe o suprafaţă de 
teren de 0,5 hectare, care are astăzi aspectul unei movile aplatizate. Potrivit 
informaţiilor culese de la faţa locului, o parte din aşezare a fost distrusă înainte de 
anul 1980 de catre întreprinderea agroindustrială Chitila, beneficiara terenului, prin 
săparea unei gropi în care au fost depuse resturi animaliere de la abatorul propriu. 
Acestea au fost acoperite cu pământul excavat, ce conţinea depunerile arheologice 
ale aşezării neolitice. Porţiuni nederanjate din aşezare se află atât la nord, cât şi la sud 
de această porţiune afectată. 

De pe suprafaţa aşezării s-au recoltat două lame din silex de culoare 
galben-verzuie cu pete alburii, de tip "balcanic"10

, una întreagă (Fig. 217), cealaltă 
fragmentară. Acestea au ajuns aici pe calea schimburilor practicate la distanţe 
mari de comunităţile umane neolitice. 

Ceramica recoltată este foarte variată din punct de vedere al compoziţiei 
pastei şi al formelor de vase. Menţionăm câteva eşantioane: 

Fragmente de culoare maronie sau negricioasă, modelate dintr-o pastă 
obtinută din lut amestecat cu pleava de păioase şi nisip. Acestea provin de la vase de 
dimensiuni mai mari cu profilul bitronconic, unele din ele decorate în tehnica 
harbotinei neorganizate. 

Fragmente modelate din pastă conţinând nisip şi rare pietricele. Majoritatea 
lor sunt maronii-cărămizii şi au aparţinut unor fructiere cu picior (Fig. 2/8), borcane 
din care, unele au fost decorate pe corp cu impresiuni făcute cu unghia (Fig. 2/4), 
nitele cu brâu cu crestături (Fig. 2/1,3) sau în tehnica barbotinei neorganizate. 

Fragmente de culoare cenuşie-negricioasă, modelate dintr-o pastă mai fină, 
în compoziţia căreia se află o cantitate mică de nisip cu bobul mărunt. Sunt de la 
pahare de formă cilindrică sau bitronconică decorate, unele cu un şir de impresiuni 
mici şi superficiale realizate la baza buzei vasului în pasta crudă cu ajutorul unui pai, 
nitele cu striuri sau caneluri orizontale mai mult ori mai puţin reliefate (Fig. 2/2). 
I >in aceeaşi pastă au fost modelate şi farfurii (Fig. 2/5-6). 

Materialul ceramic găsit în aşezarea de la Buftea-Buciumeni seamănă în 
privinţa formelor de vase şi decorului cu cel descoperit în aşezarea Mogoşoaia
< ''1itila-Fermă 11 , situată în aval, pe acelaşi mal al Colentinei, la aproximativ 2 km 
distanţă spre sud-est dar şi cu cel descoperit în aşezările de la Gumelniţa 12 , 
( "1iscioarele 13

, Boian14
, Radovanu15

, etc. 
4b. Aşezare din epoca bronzului, cultura Tei, faza III sau IV (Fig. l/4b). 

I lnnele ei sunt semnalate în partea sudică a sitului, spre calea ferată. În peretele unui 
111al surpat, aflat în apropierea ruinelor unei staţii de pompare, s-a observat o parte 
dintr-o locuinţă de tip bordei. Din umplutura gropii acesteia au fost recoltate câteva 
f'rngmente ceramice, printre care se află unul ce provine de la un vas decorat spre 

1" Fugen Comşa, Complexul neolitic de la Radovanu, în Cultura şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, VIII, 
t '1\laraşi, 1990, p. 29. 
11 Informaţii oferite de Dr. Vasile Bo roneanţ, pentru care îi mulţumim. 
"Vladimir Dumitrescu, Fouilles de Gumelnita, în Dacia, II, 1925, p. 29-102. 
"<ihcorghe Ştefan, Les fouilles de Căscioarele, în Dacia, li, 1925, p.138-197. 
„ Vasile Christescu, Les stations prehistoriques du I ac de Boian, station B, în Dacia, II, 1925, p. 276-
1111 
"i':Hgcn Comşa, în op. cit., p. 51-57. 
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buză cu un brâu cu alveole, realizat prin secţionarea buzei. Aceeaşi manieră de 
decorare a exteriorului buzei s-a folosit şi la recipientele descoperite în aşezarea Tei, 
fazele II-III de la Mogoşoaia-Chiti/a Cărămidărie16 ca şi în aşezarea din faza IV a 
culturii Tei de la Bucureşti-Lunca Bârzeşti I:7etc. 

- Aşezare din secolele III-IV d. Hr. Suprapune atât aşezarea neolitică, cât şi 
pe cea din epoca bronzului, întinzându-se şi la sud-est de calea ferată18 , către situl de 
la Mogoşoaia-Chitila Fermă. Ocupă pe platou o făşie de teren de 50-75 m lăţime, 
care însoţeşte muchia terasei. De pe suprafaţa ei au fost recoltate bucăţi de chirpici şi 
fragmente ceramice. Remarcăm un fragment din butonul şi corpul unui capac lucrat 
cu mâna din pastă fină, arsă cenuşiu, care seamănă cu unul descoperit în aşezarea de 
la Bucov19

. Majoritatea fragmentelor ceramice au fost lucrate la roată din pastă fină 
dar şi zgrunţuroasă şi provin de la pahare, căni, oale (Fig. 2/11 ), castroane (Fig. 
2112-14) şi vase de provizii (Fig. 2/10). Formele de vase sunt comune repertoriului 
cunoscut în aşezările contemporane din zona bucureşteană, printre care menţionam 
pe cele de la Buftea, punctul Măneşti Cârna20

, Bucureşti-Străuleşti Măicăneşti21 , 
Bucureşti-Lacu/ Tei 22

, s.a. situate pe Colentina, apoi Bucureşti-Giuleşti Sârbi23
, 

Bucureşti-Militari Câmpul Boja24
, Bucureşti-Dealul Văcăreşti25 , Bucureşti-Lunca 

Bârzeşti !26
, etc. de pe malurile râului Dâmboviţa. 

- Aşezare din secolele XIV-XV. Resturile ei sunt reprezentate mai ales din 
fragmente ceramice, care erau răspândite pe toată suprafaţa sitului. Un fragment de 
oală cu pereţii subţiri (Fig.2/15), lucrată la roată, din pastă aspră la pipăit, care 
conţine nisip fin şi fluturaşi de mică, seamănă în privinţa profilului buzei cu 
exemplare găsite în aşezarea sătească nr. 1 de la Bucureşti-Străuleşti Măicăneşti27 şi 
în cea care a precedat construirea mănăstirii Tânganu 28 din jud. Ilfov. 

1
• Vasile Boronean\, Cercetările arheologice privind cultura Tei de la Chitila-Cărămidărie, în C.A.B., III, 
1981, p. 200. 
17 Vasilica Sandu, Cercetări arheologice în zona Lunca-Bârzeşti, în C.A.B., IV, 1992, p. 174, PI. IV/7. 
" Semnalarea resturilor de la sud-est de calea ferată ale acestei aşezări, a fost faculă de Aristide 
Ştefănescu în articolul Cercetări arheologice pe raza oraşului Buftea, în Revista Muzeelor şi 

Monumentelor, nr.3, 1979, p. 30; Vasile Boronean\, Chitila Fermă. Studiu monografic. Istoricul 
cercetărilor, în Bucureşti, XIV, 2000, p. 50. 
19 Gh. Bichir, în op. cit., p. 144, PI. XXIII/12. 
20 Aristide Ştefănescu, Consideraţii arheologice privind necropola satului Măneşti-Buftea (secolele XIV
XV), în Bucureşti, X, 1980, p.146. 
21 Margareta Constantiniu şi Panait I. Panait, Şantierul Băneasa-Străuleşti. Cercetările din sectorul 
Măicăneşti ( 1964-1966), în Bucureşti, 6, p. 44-64. 
22 Dinu V. Rosetti, Siedlungen der Kaiserzeit und der Viilkerwanderungszeit bei Bukaresl, Germania, 18, 
1934, p. 206-213. 
23 Valeriu Leahu, Săpăturile arheologice de salvare de la Giuleşti-Sîrbi, în CAB, I, 1963, p. 183-184. 
24 Vlad Zirra, Gh. Cazimir, Unele rezultate ale săpăturilor arheologice de pe Câmpul Boja din cartierul 
Militari, în CAB, I, 1963, p. 51-54, Fig. 9-10. 
25 Cristian Tico, Contribuţii arheologice la cunoaşterea complexului arhitectonic Văcăreşti, în Cercetări 
arheologice în Bucureşti, 3, 1981, p. 242. 
2
• Vasilica Sandu, în op. cit., p.179-186. 

27 Panait I. Panait, Şantierul arheologic Băneasa-Străuleşti. Aşezarea feudală, în Cercetări arheologice în 
Bucureşti, 2, 1965, p. 214-215, Fig. 114/2,4. 
2
• Panait I. Panait, Complexul medieval Tânganu, în Cercetări arheologice în Bucureşti, 2, 1965, p. 244, 

Fig. 4. 
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Rezultatele cercetărilor arheologice evidenţiază că şi în acest sector cu o 
lungime de aproximativ 2 km, malurile Colentinei au fost locuite aproape 
rnntinuu29

, din epoca neolitică până la aşezările contemporane nouă. Scurtele 
1wrioade de întrerupere au fost determinate de refacerea resurselor naturale de trai, în 
primul rând a pădurii, rară de care nu era posibilă odinioară vieţuirea. Vetrele 
u~czărilor au fost amplasate pe locuri înalte, ferite de inundaţii, în timp ce fâşia de 
tncn joasă şi umedă din apropierea malului stâng al Colentinei a fost folosită cu 
precădere pentru păşunatul animalelor. 

New Archaelogical Surface Discoveries 
on the Territory of the Buftea Town, Ilfov District 

SUMMARY 

The sites discovered during the 1987 and 1999 campaigns can be added 
111 those investigated at La Salcii, Calul Balan, La Viroaga, La Abator, La Podet, 
I 11 <lutui, Cama and La Gradini, on the shores of the Colentina river crossing the 
lh1llca town. The location is the southem part of the Buciumeni quarter.The 
111.~coveries atest the inhabitance ofthe area since the Neolithic Age, up to the l 9th 
11·11tury. 

'A,1·1Mile din Hallstatt şi din secolele VI-VII care lipsesc din sectorul prezentat, sunt atestate pe malul 
1h1•pl ni Colentinei, imediat la est de calea ferată Bucureşti-Ploieşti, pe suprafaţa sitului Mogoşoaia-
1 hlliln Fermă: Vasile Boronean\, Chitila Fermă. Studiu monografic. Istoricul cercetărilor, în Bucureşti, 
\I V, .'1100. p. 53-54. 
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Fig. 1. Siturile arheologice descoperite la sud de cartierul Buciumeni, oraşul Buftea, 
judeţul Ilfov 
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Fig. 2 Fragmente ceramice descoperite la Buftea-Buciumeni în punctele 4a si 4b: 
1-9 din epoca neolitică (cultura Gumelniţa); 10-14 din secolele III-IV d. Hr.; 15 din 
scwlele XVI-XVIII 
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Istoricul spitalului de copii din Bucureşti 

Gabriel CIOTORAN 

I. De la înfiinţare până la sfârşitul secolului al XIX 

Regulamentul asupra spitalelor a fost întocmit de ctitorii Mihail Ghica, 
Mihail Racioviţă şi Alexandru Ghica. 1 A fost pus în aplicare la 14 martie 1834. La 
articolul 57, prevede ca din prinosul veniturilor spitalului Pantelimon, să se 
zidească în Bucureşti un spital pentru copiii cei bolnavi în vârstă de la 3 la 15 ani". 

Acest principiu de a da dreptul copiilor să fie îngrijiţi într-un spital separat, 
face onoare iniţiatorilor, deoarece, "nenorociţii de copii săraci, nu aveau dreptul de 
căutare în spital."2 

Doctorul Iuliu Baras a prezentat principelui Alexandru Dimitrie Ghica3 

( 1856-1858) proiectul pentru formarea unui spital de copii în Bucureşti.4 Proiectul 
are 17 capitole: 

La capitolul l se prevede: "Se formează la Bucureşti un spital de copii". 
Capitolul 2: "Scopul acestui spital este: 

1. să fie primiţi într-un aşezământ special până la 40 de copii bolnavi, născuţi la 
părinţi sărmani, de a le da hrană, remedii şi toate de trebuinţă până la 
vindecarea lor. 

2. D'a da reţete şi chiar remedii gratis, copiilor, bolnavilor şi sărmanilor. 
3. D'a înlesni chiar familiilor nesărmane, însă care nu locuiesc în capitală, dorinţa 

lor d'a căuta copiii lor bolnavi de bole cronice de către medicii capitalei. 
Capitolul 16: "Când societatea filantropică va avea o sută de membri, va fi 

declarată constituită şi spitalul de copii va începe misia sa salutară" 
Capitolul 17: "Suma de 300 galbeni, care membrii societaţii vor plăti ca 

bani, va fi întrebuinţată la cumpărarea mobilei şi zestrei spitalului." 
Acest proiect, caimacamul ţării 1-a trimis în deliberarea "Sfatului 

Administrativ, prin opisul nr.1592 din 1875 5
. Sfatul a cerut şi opinia Comitetului 

sanitar6
, care a făcut o serie de notaţii trimise Eforiei Spitalelor, iar aceasta din urmă 

a întocmit un raport7
, arătându-se favorabilă proiectului şi adăugându-i un proiect 

de buget anual de cheltuieli în suma totală de 88778 lei.8 

Datorită acestei aprobări, caimacamul Alexandru Ghica a dat "cuvenita 
aprobare, prin opisul nr. 326 din 1858, martie 20".9 Singurul amendament la 
proiectul dr-ului Baras era că noul spital nu va fi proprietatea privată a acestuia, ci 

1 Al.G.Găleşescu, Eforia spitalelor civile din Bucureşti, tipografia G.A.Lăzăreanu, 1899, pag.346 
1 Op.cit.,pag.347. 
·' C.C.Giurescu, Dinu C.Gurescu- - Istoria românilor din cele mai vechi timpuri până astăzi, ed.Albatros, 
Bucureşti, 1976, pag.599 
4 Al.G.Găleşescu, op.cit., p.349. 
5 idem, p.351. 
6 ibidem, p.352. 
7 ibidem. 
"Ibidem. 
"Ibidem. 
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111 proprietatea statului, respectiv a Eforiei Spitalelor. 10 Decretul de aprobare are 
următoarele 3 articole: 

I ."Să fie sub privegherea şi Administraţia Spitalelor." 
2."Fondul să se răspundă din casa centrală, care este menită să ajute la 
realizarea unor asemenea proiecte de binefacere." 
3."Eforia să chibzuiască şi facerea unei clădiri pentru spitalul de copii, până se 
va construi spitalul de copii, să se aşeze într-o casă particulară, de preferat în 
localul dr. Baras." 

La 23 aprilie 1858, Eforia închiriază casa dr-ului Baras, în mahalaua 
I 'rucca de piatră 1 , strada Dudeşti, unde a funcţionat la început un ambulatoriu 
p!!nlru copii. Consultaţia era gratuită. Pentru înştiinţarea populaţiei capitalei, s-a 
puhlicat ştirea în Buletinul Oficial 12 trimiţându-se comisiei vopselelor înştiinţarea 
11•Hpcctivă. 

A început să funcţioneze la 10 octombrie 1858, cu 40 de 
p11111ri. Conducerea a fost încredinţată dr-ului Baras, iar Eforia Spitalelor a dat 
111111:ltoarea înştiinţare: 13 

I . " Va primi până la 40 de copii bolnavi cărora li se va da hrană, remediu şi 
toate cele trebuincioase. 

2. "Pentru copiii ai căror părinţi, fără a fi săraci, dar locuind prin judeţe, vor 
voi să caute doctoriceşte pe copii lor din capitală, spitalul va avea o 
despărţitură aparte, cu 8 lei pe zi." 

3. ."Copiii de la trei zile la cei de 10 ani vor fi primiţi în spital." 
4. "Va fi dată o trăsură, care va merge cu un conductor special, în toate zilele, 

pentru cei care locuiesc departe de spital." 
5. "Dacă cineva va dona 100 de lei la spital, un pat îi va purta numele şi va 

dispune de el." 
Începând cu data de 28 iulie 186214

, spitalul se mută într-o clădire din 
~1rnda Deaconeselor, cu un total de 90 de paturi. Clădirea a costat 4500 de galbeni, 
huni daţi de Eforia Spitalelor. Aici a funcţionat până în 1883. În 1884, Eforia a 
1·11111părat de la societatea Liceul Sfăntului Gheorghe15, pentru suma de 20.000 lei, 
1111 loc pe şoseaua Basarabilor, ce dădea în strada Clopotarii Noi şi pe acest teren, 
111ilri1 cu proprietatea Lencei Obrejenca şi a lui Matei Corbescu, s-a hotărât 

111ltcarea spitalului de copii. 16Clădirea a început să fie construită îri 1885. A fost 
11·1 minată în 1886, pe 11 mai, când a fost inaugurată. Cu prilejul inaugurării, 

il11dorul D. Sergiu a ţinut un discurs, din care am selectat următoarele: "A nu îngriji 
, 11piii, a nu-i căuta la caz de boală, este a ne împuţina moştenitorii ca indivizi şi a 
ill•1crta ca naţiune. Astăzi 11 Maiu 1886, celebrăm cu toţii inaugurarea noului spital 
1·11 I 00 de paturi. Se poate vedea cum Eforia a îngrijit şi a introdus pe cât se poate 

'" lhulcrn.p.352 
'' lhulcm. p.355 
· 1h11lcm. 
'' lh11lcm. 
'' lhull·m. p.361 
' lh11lcm 
"1h11lcm. 
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îmbunătăţirile cerute de o căutare mai îngrijită a bolnavilor." 17 În continuarea 
discursului, prezintă un raport, specificând ca în ultimii 8 ani s-au îngrijit 7494 
copii, media anuală a deceselor fiind de 3. Registrele de intrare arată că au venit şi 
copii din comunele rurale învecinate cu Bucureştiul, precum şi un număr de copii 
din ţările vecine: Serbia, Bulgaria, acesta fiind primul spital din Peninsula 
Balcanică. 18 În continuarea discursului amintit, se arată: "Se dau în fiecare an 12 
consultaţii gratuite în medie, medicamente gratuite, fără deosebire de naţionalitate 
şi religie. S-a început cu 40 de paturi şi un medic în 1864, s-a ajuns la 90 de paturi 
şi 2 medici. În anul 1873 s-a înfiinţat serviciul de consultaţii gratuite; din 1874, pe 1 
noiembrie, serviciul medical s-a împărţit în doua secţiuni: una medicală şi alta 
chirurgicală; fiecare secţiune avea câte un medic primar şi altul secundar, afară de 
serviciul gratuit. Medicii care au dirijat spitalul au fost: doctorul Baras, 
Dr. Atanasovici, dr. Obedenaru, dr. Sergiu, dr. Romuceanu şi dr. Grecescu. Acela care 
a ridicat numele spitalului prin ştiinţa şi devotamentul său a fost dr. Obedenatru. 
Aici, în Eforia Spitalelor Civile a fost şi este marea şcoală unde s-au format 
generaţiile de medici care fac onoare ţării. Să ne fie permis nouă, medicilor, a arăta 
în public Onoratei Eforii, recunoştinţă şi mulţumire din partea bolnavilor ce căutam 
în spital şi a noastră. 

Eforia a continuat sa înzestreze spitalul. 19 Astfel, în anul 1889, s-a introdus 
apa din canalizarea oraşului. S-a clădit un pavilion special şi izolat pentru tratarea 
copiilor bolnavi de boli contagioase. În anul 1892 au continuat lucrările de 
canalizare, iar în anul următor, s-au transformat unele încăperi din interiorul 
spitalului, în sala de operaţie, de pansat şi ortopedie, în fine, s-a clădit un local 
pentru etuvă, instalându-se aici o etuvă Herscher. 

S-a ridicat un cuptor pentru ars pale şi pansamente. S-a înfiinţat o seră 
pentru întreţinerea grădinilor spitalelor. În anul 1897 s-a clădit un al doilea pavilion 
izolat, pentru bolile contagioase şi s-a introdus apoi sistemul de iluminat cu gaz 
aerian, pentru sălile copiilor bolnavi. S-a căutat a fi în pas cu ştiinţa modernă în 
privinţa utilării spitalului. În 1899, se admiteau copii de până la 14 ani, copii mai 
mici, ce nu puteau fi despărţiţi de mamele lor şi locuiesc în spital împreună cu 
acestea"20 

Spitalul dispunea de trei servicii: 
1. serviciul medical sub conducerea doctorului Tomescu, unde se exercitau 

atribuţiile clinicii infantile a Facultăţii de Medicină. 
2. Serviciul chirurgical, sub conducerea dr. Romniceanu, profesor la 

Facultatea de Medicină 
3. Serviciul de boli contagioase la copii, sub conducerea doctorului 

Marinescu, serviciu compus din 2 pavilioane izolate şi separate, astfel ca 
să se poată trata două feluri de boli contagioase, folosindu-se intrări 

distincte. Serviciul medical chirurgical avea 45 de paturi, iar cel de boli 
contagioase, avea 40 de paturi. 

17 lbidem.p.362 
'"Arhiva Spitalului Grigore Alexandrescu. 
1
• A.G.Găleşescu, op.cit„p.367. 

20 ldem.p.367 
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Iluminatul se făcea cu gaz aerian, pereţii erau vopsiţi cu ulei, exista mozaic 
pc jos. Spitalul avea o sală de operaţii cu dotare suficientă, băi alimentate cu apă, 
liltrc Beckerfeld, cabinete "tout a l'egout". Etuvă de dezinfectare (sistem Geneste 
I lcrscher), cuptor de ars pale, bucătărie, sală de autopsie, farmacie. Ca anexă, un 
Sl'rviciu de consultaţii pentru copii, gratuit, sub conducerea dr. Grecescu. Ideea de 
itrnluitate este în deplină concordanţă cu spiritul ce anima instituţia coordonatoare, 
1cspectiv Eforia Spitalelor21, înfiinţată în 1839. Citez din statutul de funcţionare al 
1u;csteia: "orice om bolnav sau scăpătat se caută gratuit în spitalele Eforiei, fără 
distincţie de naţionalitate sau religie. Acest larg sentiment de caritate deosebeşte pe 
l·:forie de instituţiile similare din alte ţări, unde asistenţa medicală era cu plată." 

Dintre donatorii spitalului de copii menţionez, la sfărşitul veacului XIX, pe 
următorii: 

I. Maria Manu, a dat în anul 1873, suma de 3000 lei 
2. Maria Mimi a dat prin testament, în anul 1883, suma de 5000 lei 
3. Matei Corbescu, în anul 1883, a dat un loc de 11 metri pe şoseaua Basarab, 

alături de spital 
4. Maria dr. Sergiu, în anul 1892, a donat biblioteca răposatului ei soţ, 

Dr. Dumitru Sergiu~2 

Medicii primari ai spitalului:23 

I. Dr. Iuliu Baras (1858-1863) 
2. Dr. G. Atanasovici ( 1863-1867) 
3. Dr. Gr. Romniceanu ( 1874) 
4. Dr. Al. Boicescu(l 892-1893) 
5. Dr. N.Thomescu (1893)2

4 

În anul 1899, când apărea celebra lucrare "Istoria Bucurescilor" a lui 
I ir. Ionescu, de referinţă pentru istoriografia bucureşteană, spitalul de copii era 
1111.cstrat cu 130 de paturi. El îşi desfăşura activitatea în cadrul a trei servicii: 

I. Serviciul medical, sub conducerea profesorului Tomescu (45 paturi). 
2. Serviciul chirurgical, condus de dr. Romniceanu, profesor de bandă ş1 

aparate (mica chirurgie) la Facultatea de Medicină (45 paturi) 
3. Serviciul de boli contagioase la copii, sub conducerea dr. Marinescu, 

serviciu compus din două pavilioane separate şi izolate (40 de paturi). 

li. De la Începutul secolului 20, până la instaurarea regimului comunist 

Între 1900 si 1913, modificările aduse spitalului sunt neînsemnate.25 

În anul 1914, când izbucnea primul război mondial, 26s-a înfiinţat Clinica 
1k ('hirurgie Infantilă şi Ortopedie, condusă de profesorul Ion Bălăcescu, până în 

,, i.1,·111. p.l. 

ld1licm. 
' lhulcrn, p.369 . 

. , lhulcrn. 
" Arhiva spitalului Gr. Alexandrescu 
' I' ( · (iiurescu, Dinu C.Giurescu, op.cit., p. 682. 
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anul 1938 - timp de 24 de ani. În acest lung interval, în spital s-au făcut o serie de 
transformări importante care au facilitat modernizarea secţiei de chirurgie.27 

1. În extremitatea aripii de chirurgie s-a construit o sală de operaţie cu amfiteatru, 
devenită ulterior sala de ortopedie. 

2. S-a construit un amfiteatru pe două niveluri, extinzându-se holul de la intrare şi 
încăperea de la etaj. Pentru aceasta s-a renunţat la intrarea principală a 
spitalului prin faţada dinspre bulevard, construindu-se două intrări separate 
dinspre curtea interioară, una pentru secţia medicală (devenită ulterior punct de 
transfuzii) şi una pentru secţia de chirurgie (ulterior aici s-a făcut vestiar pentru 
medici). 

3. Vechea sală de operaţii s-a transformat în sală de gips. 
4. S-a înlocuit iluminatul cu gaz aerian, prin iluminatul electric. 
5. S-a introdus încălzirea centrală în locul sobelor cu lemne. Cazanele au fost 

instalate în subsolul clădirii construite spre Gr. Alexandrescu, devenită ulterior 
ambulatoriu de ortopedie. 

Această clădire a fost destinată serviciului de gimnastică medicală ataşat 
clinicii de chirurgie (ulterior i s-a spus recuperare) şi consultaţiilor de chirurgie şi 
medicale. În clinică s-a instalat o secţie de radiologie. Ambele clinici din spital 
aveau câte 45 de paturi, iar serviciul de boli contagioase, 40 de paturi. Clinica 
Medicală Infantilă era în perioada interbelică, condusă de prof. Manicatide. Ambele 
clinici erau căutate, datorită nivelului ridicat, la care se adaugă asistenţă medico
chirurgicală. Numărul paturilor acestora devenise insuficient, ele fiind singurele din 
Bucureşti.28 

În anul 193429 intervin mari prefaceri în cadrul spitalului. Serviciul de boli 
contagioase, condus de dr. Aurel Stroe din anul 1927, (dupa moartea cir. Marinescu), 
s-a mutat în spitalul Colentina, în vechea clinică de neurologie a profesorului 
Gheorghe Marinescu - clădire rămasă liberă după inaugurarea noului pavilion de 
neurologie. La spitalul de copii3°, în locul fostei secţii de contagioşi, după o serie de 
amenajări, s-a instalat clinica medicală infantilă. Vechiul local al spitalului, rămas 
liber numai pentru chirurgie, a fost modernizat. Astfel, i s-a adăugat o mare sală de 
operaţii, unde ulterior a fiinţat amfiteatrul. S-a amenajat etajul părţii centrale a 
clădirii, unde s-au făcut saloane pentru bolnavi, camere şi sufragerie pentru interni. 
La parter s-a extins spaţiul destinat radiologiei, adăugându-se o sală pentru 131 
paturi, în această perioadă de înflorire economică31 , când Bucureştiul avea în frunte 
un primar destoinic, pe Alexandru Donescu. 32 

Cele 40 de paturi ale secţiei de chirurgie de la etaj erau destinate unei secţii 
de ortopedie adulţi, prima de acest fel din Bucureşti. Această secţie a funcţionat 

27 Arhiva spitalului Grigore Alexandrescu 
'"idem 
29 idem. 
'

0 Arhiva spitalului Gr. Alexandrescu 
31 

C.C.Giurescu, Dinu C.Giurescu, op.cit.. p. 703 
32 Ionel Zanescu, Camelia Ene, Doi primari interbelici în slujba cetă\eanului, în Magazin Istoric, martie 
2003, pp. 82 - 83. 
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până în anul 1948, când s-a înfiinţat la Spitalul Brâncovenesc, clinica de ortopedie 
pentru adulţi, condusă de prof. Dr. Alexandru Rădulescu. 

Tot în anul 1934 se clădeşte spre bulevardul Bonaparte 33 , un pavilion 
pentru consultaţiile clinicii medicale şi pentru O.R.L., cu sală de boli contagioase. 
I .a etaj se instalează farmacia şi câteva camere pentru medicii interni. 

Pe locul rămas liber între secţia medicală şi serviciul de anatomie 
patologică, s-a ridicat un bloc cu patru etaje, pentru cazarea personalului medical 
1111xiliar, transformat ulterior în secţia medicală II. 

Remarcabilă pentru aceşti ani este activitatea profesorului Manicatide 34 . 
Acesta a venit de la Iaşi, unde a activat între anii 1899-1920. A fondat şcoala 
românească de pediatrie. Şi-a făcut specializarea la Paris şi la Berlin, unde a fost 
lrimis cu o bursă de Ministerul Instrucţiunii. 

Tot de la laşi a venit, în anul 1914, şi profesorul Bălăcescil5 , primul şef al 
rlinicii de chirurgie infantilă şi ortopedie nou înfiinţate. El a dat un suflu nou 
lll'Cstei specialităţi pe care a adus-o la nivelul modem al posibilităţilor terapeutice 
d1irurgicale şi ortopedice de ultimă ora la momentul respectiv. 

După pensionarea acestor şefi de şcoală, din cauza economiilor bugetare 
prcmergatoare celui de-al doilea război mondial,36 Clinica de chirurgie infantilă a 
li1st contopită cu Clinica II Chirurgicală, astfel încât profesorul labobovici37 a ajuns 
"n conducă, între anii 193 8-1942, când ţara era de un an în război38 , învăţământul de 
rhirurgie infantilă şi ortopedie. 

În acelaşi timp, catedra de chirurgie medicală infantilă se contopeşte cu 
dinica de puericultură, la spitalul de copii rămânând numai o secţie ocupată de 
• 1111ferenţiarul A. Rusescu. După doi ani, în anul 1940 s-a reînfiinţat catedra de 
d111ică medicală infantilă sub conducerea prof. Rusescu39 şi a fost adus, de la Iaşi, 
profesorul Al. Cosăsescu. 

Spitalul a fost afectat de cutremurul din 4 noiembrie 194040, care a 
ll(llduit bine zidurile secţiei de chirurgie. Pentru moment, zidurile secţiei au fost 
-prijinite din exterior, apoi separate şi întărite. 41 

În primii doi ani de război( 1941-1943), jumătate din capacitatea clinicii de 
d11rurgie a fost transformată în secţie pentru răniţi, medic şef fiind profesorul 
Mnrian din clinică. 

În anul 1942 s-a reînfiinţat catedra de chirurgie infantilă şi ortopedie42 

11111dusă de prof. Alexandru Cosăcescu, titular al catedrei de chirurgie infantilă şi 

111111pcdie. El a condus secţia timp de nouă ani. În acest timp, a creat la spitalul de 

" A il11va spitalului Gr. Alexandrescu 
,, 11h·111. 

"11h·111. 

'' I I ·.<îiurescu, Dinu C.Giurescu, op.cit., P. 774. 
' 1111•111. 

"I I· ( iiurescu, Dinu C.Giurescu, op.cit„ p. 778 
· I 1 h1va spitalului Gr.Alexandrescu 

'· c I·< i1urescu, Dinu C.Giurescu, op.cit„ p. 777 
'' i\1h1v11 spitalului Gr. Aexandrescu 
' 11h•111 
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copii un centru metodologic de specialitate, apreciat în mod deosebit de către 

studenţi, de medici externi şi interni, dar în primul rând de către bolnavi. 
Clinica medicală43 a fost condusă de prof. Rusescu până la sfărşitul anului 

1942, când clinica s-a mutat la spitalul C.F.R. 2. Serviciul medical din spitalul de 
copii a rămas sub conducerea prof. Corneliu Constantinescu, în acel timp asistentul 
clinicii medicale infantile şi medic primar al Eforiei Spitalelor Civile. 

III. Spitalul de copii În perioada comunistă (1948-1989) 

Spitalul de copii este numit Grigore Alexandrescu. Aceasta s-a datorat 
faptului că mulţi oameni întrebau în Gara de Nord, provinciali desigur, sosiţi cu 
copiii la tratament, unde se afla spitalul căutat. Li se răspundea că se ajunge „din 
strada Grigore Alexandrescu". Spitalul împrumută numele străzii din apropiere, 
respectiv al cunoscutului nostru poet - denumire păstrată până astăzi. Aceasta s-a 
datorat faptului că spitalele nu mai erau numerotate, ele căpătând fiecare diferite 
nume, considerându-se că era mai potrivit astfel. 

În 1948 a avut loc reforma învăţământului superior din România. Ca 
urmare, s-a înfiinţat Clinica II de Pediatrie din spitalul de copii, titular al catedrei 
fiind numit profesorul Corneliu Constantinescu.44 Acesta a condus-o până în anul 
1968 - perioada de 20 de ani. Numărul de paturi al clinicii a crescut de la 85 la 220, 
prin transformarea blocului de locuinţe pentru personalul auxiliar în spaţiu 

spitalicesc, devenit în prezent secţia medicală II. 
Profesorul Cosăcescu, şeful clinicii, a decedat prematur, pe !"5.12.1951, 

lăsând locul conferenţiarului F.Gootlieb. 45 

În anul 195946
, localul clinicii de chirurgie, care împlinise 73 de ani, 

şubrezit, după cum am arătat, de cutremurul din 1940, precum şi de 
bombardamentele din timpul celui de-al doilea război mondial, a fost refăcut şi 

modernizat. Ambele clinici au fost temporar mutate la spitalul Colentina, în clădirea 
Institutului de Medicină Internă al profesorului Lupu. Timp de un an, între 
O 1.08.1959 şi 01.08.1960, au durat lucrările de reconstrucţie. Acestea s-au 
concretizat în special la pavilionul de chirurgie. S-au făcut planşee din beton, la 
etaj. S-a desfiinţat vechiul amfiteatru, refăcându-se holul clinicii căruia i s-a redat 
intrarea dinspre bulevardul Iancu de Hunedoara. În locul sălii mari de operaţii s-a 
construit un amfiteatru cu 130 de locuri, cu vestiar alăturat şi cu intrare separată pe 
terasa dinspre secţia medicală. Peste amfiteatru s-a făcut un bloc operator cu 
sterilizare proprie şi 3 săli de operaţie.47 

Alături s-a făcut o secţie de reanimare-terapie intensivă pentru copii, prima 
de acest fel din ţară. S-a schimbat împărţirea aripilor laterale ale clădirii, care aveau 
un culoar excentric şi patru saloane mari fiecare. S-a mutat culoarul spre centru, 
astfel încat au ramas 3 saloane mai mari şi opt rezerve de câte patru paturi. S-a 

"Idem. 
44 Arhiva spitalului Gr. Alexandrescu 
"idem. 
46 Ibidem. 
47 Ibidem. 
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11·11mcnajat sala mică de operaţii prin desfiinţarea amfiteatrului câştigându-se astfel 
~patiu pentru o sală mare de chirurgie ortopedică. Deasupra câştigându-se astfel 
~1111tiu pentru o sală mare de chirurgie ortopedică. Deasupra holului de la intrare s-a 
11111cnajat biblioteca, fişierul şi o sală pentru expertizări funcţionale. Cheltuielile 
11cccsare acestor schimbări s-au ridicat la suma de 4.700.000 lei. 

La 15.09.1961, clinica 48 a trecut sub conducerea profesorului dr.Vereanu. 
S-11 organizat serviciul de urgenţă, garda fiind asigurată de o echipă de trei chirurgi 
~1 un anestezist reanimator, având la îndemână o bază materială modernă. 

Clinica astfel organizată a cuprins o secţie de sugari pentru patologia 
lq(ată de la vârsta de 0-3 ani o secţie de ortopedie-traumatologie, o secţie de 
~l·ptici, una de arşi şi una de urologie, nou înfiinţată. 

Ca fapt pozitiv al acestor ani este stabilizarea conducătorilor de secţii care 
1111 11sigurat stabilitate şi continuitate. 

În anul 1979, secţia de urologie s-a mutat în pavilionul dinspre bulevard, 
11v1ind o capacitate de 50 de paturi, două săli de operaţii şi o sală de radiologie. S-a 
111llrit secţia de reanimare, în spaţiu liber de la chirurgie.49 

Din septembrie 1976, şef al clinicii de chirurgie a devenit conferenţiarul 
M ircca Socolescu, care s-a ocupat şi de specializarea şi perfecţionarea cadrelor. 
1 lltcrior, conducător al clinicii a devenit profesorul Teodor Zamfirescu 

Spitalul n-a fost afectat major de cutremurul puternic din 1977. 
Mai remarc faptul că în anii 1970 ai secolului trecut, clinica medicală a 

1 1111oscut o serie de modernizări, clinicii dându-i-se specificul afectat urgenţelor de 
pl•11iatrie şi O.R.L. 

III. Spitalul clinic central de copii Grigore Alexandrescu, după revoluţia 
din anul 1989 

În prezent, cel mai mare spital de copiii din ţară îşi desfăşoară activitatea 
~11h această denumire. Aceasta, deoarece activitatea sa este descongestionată de 
,.,istcnţa celor două spitale locale bucureştene de copii, numite Budimex şi 

c 'olroceni. 
După 1989 dezvoltarea spitalului a continuat. Astfel, s-a început ridicarea 

1111ci aripi noi de chirurgie plastică, iar în prezent se ridică o clădire unde vor fi 
1 i1\1.duiţi membrii familiilor micilor pacienţi. 

La intrarea în spital, dinspre bulevardul Iancu de Hunedoara, pe partea 
~11l11gă, s-a construit, între O 1.09.2000 - O 1.09.2002, biserica „Sfânta Treime". 
Hulicarea edificiului a fost posibilă datorită fundaţiei „Dăruind vei dobândi", care a 
I 1111111\at lucrarea. În prezent, i se fac finisări. 

Consider că este binevenită construirea bisericii, în incinta spitalului, ca 
lor în care micii pacienţi pot să se roage lui Dumnezeu, pentru vindecarea lor ... 

'" lhulcrn. 
'' l\1 l11va spitalului Or.Alexandrescu. 

69 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



70 BUCUREŞTI - MATERIALE DE ISTORIE ŞI MUZEOGRAFIE XVIII 

A History of the Children 's Hospital in Bucharest 
SUMMARY 

The author presents severa! stages in the development of the hospital 
founded according to the project of physicist Iuliu C.Baras, during the ruling of 
Alexandru Dimitrie Ghica (1856-1858). The paper presents different locations of 
the hospital, recording the efforts undertaken by the responsible authorities to 
endow, modemize and improve the medical services ofthe hospital. 
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Strada Mântuleasa de la 2 la 42 

Victoria GAVRIL, 
Carmen CONSTANTINESCU 

Strada Mântuleasa, ca toată zona din jurul ei, era curpinsă într-un amplu 
program de sistematizare a Capitalei. Muzeul nostru a avut ideea de a păstra, pentru 
„istoria bucureşteană", câteva date concrete despre aceste cartiere sortite pieririi. 
Mni mult decât atât nu se putea face! 

Au fost elaborate „Fişe de imobil" care, prin rubricile pe care le aveau, 
llll'Crcau să surprindă cât mai multe date despre fiecare clădire în parte. După 
111cnţionarea felului proprietăţii: de stat, particulară sau mixtă, trebuiau trecute 
l11ncţionalitatea actuală şi iniţială, stilul, dotarea presupusă, arhitectul constructor, 
tlncă era posibil, eventuale inscripţii de pe clădire. Urma apoi o rubrică importantă 
privind descrierea imobilului, valoarea decretată şi cea constatată. Cel mai 
1111portant capitol era cel care cuprindea informaţii privind valoarea istorică a 
1111obilului (succesiunea deţinătorilor de proprietate). O altă menţiune a fişei era cea 
rnrc cuprindea propunerile pentru recuperări de feronerie, elemente decorative, 
111obilier, sobe etc. 

În anul 1988, la muzeul nostru s-au format echipe alcătuite din 2-3 
11111zeografi şi un fotograf pentru a face cercetările menţionate mai sus şi a 
lolografia fiecare clădire deoarece, pe fişă, exista alături de adresă şi o rubrică 
dedicată acestor fotografii. 

Cercetarea noastră începea cu munca de teren: studiu socio - profesional, 
ill·scrierea imobilului de obicei la exterior, dar şi a interiorului (unde era posibil) şi 
lotografierea clădirii. Urma apoi documentarea la Arhivele Bucureştiului - la 
l'ondul de Carte Funciară - unde am luat date privitoare la succesiunea 
proprietarilor terenului şi imobilului (suprafaţa în metri pătraţi, materiale de 
l'llllslrucţie, numărul camerelor, uneori data obţinerii autorizaţiei de construcţie sau 
11111hiugirilor şi modificărilor ulterioare). 

Am mai studiat şi alte surse cum ar fi: lucrări de specialitate ale unor 
1~1orici, hărţi şi planuri din colecţia muzeului, cărţi de telefon ale oraşului Bucureşti, 
!\ n11arul Bucureştiului. 

Toate aceste date culese au fost apoi folosite la alcătuirea „Fişei de 
l111obil". 

Pe lângă aceste fişe, se alcătuiau dosare pentru construcţiile cu valoare 
l~lorică sau arhitecturală precum bisericile, casele memoriale etc. 

Pentru strada Mântuleasa, echipa muzeului a fost formată din muzeografii 
I 'urmcn Constantinescu, Victoria Gavril, Florica Jebeleanu şi fotograful Dan 
llll'SCU. 

Pentru materialul din acest volum, am ales să publicăm studiul asupra 
1111ohilelor având numere cu soţ, urmând ca, pe viitor, să realizăm un articol privitor 
lu l'llnstrucţiile de pe cealaltă parte a străzii. 

La numărul 2, pe strada Mântuleasa, colţ cu Calea Călăraşilor, se află 2 
1111ohile situate astfel: pe strada Mântuleasa, cu front stradal foarte lung cu multe 
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deschideri supraînălţare, se află un imobil ce are capătul dinspre Călăraşi rotunjit şi 
decorat cu mai multe coloane cu capiteluri, intrarea principală în clădire făcându-se 
prin curtea de pe Calea Călăraşilor. Intrarea este străjuită, la rândul ei, de coloane şi 
are deasupra o copertină din fier forjat. Curtea de pe Calea Călăraşilor are aspect de 
curte interioară, către aceasta fiind orientată şi intrarea celuilalt imobil situat pe 
latura din spate a terenului. Pe strada Mântuleasa există o altă intrare în aceeaşi 
curte, intrare care se face printr-o încăpere situată la parter, ce are deasupra o terasă 
cu balustradă. 

Interiorul frumos decorat, cu stucaturi, are ca elemente de remarcat sobe 
lucrate cu faianţă aurie. 

Imobilul avea, conform dosarului de la Cartea Funciară, următoarea 

situaţie: pe un teren de 680 mp se aflau 2 clădiri, una situată la stradă, cu 7 camere 
şi hol, cealaltă în spatele curţii, cu 2 camere şi garaj. 

În anul 1925 figurează ca proprietar Iosif Goldman, despre care nu ştim de 
când deţinea proprietatea, dar care, în acest an o vinde familiei Adolf şi Bianca 
Friedman, aceştia figurând ca proprietari şi în anul 1940. 

La data studiului nostru pe teren am aflat că, până în anul 1980, proprietar 
prin cumpărare al corpului A, a fost Constantin Popescu care, la rândul său, a 
vândut-o Nastasiei Murariu. Privitor la corpul B, informaţia de pe teren ne-a arătat 
că aici a fost o perioadă proprietar Berenstein, care deţinea o farmacie pe Calea 
Călăraşilor. De la acesta, proprietatea a trecut, prin cumpărare, la Victor Vasilescu. 
În anul 1967 este cumpărată de Chira Popescu, care era proprietară şi în anul 1988. 

La numărul 4 se află o clădire frumoasa în retragere de la stradă, care are 
subsol, parter, etaj şi mansardă. Construcţia din cărămidă are acoperiş din ţiglă. La 
parter, camerele sunt decorate cu stucatură. Dosarul proprietaţii ne arată că pe 432 
mp de teren se află o casă cu subsol, având o cameră şi spălătorie pentru servitori; 
parter cu 3 camere, antreu, hol, baie şi bucătărie; la etaj erau 2 apartamente cu câte 
2 camere, baie, bucătărie; mansarda avea 2 camere şi hol, iar în curte se afla un 
garaj. În anul 1931 erau proprietari Emil Stoian şi Heirich Lindenberg. Între anii 
1931-1940 figurează ca proprietate a lui Radu şi Zoe (născută Cosma) Stoian, iar 
după această dată, pentru acelaşi imobil, apar prin acte de moştenire sau vânzare
cumpărare, diverşi proprietari pentru fiecare dintre apartamente: 

la parter: Ivona şi Dan Stoian 
la etaj : un apartament este deţinut, până în 1968, de Emil Stoian, care îl 
vinde lui Gustav Holi, înstrăinat şi de acesta în 1980, către Marcu şi Elena 
Fluturaş. 

Celălalt apartament este deţinut până în anul 1978, prin moştemire, de 
Ivona Sotian, când, la rândul ei, îl vinde lui Paul Florian. 

La mansardă, Emil Stoian îşi menţine proprietatea până în 1970, când o 
vinde Marioarei Vlăsceanu. 

La numărul 6 , pe aceeaşi stradă se află un imobil interesant din mai multe 
puncte de vedere. Situat pe colţul cu Popa Soare, cu o faţadă la stradă şi având 
curtea împrejmuită cu gard de beton şi fier forjat, îţi atrage atenţia prin aspectul său 
bogat ornamentat. Demisolul şi parterul sunt supraînălţate cu multe deschideri 
(ferestre) spre stradă şi spre curte. Cu frontoane triunghiulare sprijinite pe console, 
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urc ~i frize florale sub acoperiş. Intrarea, situată pe latura din curte, este sprijinită de 
rnpiteluri, iar deasupra acoperişului se află un fronton înalt. Uşa din lemn sculptat 
urc ornamente din fier forjat şi flanşe din bronz frumos lucrate. Fiind unul din 
11nobilele la care am avut acces, menţionăm că holul mare de la intrare este decorat 
spectaculos. Tavanul este decorat cu stucaturi, iar pereţii pictaţi cu instrumente 
muzicale şi figuri groteşti. Deasupra uşilor din holul central se găsesc frontoane 
ornate cu busturi. În aceeaşi încăpere trebuie remarcată o sobă din faianţă alb cu 
uuriu şi bleu, având în centru un medalion rectangular, cu un personaj în costum de 
rnvaler. 

O sobă asemănătoare se află în a doua cameră pe stânga. Ea este construită 
tot din faianţă albă, având medalion circular reprezentând un personaj feminin. 

Dosarul clădirii menţionează ca proprietar în perioada 1928-1936, pe 
doctorul Constantin Rădulescu. În anii 1936-1941 proprietatea este moştenită de 
l'nul şi Elena Rădulescu - moşieri. 

În anul 1941 figurează ca deţinători Elena Rădulescu şi Tiberiu Brediceanu 
compozitor şi muzicolog. Acelaşi dosar menţionează că pe 740 mp se află în 1940 

uccastă construcţie care avea la subsol o cameră şi bucătărie, iar la parter, 7 camere, 
hnic şi 2 WC-uri. 

În anul 1988, casa era proprietatea I.A.L. 
Pe celălalt colţ cu strada Popa Soare, la numărul 8 al străzii Mântuleasa, 

l'XÎstă o construcţie cu aspect clar comercial. Construcţia are numai subsol şi parter 
ru deschidere foarte mare pe cele două laturi stradale. Intrarea către locuinţă se face 
pc latura dinspre curte pe o uşă mare din sticlă şi fier forjat, iar faţada este modest 
11rnamentată. 

Dosarul casei ne informează că pe o suprafaţă de 488 mp se află o casă cu 
Nllhsol şi parter. La subsol se găseau 3 camere plus dependinţe, iar la parter, 2 
11111gazine şi un apartament cu 3 camere, hol şi dependinţe. 

În Anuarul Bucureştiului din anul 1918 apare ca proprietar la acest număr 
lnmilia Frăsineanu. În perioada 1929-1932, proprietatea aparţinea lui Mihail şi 
I ·:ca terina Serian care apar şi în Cartea de telefon din 1929. 

În 1932, printr-o cumpărare la o licitaţie publică, devine proprietar Ion 
I .cga, din strada General Lahovary. 

La data studiului pe această zonă, proprietar era I.A.L.(de stat), aici fiind 
1111 magazin cu firma „Preparate came - culinare" şi locuinţa. 

Pe strada Mântuleasa la numărul 1 O se află o construcţie realizată pe un 
plnn în formă de L cu parter şi etaj, acoperiş din ţiglă cu mai multe pante. La etaj 
1•xistă un balcon tip cerdac, cu stâlpi din lemn sculptat. Ferestrele sunt în acoladă. 
I .11 parter, intrarea are copertină cu ţiglă şi console din lemn, în acelaşi stil cu 
11rnpcrişul şi balconul. Pe latura scurtă a planului se găseşte garajul. 

În anul 1907, terenul aparţinea „Societăţii Creditul Funciar Urban", de la 
rnrc cumpără Michel Zentner. Imobilul este ridicat înainte de 1922 deoarece, la 
11rcastă dată, în Cartea de telefon a Bucureştiului figurează la această adresă Michel 
/,l'lllner, director al „Societăţii Distribuţia petrolului". În Cartea de telefon a 
llucureştiului din 1947 apare ca locuind aici Constantin Mateescu, inspector general 
111 învăţământ. 
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în învăţământ. 
La alcătuirea Cărţii funciare din 1940 se arată că aici exista un teren de 

728 mp, o casă având parter şi dependinţe, etaj cu 4 camere şi hol precum şi un 
garaj. 

În anul 1988 casa era proprietate de stat (l.A.L. ). 
Proprietatea de la numărul 12 este un bloc cu două scări de serviciu şi una 

principală, două ganguri şi o curte de lumină. 
La parter, are către stradă ferestre cu deschidere în plincintru. Aici se află 

două apartamente, unul cu 2 camere, dependinţe şi cameră de serviciu şi un altul cu 
4 camere, dependinţe şi cameră de serviciu. De la etajul 1 până la etajul 4 avem, pe 
fiecare nivel, câte un apartament de 3 camere şi dependinţe şi un altul de 4 camere 
şi depedinţe. Etajul 5 este compus dintr-un singur apartament de 2 camere, 
dependinţe şi camera de serviciu. Blocul are 2 poduri şi 2 spălătorii. 

Conform Cărţii funciare, în anul 1936, proprietatea aparţinea familiei Ella 
şi Maxim Băduleanu (inginer), fără să cunoaştem data de la care deţinea 

proprietatea sau de unde a obţinut-o, singura informaţie înainte de această dată fiind 
cea din Cartea de telefon a anului 1929, care menţionează la această adresă pe 
Emanuel Kamerling. În anul 1936, devine Proprietară. prin Cumpărare „Victoria 
Societate Anonimă de Asigurări Generale din Berlin", direcţiunea pentru România, 
cu sediul în bulevardul Brătianu nr. 32 - 34. În anul 1947 găsim menţionaţi la această 
locaţie, în Cartea de telefon, pe: Bernard Allerhand, Lascăr Antoniu - avocat, 
director al Societăţii de mai sus (până în 1951 ), scriitorul Ioan Comşa, doctorul 
Pincu Herschcovici, Max Cohnfeld, Gustav Rosenthal, precum şi „Societatea de 
Import - Export SAREP". 

Construcţia găsită la alcătuirea Cărţii Funciare arăta astfel: bloc cu parter şi 
5 etaje pe un teren de 671 mp. De la parter până la etajul 4 erau câte 2 apartamente 
pe nivel, iar la etajul 5 - un singur apartament. 

În anul 1988, blocul era în proprietate mixtă (de stat şi particulară). 
Imobilul de la numărul 14 este o construcţie cu demisol, parter si etaj. 

Parterul are deschideri în plincintru, cu uşă din fier forjat şi o copertină de sticlă. La 
etaj, deschiderile sunt dreptunghiulare bi- şi tripartite şi balcoane cu balustradă din 
fier forjat. Podul foarte înalt are lucarne. Casa are camere înalte, scară interioară cu 
parapet din lemn şi stucatură la lămpi. De remarcat sunt cele 7 sobe: 3 albe, din care 
una cu medalion circular, cu uşi metalice la nişa de încălzire, ornate cu decor 
vegetal, 2 sobe din teracotă cafenie, cu ornamente Art Nouveau, 2 sobe din teracotă 
galbenă cu uşiţe decorate cu decor vegetal şi personaje. 

Dosarul proprietăţii relevă că cei 1200 mp şi o casă cu subsol, parter şi etaj 
aparţineau lui Victor Miclescu. Acesta este menţionat şi în Anuarul Bucureştilor din 
1929. În 1922, proprietatea este moştenită de Constanţa Victor Miclescu, născută 
Boerescu (soţie) şi Maria Giugiuveanu (născută Miclescu) - fiică. În Cartea de 
telefon din 1929 apare la această adresă Constanţa Victor Miclescu, ca şi în cea din 
1947, când mai figurează aici şi doctorul Aurel Giugiuveanu, soţul Mariei 
(menţionată mai sus). 

În anul 1988, casa era proprietate de stat. 
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La numărul 16 este situat un bloc cu 3 etaje şi mansardă. Intrarea şi casa 
scării se află în centrul clădirii, de o parte şi de alta fiind la etajele I - 3 balcoane 
închise, iar la mansardă, balcoane cu copertină şi stâlpi. 

Dosarul imobilului ne informează că proprietatea aparţinuse până în 1929 
Smarandei Lupescu. În acest an, moştenitorii o vând Hannei Fessler. Din anul 1931 
devine proprietar inginerul Avram Pinchis. Autorizaţia de construcţie este obţinută 
in 1931. În anul 1933, blocul era „la roşu". Din acest an, Avram Pinchis începe să 
v;îndă apartamente: apartamentul nr. 1, situat la demisol, este cumpărat de 
l.M. Klepper, ca apoi, între 1935 - 1988, să aparţină Elenei Mihăilescu. Apartamentul 
nr. 2, parter, a fost proprietatea Mariei Metianu, născută Fischer, din Aleea Zoe nr. 
1. Din 1948, devine proprietate I.A.L. Apartamentul nr. 3, etajul I, este cumpărat de 
Ana Igner, născută Wold, din Calea Şerban Vodă nr.12. Apartamentul nr. 4, situat 
lol la etaj, a fost cumpărat de Sallz Iacob. Apartamentul nr. 5, etaj 2, a aparţinut încă 
din 1931, familiei Adela, Martin, Lola şi Avram Pinchis. Apartamentul nr. 6, de la 
clajul 3, a fost cumpărat de Berta Costiner, născută Goldstein. Apartamentele nr. 7 
~·taj 3 şi nr.8 , etaj 4 au aparţinut tot familiei Adela, Martin, Lola şi Avram Pinchis. 

În anul 1988, blocul era proprietate mixtă. 
Pe strada Mântuleasa, la numărul 18 , se află o casă cu parter şi etaj. 

h1ţada dinspre stradă prezintă ferestre mari, rectangulare şi 2 intrări. Intrarea 
principală are copertină din zidărie şi geam de sus până jos, pe casa scării, cealaltă 
~cară fiind de serviciu. 

Cartea Funciară menţionează că pe 216 mp se află un imobil cu parter şi 
elnj. Pe fiecare nivel sunt câte 5 camere, hol, dependinţe. Între anii 1932-1940 
prnprietara prin cumpărare de la Hanna Fessler este familia avocat Bernard şi 

I >ebora Mandel (născută Wechsler). În anul 1940, soţii Mandel vând apartamentul 
de la etaj lui Ludovic Minkovsky, dentist. Familia Mandel cumpărase în anul 1931 
1111mai 216 mp de teren, casa fiind construită ulterior, conform autorizaţiei de 
rnnstrucţie din 1932. Antreprenor a fost inginerul P. Catz, menţionat şi pe zidul de 
1kasupra intrării de serv.iciu. 

În anul 1988, imobilul era proprietate mixtă. 
Colţ cu strada Romulus nr. I se găseşte imobilul de pe strada Mântuleasa 

Numărul 188. Este o casă boierească având demisol şi parter supraînălţat, frumos 
1kcorată la exterior şi interior. Are deschideri rectangulare şi în plincintru atăt la 
demisol, cât şi la parter. Casa are 2 intrări: una pe faţada dinspre curte şi una pe 
~lrada Romulus. Deasupra uşilor există frontoane dreptunghiulare cu scoici, volute 
~i clemente vegetale. La intrarea din curte, deasupra uşii, se găsesc iniţialele „SG" 
~1 anul „1899", care au avut iniţial în jur ornamente ce nu mai există. În interior, 
holul central este decorat cu stucaturi, cu frize cu amoraşi şi urne cu fructe sprijinite 
p~· capete de bărbaţi cu barbă. În toate camerele există stucatură la plafonerie, cu 
11111oraşi în zbor. În unele camere precum şi în holul prevăzut cu luminator, pereţii şi 
111vanul prezintă pictură cu arabescuri şi animale. Luminatorul are formă octogonală 
~1 este decorat cu feronerie în chip de floare. În camere se găsesc sobe de teracotă 
divers colorată: galben, albastru, gri, alb, bej. Sobele prezintă medalioane şi uşiţe cu 
11111rca „Triumph - Turnătoria Bucureşti". 
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Din dosarul casei aflat la arhive aflăm că între anii 1899-1920, casa a 
aparţinut lui Simion Georgescu - consilier regal. 

În anul 1920, proprietatea compusă din terenul de 360 mp, casă şi 
dependinţe, este cumpărată de David Aschkenasy, angrosist, care o va lăsa 

moştenire lui Etty Ashkenasy şi lui M. Glasberg. În anul 1978 - 5/8 din proprietate 
sunt vândute familiei Gheorghe şi Elena Volosenovici, iar 3/8 intră în posesia 
I.A.L., ca urmare a naţionalizării proprietăţilor cetăţenilor străini (conform 
informaţiilor de pe teren). 

În anul 1988, imobilul era proprietate mixtă. 
Pe strada Mântuleasa la numărul 20, colţ cu strada Pictor Romano, este 

situată biserica Mântuleasa, având în dreapta ei casa parohială. Construcţia constă 
din parter şi etaj, cu deschideri rectangulare, acoperiş din ţiglă şi copertină din ţiglă 
deasupra intrării. 

Din informaţiile fumizate de Fondul Cărţii Funciare, aflăm că pe la 1734 
aici se găsea proprietatea lui Mantu Cupeti care o va dona parohiei bisericii. 
Dealtfel, biserica se datorează jupânesei Mantu, sora lui Mantu Cupeti şi soţiei 

acestuia, Stanca, fiind terminată la 25 septembrie 1733. 
Situaţia în anul 1940 era următoarea: pe un teren de 1441 mp se aflau două 

corpuri de clădiri: biserica Mântuleasa cu hramul Sf. Mihail şi Gavril precum şi casa 
parohială. Aceasta, aşezată în partea dreaptă a terenului, avea parter şi etaj, fiecare 
nivel având câte 7 camere şi dependinţe. Aşa cum rciese de pe placa montată pe 
faţada nordică a clădirii, ea a fost construită în anul 1928, paroh fiind preotul 
iconom Marinescu Frăsinei şi arhitect Ionescu Berechet. Tot în această clădire se 
află şi Cancelaria bisericii. În Cărţile de telefon ale Bucureştiului, apare în 1929, la 
această adresă, Louise C.C. Arion şi, în 1947, Constantin Voiculescu, preot şi Traian 
Popescu. 

La data studiului ( 1988), casa aparţinea Parohiei Române. 
Biserica Mântuleasa, ca obiectiv de o deosebită importanţă istorică pentru 

zona ce o inconjoară, va face obiectul unui studiu separat. 
La intersecţia cu strada Plantelor nr. I, se găseşte un bloc cu 8 etaje, 

înregistrat la numărul 22 , pe strada Mântuleasa. 
Informaţiile despre acest imobil sunt sărace. Din dosarul construcţiei reiese 

că ea aparţinea în 1929 familiei Constantin şi Maria Dragomirescu. Ulterior acestei 
date, blocul devine proprietatea Mariei Dragomirescu şi Societăţii Construcţia 

Urbană, care în 1935 încep să vândă cele 37 de apartamente. Unele apartamente au 
devenit proprietatea statului român - „Centrul naţional de românizare". 

În anul 1988, imobilul era proprietate mixtă. 
Pe strada Mântuleasa, la numărul 24, se află două imobile pe un teren de 

626 mp, unul cu faţada principală spre curte (parter supraînălţat) şi cealaltă cu 
faţada spre stradă ( parter şi etaj). Casa de la stradă are deschideri bipartite 
supraînălţate, cu friză florală sub acoperiş, cu o latură la stradă şi intrarea pe trepte 
cu copertină. Holul are geamuri givrate. 

Interiorul primei case este decorat cu stucatură aurită, cu motive florale, cu 
cartuşe alternând cu cupe şi cu stuc imitând lemnul, având ca motiv frunze de stejar, 
ghinde şi meandre. În casă se găsesc sobe din faianţă albă şi verde cu medalioane 
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cu motive florale. De asemenea, există un şemineu de ceramică smălţuită având în 
relief cupe cu flori albastre pe fond alb. Casa are 4 camere, salon şi baie. 

Corpul din spate al clădirii are la parter 2 camere şi garaj, iar la etaj 3 
rnmere, sală şi dependinţe. 

Conform dosarului casei, în anul 1938, proprietar era Edmund van Saonen 
l\lgi, arhitect, care decedează, devenind proprietară prin moştenire Maria Constanţa 
Kulmer ca legatară particulară. În anul 1947, Maria Kulmer pleacă din ţară şi 
donează casa cumnatului ei, maiorul Nichidiu. În Cartea de telefon din 1947, 
locatar la această adresă era şi doctorul Charles Kulmer, fratele Mariei Kulmer. 

În anul 1988, imobilul era proprietate l.A.L. 
Urmează numărul 26, unde există o casă cu parter supraînălţat, cu o faţada 

lutcrală spre stradă şi faţada principală spre curte. La ferestre şi sub acoperiş sunt 
decoraţiuni liniare din zidărie. 

Informaţiile de la arhive ne arată că, până în anul 1934, proprietarul 
1111obilului era Adolf Friedman, care vinde ulterior Carolinei Feltz, născută 

( irunwald. La alcătuirea Cărţii Funciare, imobilul, compus din 6 camere şi 

dcpedinţe, precum şi din 198 mp, aparţineau Carolinei Feltz. 
La data cercetării noastre pe teren, imobilul era proprietate I.AL. 
Pe strada Mântuleasa la numărul 28 si 28 A, colţ cu Intrarea Mântuleasa, 

~c găsesc 2 corpuri de clădire cu parter şi câte un etaj, fiecare având câte 4 camere, 
hol, dependinţe. Terenul aferent este în suprafaţă de 878 mp, aşa cum reiese din 
dosarul proprietăţii. Astfel aflăm că aceasta a fost cumpărată în anul 1926 de către 
!·lorica Capra din Teleorman, de la asociaţia „Inginerii Asociaţi". În Cartea de 
ll·lcfon a anului 1929 apar la această adresă: Elena Constantinescu Roda, doctor 
11.111ccolog, Egon Ehrenstein, subdirector la Banca Română de Credit, Elena 
l'crticari, soţie de general, iar în Cartea de telefon din 1947 este menţionat şi 

Anghel N. Capra. 
În anul 1988, imobilul era proprietate mixtă (particulară şi de stat). 
Pe celălalt colţ cu Intrarea Mântuleasa se găseşte numărul 30 al străzii în 

discuţie. Aici se află o construcţie cu parter, 2 etaje şi mansardă, cu câte 3 camere, 
hol şi dependinîe pe fiecare nivel. Casa are deschideri rectangulare, tripartite, la 
purter şi la etajul I, iar la etajul 2, în plincintru. Pe colţ, parterul este în retragere 
l11\i1 de etaje. La etajul 2 se află un balcon cu coloane din zidărie. Casa şi 136 mp de 
tl·rcn au aparţinut în perioada 1930-1936 Alexandrinei Vlădescu, prin moştenire de 
lu liul ei, Mihail. Între 1936-1941, conform datelor din arhive, imobilul aparţine lui 
Nclly Melikian, născută Blattner - cetăţean elveţian. În Cartea de telefon a anului 
I 1J4 7, apare la această adresă Jacques Lucescu - medic. 

În anul 1988, imobilul era proprietate 1.A.L. 
La numărul 32 este un corp de clădire lipit şi cu faţada identică cu cel de la 

numărul 30. Proprietatea alcătuită din 188 mp teren şi casă cu parter, 2 etaje şi 

munsardă aparţineau în anul 1928 inginerului I. Luchian. Conform Cărţii Funciare, 
lu această adresă figurează în perioada 1928-1945, ca proprietar prin cumpărare, 
Strul Catz, doctor în medicină din Ploieşti. Între aniii 1945-1947, proprietari sunt 
I >uvid şi Adolf Silverman - tot prin cumpărare. După 1947, aceştia au vândut 
npurlamentele astfel: 
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la parter, către Maria Folica, care îl va deţine până în 1959, când îl 
Moşteneşte Constantin Folica (care locuia aici la data cercetării noastre). 
etajul I a fost cumpărat în 194 7 de Elena Scarlat Alexandrescu, care în 
1988 încă locuia aici. 
etajul 2 a fost cumpărat în 1947 de Gheorghe Alexandrescu. În 1958 a 
fost moştenit de Alexandru Alexandrescu, mutându-se apoi, printr-un 
schimb, Elena Scarlat Alexandrescu. În anul 1988, etaj 1 era proprietatea 
lui Eugen Scarlat. 

Cărţile de telefon din Bucureşti ne dau ca locatari la această adresă, în 
1929 şi pe Sylvian Cronberg, iar în 1947, pe I. Esra, medic şi pe Marcel Grinsberg, 
avocat. 

Pe col' cu strada Dimitrie Racoviţă se găseşte imobilul cu numărul 34. 
Construcţia de la stradă este parter cu deschideri bipartite supraînălţate, intrarea 
principală făcându-se prin curte, printr-o uşă de fier forjat şi sticlă şi deasupra - un 
fronton triunghiular pe care se găseşte monograma „AG" şi anul „1902". Deasupra 
ferestrelor de la intrare, cât şi pe colţurile clădirii se află decoraţiuni liniare din zidărie. 
În interior, holul de la parter are stucatură cu ghirlande şi cochilii, frize şi volute. 
Planul clădirii este în formă de „L", latura din spate având parter şi 2 etaje. Situaţia 
imobilului la alcătuirea Cărţii Funciare în anul 1940 era următoarea: pe un teren de 
200 mp era o casă cu parter şi 2 etaje, proprietară fiind Maria Popescu. După 1940, 
o parte a proprietăţii este deţinută de doctorul Nicolae Popescu, Elena Iuraşcu şi 

doctor Ştefan Dumitrescu, prin moştenire şi, de cealaltă parte, prin cumpărare, de 
către Eugen şi Lenea Fischer (născută Solomon). 

În anul 1988, imobilul era proprietate I.AL. 
Pe celălalt colţ cu strada Dimitrie Racoviţă se găseşte imobilul de la 

Numărul 36. Aici se află 2 construcţii mari, una compusă din parter cu 2 etaje şi 
balcoane din zidărie pe 2 faţade, cu deschideri mari dreptunghiulare şi rotunde, şi 
cealaltă cu parter, 2 etaje şi mansardă. 

Proprietatea a aparţinut, până în 1929, fiului Ştefan Barbu, când este 
vândută lui Albin Psepilinski (medic-şef al Capitalei), şi soţiei sale, Ortansa, 
născută Vrancea. 

Din dosarul aflat la Cartea Funciară, am aflat că Ştefan Barbu a vândut mai 
întâi un teren de 364 mp împreună cu o construcţie compusă din: subsol cu 2 
camere şi spălătorie, parter cu 3 camere, baie, bucătărie, etajul 1 compus din 3 
camere, baie, bucătărie şi, ulterior, 195 mp de teren cu casă cu 2 intrări, instalaţie de 
apă caldă şi rece, lumină, calorifer, spălătorie, compusă din 5 apartamente. La 
subsol se găsesc 3 camere şi dependinţe, la parter - 2 apartamente cu câte 2 camere 
şi dependinţe, la etajul 1 - un apartament cu 3 camere şi dependinţe, iar la etajul 2 -
un apartament cu 3 camere şi dependinţe. 

La corpul de clădire care avea iniţial un singur etaj, între anii 1943-1945, 
arhitectul Alexandru Vrancea, care era şi proprietar, a adăugat încă un etaj. 

Întreaga proprietate aparţinea în indiviziune soţilor Psepilinski, arhitectului 
Alexandru Vrancea, precum şi inginerului Virgil Vrancea. 

În anul cercetării noastre ( 1988), imobilul era proprietate mixtă: particulară 
şi I.A.L. (de stat). 
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La numărul 38 , construcţia are un plan în formă de „U", cu o latură mai 
'l'llrtă spre stradă. Casa este construită din cărămidă, cu acoperiş în mai multe ape şi 
luminatoare la pod. Deschiderile sunt în plincintru la parter şi rectangulare bipartite 
~i tripartite la demisol şi la cele 2 etaje. Sub cornişă se află frize cu elemente 
vq.~ctale. Balcoanele sunt din metal şi zidărie pe console de zidărie. În curte este un 
v,nraj cu terasă deasupra, terasa având baluştri de zidărie. 

Situaţia imobilului în anul 1942 era următoarea: pe un teren de 570 mp se 
111111 o casă cu parter, 2 etaje şi mansardă. Din dosarul casei aflăm că în 1939 era 
p1oprietară Elena Constantinescu Roda (fostă Atanasiu Vergu), care deţinea 

1111obilul de la numărul 28. În perioada I 939- I 94 I, o jumătate din proprietate este 
1111n;;tenită de Elena Popovici, născută Atanasiu Vergu. În anul I 941, jumătate este 
1·11111părată de Gheorghe şi Zoe Sumbasacu, din Călăraşi. 

În dosar sunt menţionaţi anii 1939- I 978, când apare ca proprietar prin 
111t1~tenire Emil Atanasiu Vergu, pe jumătate din avere, cealaltă jumătate revenind 
I i\.L.-ului. 

În Cartea de telefon din 1947 este menţionat dr. ginecolog Emil Atanasiu 
Vl·rgu, de la maternitatea „Filantropia". 

Casa avea la etajul l - 6 camere şi dependinţe, la etajul 2 - 7 camere şi 
d1•pcndinţe, la mansardă - 5 camere. Construcţia a fost ridicată de familia Atanasiu 
V1·rgu. 

La data studiului nostru pe teren, casa era proprietate de stat. 
La numărul 40, pe aceeaşi stradă, se găsesc 2 construcţii modeste având 

plnnuri rectangulare. Cea din stânga - spate are parter, iar cea din dreapta- faţă 

pn·1.intă parter şi etaj. Dosarul casei ne arată că, pe 470 mp de teren se aflau 2 case, 
111111 cu parter şi mansardă, având 3 camere şi dependinţe pe fiecare nivel, iar 
• rnlaltă - un corp cu 3 camere, bucătărie şi baie. 

În anul 1914, casa era proprietatea Luizei Ţepeş. Din anul 1914, prin 
~11rrcsiune, devine proprietară Leontina Aloisa Mincu, născută Rontt. 

Casa actuală a fost construită între anii 1924-1926. Conform informaţiilor 
d1· pc teren, în anul 1964, după decesul Lentinei Mincu, casa revine fiicei sale, 
I 111111 Mincu. În anul 1978, jumătate din imobil devine proprietate de stat, iar 
1 1•11l11ltă jumătate este moştenită în I 982, de Valentin Mincu, nepotul de frate 
1 •111prictar. 

În anul 1988, imobilul era proprietate mixtă. 
Pe strada Mântuleasa la numărul 42, colţ cu Bulevardul Republicii (astăzi 

lld < 'arol I), se află un bloc cu demisol înalt, parter şi 7 etaje. 
Dosarul proprietăţii ne atestă că, în anul 193 I, terenul era deţinut de 

1 1111stantin Petrescu, care îl vinde lui Pinkas (Paul) Kamerling, proprietar al 
1111111.nzinului şi atelierului de blănărie din strada Colţei, nr. 1 I. În anul I 93 I, Pinkas 
I\ 11111crling obţine autorizaţia de construcţie şi se preocupă deja de închirierea 
111111rt11mentelor. Arhitectul şi constructorul blocului a fost unul din fiii lui Pinkas 
I\ 11111crling. În 1941, proprietatea era confiscată şi aici va funcţiona până în anul 
111·14. Centrul Naţional de Românizare. În anul 1944, conform informaţiilor culese 
iii- pc teren, Pinkas Kamerling este repus în drepturi - situaţie ce va dura puţin timp, 
ol1·111irccc în I 948 blocul este naţionalizat. Tot în dosarul proprietăţii apare că, în 
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anul 1946, Pinkas Kamerling face un contract de deschidere de credit în cont curent 
garantat cu gaj la Banca de Credit Român, ocazie cu care blocul este ipotecat. 

Conform Cărţii Funciare, pe 880 mp de teren se ridică un imobil cu parter 
şi 7 etaje, având in total 31 de apartamente. În bloc se găsesc garsoniere, precum şi 
apartamente de 2, 3 si 4 camere cu dependinţe. 

La data studiului nostru pe teren, casa era proprietate l.A.L. 
Privitor la cele 23 de imobile situate pe partea dreaptă a străzii Mântuleasa, 

mergând către B-dul Republicii (astăzi, Bd.Carol I), putem trage următoarele 
concluzii: 

Pentru unele din construcţiile studiate, cunoaştem arhitectul, constructorul 
sau antreprenorul, fie din inscripţionarea pe zid (ca de exemplu la casa cu 
nr. 18 - Antrepriza ing. Catz), fie din informaţii obţinute pe teren (de 
exemplu la casa parohială de la nr. 20, unde arhitect a fost Ionescu 
Berechet, iar antreprenor, M. Nicolescu, sau la nr. 42, unde arhitect a fost 
unul din fiii proprietarului Kamerling). 
Dosarele proprietăţilor de la Fondul „Carte Funciară" conţin în unele 
cazuri autorizaţiile de construcţie, ceea ce ne indică cu precizie data 
începerii construcţiei după cum urmează : la numărul 34, anul 1902; la 
numărul 20, anul 1928; la numărul 36, anul 1929; la numărul 16, anul 
1931; la numărul 18, anul 1932, ca şi la numărul 42. În unele cazuri, 
această informaţie este susţinută şi de inscripţionarea, pe frontonul 
clădirii, a anului de construcţie, alături de iniţialele proprietarului, cum ar 
fi casa de la numărul 34, cu inscripţia „AG-1902", sau cea de la numărul 
18A, cu „SG - 1899", care, se pare, conform datelor cunoscute de noi, că 
este şi cea mai veche casă din zonă. 
La momentul întocmirii acelui plan de sistematizare din anul 1988, 
situaţia proprietarilor arată astfel: 4 imobile erau proprietate particulară; 
casa parohială a Bisericii Mântuleasa avea o situaţie aparte, fiind 
proprietatea Patriarhiei Române; 4 clădiri erau în proprietate mixtă 

(particulară şi l.A.L.), restul fiind proprietate de stat (l.A.L.). 
la capitolul funcţionalitate am constatat că, exceptând imobilele de la 
numărul 8, unde se afla un magazin alimentar şi la numarul 14, unde erau 
birouri, toate celelalte erau folosite ca locuinţe. 
Privind structura socio-profesională a tronsonului de la numărul 2 la 42, 
se constată că în zonă locuiau, în 1988, următoarele categorii sociale: 

a. studii superioare: medici, medici stomatologi, arhitecţi, avocaţi, 

economişti, profesori, chimişti, o traducătoare, un preot, un 
antropolog, redactor TV, cercetători şi un academician. 

b. studii medii: funcţionari, tehnicieni, contabili, recuzitieri, desenatoare, 
telefoniste, fotografi, operatori, cadre militare. 

c. Muncitori: tipografi, tâmplari, tinichigii, electrician, cizmar, casieră, 
vânzătoare, muncitor ortopedist. 

Tabloul socio-profesional este completat de existenţa unui număr mare de 
pensionari, copii şi elevi, precum şi de un număr mic de studenţi şi 

casnice. 
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Construcţiile din această zonă nu se remarcă printr-un stil anume, având 
doar o valoare ambientală, dar multe dintre ele deţin valori de detaliu, în 
special în interior, acestea constând în picturi murale, stucaturi, geamuri 
givrate, feronerie şi sobe din faianţă deosebite, cu cahle şi uşiţe frumos 
decorate, uneori inscripţionate. 

Zona de care ne-am ocupat are o istorie adânc înrădăcinată în trecut şi în 
1·onştiinţa bucureşteanului, asupra ei existând studii aprofundate şi de serioasă 
1'l'l'cctare ştiinţifică. Noi ne-am limitat la cerinţele fişelor pe care a trebuit să le 
111locmim şi care doreau să rămână ca documente pentru o cercetare a acelor ani. 

The Mantuleasa Street, from No. 2 to 42 
SUMMARY 

The object of the study consists of a presentation of the Mantuleasa Street -
p1 ogrammed to be demolished according to the systematization schedules from 
hd(1rc the year 1989. The present research refers to the right side of the street, going 
111 thc direction of the Republicii Boulevard (Caroll today), describing the houses 
lwnring numbers from 2 to 42. Although the area has been inhabited for a longer 
p1·riod of time, the present buildings only date from the end of the l 9th century, and 
11111i11ly from the lnterwar epoch, the oldest house being that at no. l 8B - from the 
ll'lll' 1899. The buildings have an ambiental value and are endowed with decorative 
1•k111cnts which confer them value in their details. The history of the area was 
d1·cply enrooted în the Bucharestans' consciousness. 

Bibliografie selectivă: 
Fondul „Cartea Funciară a Municipiului Bucureşti" -Arhive. 
Anuarul Bucureştilor - 1918. 
Cartea de telefon Bucureşti - 1929. 
Cartea de telefon Bucureşti - 194 7. 
Constantin C. Giurescu - Istoria Bucureştilor. Ed. Sport - Turism, Bucureşti, 

1979, p. 94. 
t\driana Scripcariu - Evoluţia zonei Mântuleasa din vremea mahalalei până 
astăzi. Materiale de istorie şi muzeografie, voi. XVII, Bucureşti, 2003. 
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-Mântuleasa nr. 6 Mântuleasa nr. 8 • 

Mântuleasa nr. 12 

Mântuleasa nr. 38 

Mântuleasa nr. 36 
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Cântare de zarafi în secolele XVIII-XIX 
folosite în Bucureşti 

Maria GRIGORUŢĂ 
Maria DUŢU 

Viaţa comercială a Bucureştilor cunoaşte încă din primele decenii ale 
~l·rnlului al XVlll-lea o continuă creştere, situând oraşul în rândul centrelor 
1•rnnomice importante din sud-estul Europei. 

În acest loc soseau mărfuri din diferite colţuri ale lumii aduse de negustori 
111111<îni, greci, armeni, veneţieni, ruşi, olandezi s.a. care găseau aici a piaţă bună 
p1·ntru desfacerea lor, precum şi pentru achiziţionarea unor produse locale. În oraş, 
1·11 ~i în restul ţării, circulau un număr însemnat de monede străine aduse şi ele pe 
1·1ilca schimbului şi care aveau menirea să suplinească lipsa monedei din Ţările 
l<o111âne - a cărei batere, cu rare excepţii, încetează în secolului al XVI-iea. 

Încă din sec. al XVII-iea, atât în Ţara Românească, cât şi în Moldova se 
Impune în circulaţia monetară lowenthalerul sau talerul - leu. Acesta a fost înlăturat 
d111 circulaţie, treptat, de piastrul turcesc şi talerul austriac, devenind o monedă de 
1111l'ul 1, întâlnită în documentele vremii şi sub numele de leu. Astfel, în vremea 
domniei lui Şerban Cantacuzino, călugărul catolic Aristid Dunad menţionează că 
domnul a dăruit pentru repararea bisericii catolice din Bucureşti 300 lei, iar un 
ho ieri 40 lei. 2 

În prima jumătate a secolului al XIX-iea pe teritoriul ţărilor române 
1 11n1lau peste 80 de specii monetare, diferite ca provenienţă, greutate, mărime, 
p1ccum şi al conţinutului de metal preţios. 

Thibault - Lefebvre, scria în urma vizitei făcute în „Ţara Românească 
,J xistă astăzi în Valachia monede de toate provenienţele şi de toate felurile. Bani 
d1· socoteală, monede reale, monede austriece, monede turceşti, ruseşti, şi câteodată, 
11u111cde franceze, engleze, italiene, monede având curs în ţările de provenienţă, 
111oncde demonetizate şi scoase din circulaţie, toate se găsesc în Principate, se 
p111ncsc, circulă într-o învălmăşeală dăunătoare tuturor, cu excepţia zarafilor. 
l\l·c~tia măresc încurcătura generală, stimulând mobilitatea cursului de schimb al 
111111ror acestor monede."3 

Circulaţia acestor monede, în special a celor venite prin Austria sau Turcia 
trurc au avut monedele cele mai slabe din toată Europa), având cursuri diferite au 
11wrcunat circulaţia şi tranzacţiile creând haos monetar. 

De cele mai multe ori aceste monede variate ca origine şi valoare primesc 
111 rirculaţie acelaşi nume, cum este cazul monedei de aur cunoscută sub denumirea 

' M Cojocărescu „Contribuţii la studiul circulaţiei leului, sec. XVIII-XIX", în Bucureşti, VIII, 1971, 
l'•'I! ~~1 - 259. 

I 1111s1antin Moisil, „Leul cu peripeţiile lui în cursul veacurilor", în Conferenţia, VI, 1942, nr. 5 - 7, pag. 
li 
' I l11hault Lefebvre „Etudes diplomatiques et economiques sur la Valachie'', Paris, ed. 11....„p. 215. 
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de galben, indiferent dacă este vorba de galbenul turcesc, ducatul austriac, olandez 
sau veneţian şi exemplele pot continua şi pentru monedele de argint. 

Domnitorii ţărilor române au încercat să stăvilească haosul monetar prin 
publicarea aproape anuală a cursului monedelor şi prin pedepsirea calpuzanilor 
(falsificatorilor)4

, însă fără rezultat. 
Fluctuaţia permanentă a cursurilor monetare a constituit premisele speculei 

exercitate de zarafi, cămătari, calpuzani. Aceştia erau singurii care se orientau în 
mulţimea monedelor aflate în circulaţie, cunoşteau conţinutul în metal preţios, 

distingeau caracteristicile fiecărei emisiuni, fiind cunoscut că o emisiune cu cât era 
mai recentă, cu atât monedele aveau un conţinut de aur sau argint mai redus. De cele 
mai multe ori zarafii erau cei care tăiau sau puneau monedele în apă tare pentru a-şi 
însuşi o parte din metalul pretios. Numeroase sunt documentele în care domnia este 
nevoită să ia măsuri aspre pentru stăvilirea unor astfel de practici. Astfel, într-o 
dispoziţie din 1834 se ia hotărârea că cei care „taie galbeni împrejur şi-i micşorează 
la dram cu punere în apă tare şi cu alte meşteşuguri„„se va da în judecată 
cremenalicească spre a se osândi după povăţuirea pravilelor întocmite pentru 
calpuzani"5

• 

Deasemeni, zarafii şi cămătarii erau la curent cu cererea şi oferta de pe 
piaţa monedelor, cu cota burselor din Constantinopol, Viena, Franckfurt, Paris şi 

Londra. 
În sec. XVIII şi XIX, zarafia, care mergea mână în mână cu cămătăria, 

cunoaşte o perioadă de înflorire. În Bucureşti existau două pieţe importante: Hanul 
cu Tei şi Sf. Anton, unde zarafii îşi instalau mese ambulante şi îşi exercitau 
meseria. Alţii în interiorul unor mici localuri îşi instalau mese cu cumpănă şi pietre 
de cântărit. 

În anul 1837 la Iaşi existau zece zarafi, iar la Bucureşti În anul 1860 erau 
32 zarafi şi 25 „zalogari"6

• Printre zarafi menţionam pe: Manuc-bey, Hillel Manuah, 
Solomon Halfon, Procopie Dimitriu, Chir Hei etc„ care după 1850 au condus case 
de comerţ şi chiar bănci.7 

Muzeul Municipiului Bucureşti posedă în colecţiile lui un număr însemnat 
de cântare de zarafi folosite în sec. XVIII-XIX. 

Cel mai vechi cântar de zaraf pe care îl avem în colecţie este datat în 1786 
şi era folosit la cântăritul monedelor de aur germane. El se compune dintr-o balanţă 
cu talere din alamă cu diametrul de 33 mm. Are 11 greutăţi de alamă format pătrat 
pe care sunt gravate denumirea monedelor de aur germane şi valoarea lor, astfel: 

- I greutate era folosită la cântăritul monedei de aur cunoscute sub numele 
de CARLIN; 
- 2 greutăţi pentru moneda MAXDOR; 
- I greutate pentru I S (LOUIS) D OR; 

4 Arhivele Naţionale Ad. Vechi, dos. 76/ 1830. În anul 1830 Mihalache Băcanul şi Ştefan Argintarul sunt 
trimişi la ocnă pentru că au făcut 167 monede calpe: mahmudele, dodecari, rubiele, funducuri. 
5 Arhivele Naţionale Agia Bucureşti, dos. 8417/1834, p. I 
6 C.I. Băicoianu, „Istoria politicii noastre monetare şi a Băncii Naţionale'', voi I, partea I, Buc. 1932, p. 
194 
7 C.I. Băicoianu, op. Cit. Pag. 211 
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- 4 greutăţi pentru SONNEN PISTOLE; 
- 3 greutăţi pentru SEVER; 
Atât greutăţile, cât şi balanţa sunt puse în cutia originală executată din lemn 

111 o lungime de 13 cm, care are pe capac în interior următoarea notă tipărită : 

Woang und Gewicht 
Macht 

Von Ihre Churfl.Durhll 
Zu Pflatz 

Gnadigft privil.examin 
Icht - Macher 

I.P.ABCKRBERG 
AufWilchlinghaufen im 

Ober - Barmen 1786 (foto I) 

' I de al doilea cântar de zaraf aparţine perioadei de sfârşit a secolului al XVIII-iea 
• ra folosit la cântărirea monedelor de aur aparţinând diferitelor state italiene, 
11ionedelor de aur franceze şi spaniole. 

Cântarul este format dintr-o balanţă metalică 
11 oţită de 17 greutăţi din care 8 originale şi 9 

11 I ugate probabil ulterior. Din numărul total de 
1 utăţi, 13 sunt circulare şi sunt gravate pe avers iar 4 

Nlllll de format pătrat, fără nici o specificare. 
Cele 12 piese circulare gravate se prezintă 

li lfcl: I greutate pentru moneda de 40 lire italiene; 3 
1 utăţi pentru „doppia" (galben dublu sau dublon) de 

11 va; 1 greutate pentru „doppia" de Savoia; 3 
1 ·utăţi pentru „doppia" simplă ; 3 greutăţi pentru 

„doppia" de Spania; I greutate pentru souverain din 
I I) (foto 2). 

Faptul că greutatea pentru souverain poartă 
11 11u l 1793, iar celelalte greutăţi corespund monedelor 
1l111tc în circulaţie în acea perioadă, 
p rmite datarea acestui cântar în a doua 
lt11n tate a sec. al XVIII-iea. Piesele 
•11111 în cutie originară din lemn, 
' pi uşi tă în interior cu pluş galben. 

Al treilea cântar este realizat 
ilt11 acelaşi sistem de balanţă metalică 
• 11re 11 greutăţi folosit la cântăritul 

111oncdelor de aur souverain, a 
du ·n1ilor, a monedei turceşti iyermilyk 
' 11 osprilor. Ceea ce interesează în mod 

• 
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deosebit este faptul că pe capacul cutiei în interior pe pluş este trecută data de 30 
februarie 1830, precum şi numele zarafului Ufiarchar Grigore.(foto 3) 

Cântarul şi greutăţile sunt aşezate în cutia originară căptuşită în interior cu 
pluş galben. Cutia are 9 orificii în interior ceea ce presupune că două greutăţi au 
fost adăugate ulterior. 

Alte două cântare identice ca 
format sunt alcătuite din câte o balanţă 

metalică ale cărei greutăţi erau folosite la 
cântăritul monedelor de aur souverain şi a 
ducaţilor. Unul din ele are în plus o greutate 
Având gravat pe avers anul 1834. 

Cele 2 balanţe sunt în cutii 
originare din lemn căptuşite în interior cu 
piele de căprioară şi au o formă semiova lă 

cu o lungime de 14 cm. (foto 4) 
Cel de al şaselea cântar (foto 5) a fost folosit, 

aşa cum o dovedeşte inscripţia de pe aversul celor 12 
greutăţi , la cântăritul monedelor de aur turceşti . 

Greutăţile reprezintă monedele cunoscute sub 
denumirea de MACHMUDEA, IERMILIYK, ASPRU. 
Fac excepţie şi aici 2 greutăţi din care una era folosită 
pentru souverain, iar a doua este o greutate a 
Principatului Valachiei din 1845 . 

Ultimul cântar pe care îl analizăm şi pe care îl 
considerăm o piesă rară, este format dintr-o bară 

gradată de alamă ce se pliază având la una din 
extremităţi un suport din metal pentru monedă (foto 6). 
Dispozitivul din metal este fixat de o cutie din lemn cu 
lungimea de 16 cm., lăţimea de 2,5 cm, iar înălţimea de 
2cm. 

În interior, lipit de 
capac, cântarul este însoţit de 
un tabel de monede de aur ce 
aveau curs în diferite state ale 
Europei, cu denumirea 
monedei şi cu desemnarea 
greutăţii în grăunţe. Cântarul a 
fost executat de firma Teker 
din Paris. 6 

Deoarece în Bucureşti, ca şi în restul ţării, până în anul 1834 nu existau 
unităţi de măsură oficiale, zarafii foloseau aşa după cum am mai arătat, balanţe 

diferite, aparţinând ţărilor ale căror monede aveau curs în principatele române. 
Practica folosirii simultane a mai multor cântare, a adus serioase daune 

populaţiei. Zarafii , singurii cunoscători ai monedei în curs, precum şi posesorii unor 
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111strumente asupra cărora nu exista un control oficial, foloseau din plin această 
~11m1tie care le aducea câştiguri mari. 

O încercare de a se curma această stare păgubitoare ţării a fost tăcută în 
1111111 1834 când „Sfatul administrativ luând în băgare de seamă că mulţi din 
111rnti ...... au găsit părlej a întrebuinţa pentru a lor folos felurimi de cumpene, ne 
potrivite la dram - tăcând adică primirea lor cu blangul greu la cumpănă pentru 
1111hură, iar darea din parte - le cu pasirul foarte usor„." au hotărât la „22 mai, ca 
primirea şi darea galbenilor de acum înainte să se facă de obşte cu piatra Visterii" 8

. 

Deşi a fost o încercare interesantă de remediere a dificultăţilor cauzate de 
prncticile zarafiei, ea nu a reuşit să rezolve haosul monetar care va fi lichidat abia în 
1111111 1867, când se pun bazele sistemului monetar naţional, prin emiterea monedelor 
1k 1,2,5 si 1 O bani din aramă, iar în 1868 20 lei de aur şi în 1870, 1 leu de argint. 

Usurers' Balances from the 18th - 19th Centuries, 
Used in Bucharest 

SUMMARY 

The commercial life of Bucharest was increasingly growing, during the l 8th 
11·11tury - in the first decenies, Bucharest had become one of the most important 
1'1'1111omical centers in South-Eastem Europe.Various goods were brought here by 
11wrchants coming from all over the world - Romanian, Greek, Turkish, Armenian, 
I< 11ssian, Dutch tradesmen sold their goods in Bucharestan markets, so that the 
lorcign circulating coins were to be found in great variety. Thibault-Lefebvre 
1111·11tioned (in his „Etudes diplomatiques sur la Valachie") the presence, in 
Wnllachia, of Austrian, Turkish, sometimes French, British, Italian coins - some in 
1·11rrcnt use in their origin countries, others, out of use. In such conditions, the 
pH·scnce of usurers was of imperative necessity. 

lhe article presents the context the Bucharestan usurers' activities were 
p1·1formed in and makes special reference to the items in the collection of the 
Municipal Museum of Bucharest, connected to the usurers' presence in the life of 
1h1· town. 

ln spite of repeated measures und ertaken by local rulers, the monetary chaos 
wns not to be eliminated until 1867, when a basis was laid for the formation of the 
11111ional monetary system. 

't11l11vcle Statului, Bucureşti, dos. 8417/1834. 

87 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



88 BUCUREŞTI - MATERIALE DE ISTORIE ŞI MUZEOGRAFIE XVIII 

Asociaţia culturală 

„AŞEZĂMÂNTUL IONEL I.C. BRĂTIANU" 

drd. Ionel IONIŢĂ 

Înfiinţat ca asoc1aţ1e culturală, din iniţiativa Elizei Brătianu, soţia lui 
1.1.C. Brătianu şi a fraţilor Vintilă şi Constantin I.C. Brătianu, Aşezământul avea ca 
scop „întărirea simţămintului naţional în poporul român prin publicarea actelor şi 
documentelor relative la istoria României, publicarea lucrărilor ştiinţifice şi de 
popularizare a cunoştinţelor istorice, sociale şi economice, organizarea şi 

întreţinerea unei biblioteci publice." 1 

Constituit ca persoană juridică cu caracter nelucrativ (actul constitutiv 
autentificat de Tribunalul Ilfov Secţia Notariat sub nr. 39620/ 12 nov.l 928) 2 

Aşezământului cultural 1.1.C. Brătianu i-a fost recunoscut statutul legal de către 

Tribunalul Ilfov Secţia a I - a prin sentinţa nr. 72/29 nov. 1928.3 Funcţionarea 
Aşezământului se va face în baza unui Statut autentificat sub nr. 15482/31 mai 
1930,4 statut care datorită unor dificultăţi de ordin administrativ, mai ales, va fi 
modificat în anul 1942 (autentificat sub nr. 36535/18 dec. 1942)5 

În această fază de început, în şedinţa din ianuarie 1929 este ales ca 
Preşedinte al Consiliului de administratie Vintilă Brătianu (vicepreşedinţi erau dr. 
C. Angelescu si Mihai Seulescu)~ iar în Comitetul de direcţie erau: Eliza Brătianu, 
Gh.I. Brătianu, Tancred Constantinescu, Ion Pillat, D. Alimăneşteanu. 7 Până la 
numirea directorului s-a dat delegaţie de director lui Ion Pillat.8 

În şedinţa din luna februarie a anului 1929 se aprobă numirea ca director al 
Aşezământului a lui Constantin C. Giurăscu9care era şi director al Aşezământului 
Ion C. Brătianu, precum şi numirea lui George Fotino 10 în funcţia de director al 
bibliotecii. 

Problemele care se ridicau în acest moment erau foarte importante şi de a 
căror rezolvare depindea funcţionarea Aşezământului în condiţii optime. Pentru ca 
biblioteca să poată să fie pusă la dispoziţia publicului, Aşezământul avea nevoie de 
un imobil adecvat scopului propus. Se punea, de asemenea, problema aducerii 
bibliotecii lui Ionel Brătianu la Bucureşti. 

1 
• Aşezământul Ion l.C. Brătianu, Consiliul de administraţie, Procese verbale, colecţia de documente 

M.M.B. 
2 

. P.V. Nr. 31 din 30 iunie 1945 
'.ibidem 
4

. ibidem 
'.ibidem 
6 P.V. Nr. I din 23 ian. 1929 
7

• Ibidem 
'. ibidem 
9

. P.V. Nr. 2 din 16 feb. 1929 
'
0

. ibidem 
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În privinţa cărţilor dificultatea nu era decât de a fi transferate la Bucureşti, 
deoarece fraţii Vintilă şi Constantin l.C. Brătianu îşi dăduseră acordul utilizării lor 
111 scop public. 

Iniţial, sediul Aşezământului a fost în strada Paris nr. 811(str. Doamnei de 
l\sll1zij2, până în 1929 când Aşezământul va fi înzestrat cu imobilul din str. Lascăr 
I '11targi nr. 5 (str. Biserica Arnzei) prin donaţia Elizei Brătianu (act autentificat sub 
Nr. 13404/ 1929)13

• 

Pentru realizarea aceluiaşi scop, Eliza Brătianu, în ianuarie 1929, îşi 

1111111ifestă intenţia de a "face din viaţă danie Aşezământului imobilul din Bucureşti, 
~Ir. Lascăr Catargi 3, împreună cu aripa din faţă a imobilului din str. Lascăr Catargi 
\ lipită de nr. 3, unde se află actualmente instalată Societatea "Albina" şi alţi 

l11rntari cu rezerva uzufructului imobilului de la nr. 3 si al etajului I al aripei 
111111hilului de la nr. 5, astfel că Aşezământul ar avea de îndată plina şi libera 
1h~poziţie a parterului aripei de la nr. 5, care ar fi destinat Bibliotecii."14 

În urma acestei donaţii, Aşezământul îşi lua obligaţia de a transforma, 
111mlifica şi completa localul dăruit astfel ca parterul să fie amenajat pentru 
h1hliotecă şi eventuala ei sporire. 

'' 1l11dcm 
Sir. Doamnei a punat de-a lungul timpului mai multe nume: str. Paris, str. Mauriciu Blank. 

'' I' V Nr. 20 din 29 feb. 1939. 
" l'V Nr. I din 13 ian. 1929. 
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Biblioteca lui Ionel l.C. Brătianu din conacul Brătienilor de la Florica era 
mai mult decât o serie de cărţi adunate de-a lungul timpului şi adăugate la biblioteca 
părintelui său Ion Brătianu. Era o adevarată colecţie de cărţi alături de care se aflau 
hărţi, stampe şi documente. 15 

Aducerea acestor colecţii la Bucureşti îl preocupase şi pe Ionel Brătianu, 
dar decesul său a stopat intenţia de a transfera în capitală biblioteca şi de a o pune la 
dispoziţia celor interesaţi. 

Pe parcursul perioadei 1929 - 1935 biblioteca a sporit numeric de la 6000 la 
aproape 20.000 de volume. Toate cărţile erau inventariate şi catalogate şi se aflau 
"în legături făcute cu multă îngrijire, legături care constituesc o caracteristică a 
Bibliotecei Ion l.C. Brătianu." 16 

15 
. George Fotino, Biblioteca Ion I.C. Brătianu, în "Boabe de grâu", an IV, 1933, nr. 4, aprilie 1933, 

P. 258. 
1
•. P.V. Nr. 11din15 feb. 1935. 
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La începutul anului 1935 biblioteca era gata să fie deschisă publicului. 17 

' 11 toate acestea, ea nu va fi deschisă decât în 24 noiembrie 193 5. 18 , _____ _ 

Activitatea Aşezământului nu se limita însă numai la biblioteca propriu 
I . Acţiunile culturale erau structurate pe cele două secţiuni principale: 

Secţiunea Publicaţiilor şi biblioteca Ion I.C. Brătianu . 

în cadrul Secţiunii Publicaţiilor se începuse editarea discursurilor lui Ion 
I. '. Brătianu din care până la începutul anului 1935 apărusera primele două volume 
'II I rinzând activitatea lui Ionel Brătianu în perioada 1895 - 1909. Următoarele două 
volume erau aproape gata urmând să apară în câteva săptămâni . 1 9 Volumele III şi 
I uprindeau perioada 1909 - 1922. 

La începutul anului 1936 primele patru volume erau gata şi se afla în curs 
lipărire volumul al V-lea. 20 

În afară de editarea discursurilor lui Ion I.C. Brătianu, Aşezământul îşi 
11opunea strân~erea de materiale în vederea realizării unei biografii complete a lui 
I inel Brătianu. 1 

De altfel în aceeaşi notă de popularizare, după propria lor caracterizare, a 
1 'llunilor lui Ionel Brătianu apăruse lucrarea lui Constantin Kiriţescu "Ion I.C. 
I Ir li anu în pregătirea războiului de întregire."22 

Activităţile Aşezământului Ion I.C. Brătianu erau bine puse la punct şi se 
li •udrau într-un program care se adresa unui public larg. 

11 lhldcm. 
li l'.V. Nr. 12 din 27 feb . 1936. 
1
' P. V. Nr. 11 din 15 feb. 1935. 
'" li.V. Nr. 12 din 27 feb. 1936. 
11 Ibidem. 
" Ibidem. 
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Erau organizate conferinţe publice ale căror subiecte referitoare la istoria 
modernă a României erau susţinute de cele mai multe ori de cei care trăiseră 
momentele relatate sau cunoscuseră personajele evocate.23 

Activităţile expoziţionale sunt şi ele prezente în viaţa Aşezământului. 

Prezentarea periodică de cărţi rare, hărţi, stampe sau manuscrise în cadrul acestor 
expoziţii puneau marele public 
în contact cu piesele deosebite, 
unele dintre ele adevărate 

rarităţi, ale bibliotecii fundaţiei. 
Dintre acestea trebuie 

ammttte expoziţia de vechi 
tipărituri românesti şi de cărţi 

străine vechi din 1932 sau 
expoziţia din 1933 cuprinzând 
cărţi, stampe şi hărţi referitoare 
la Rusia.24 

O menţiune specială 

trebuie făcută expoziţiei din 
1934 consacrată tipăriturilor 

româneşti vechi şi cărţilor rare 
cuprinzând relatări ale 
călătorilor francezi în ţările 

Române:5 Manifestarea a fost 
organizată cu prilejul vizitei la 
Bucureşti a ministrului de 
externe francez Louis Barthou. 

În procesul verbal al 
Şedinţei Consiliului de 
Administraţie al Aşezământului 
din 15 februarie 1935 se nota 
despre acest eveniment: "Vizita lui Louis Barthou şi condiţiunile în care ea a avut 
loc rămân pentru noi o amintire la care tragicele întâmplări de la Marsilia26 sporesc 
simbolul amintirei."27 

Al doilea război mondial va afecta activitatea Aşezământului atât de mult 
încât o parte din acţiunile curente vor fi încetinite, iar altele chiar oprite. 

Începând cu anul 1942 în procesele verbale ale Consiliului de Administraţie 
încep să apară note care justificau "încetinirea lucrărilor de inventariere şi fişare a 
cărţilor"28 sau "oprirea acţiunii de achiziţionare a cărţilor şi revistelor, acţiune 

23 
. George Fotino, op. Cit., p. 269 

24
. Ibidem. 

25
. P.V. Nr. 11 din 15 feb. 1935. 

26 
. Louis Barthou, ministrul de externe al Frantei, este ucis în atentatul de la Marsilia din octombrie 

1934. 
27

. P.V. Nr. 11din15 feb. 1935. 
28

. P.V. Nr. 26 din 27 mai 1943. 
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puralizată, de altfel, şi prin situaţiunea generală care împiedică orice legături cu 
11ntiquariatele şi librăriile străine." 29 

Pericolul bombardamentelor şi a atacurilor aeriene asupra Capitalei 
determină direcţia Aşezământului să ia o serie de măsuri pentru protejarea 
rnlccţiilor. Cărţile vor fi depozitate în subsolul bibliotecii, iar pentru manuscrise şi 
11rhive se propunea ducerea lor la "Florica, Goleşti sau unde va fi cu putinţă." 30 

Din toamna anului 1943, "activitatea Aşezământului va fi în mod practic 
oprită până la schimbarea situaţiunii generale, ea reducându-se la măsurile de 
rnnservare a atrimoniului." 31 

Clădirea a fost grav avariată de bombardamentele din aprilie 1944 şi de cel 
d111 ziua de 24 august 1944.32 O parte însemnată din clădire şi mobilier au fost 
d1Ntruse. Datorită măsurilor luate de adăpostire a colecţiilor acestea au fost salvate 
ln l'Ca mai mare parte. Nu s-a putut salva colecţia Discursurilor lui Ion I.C. Brătianu 
' 111c se afla în zona lovită de bombe, precum şi volumul al V-lea din aceleaşi 

I l1scursuri aflat în tipografia Cartea Românească.33 

Condiţiile grele create de război, precum şi lipsa oricăror fonduri făcea 

nprnupe imposibilă refacerea imobilului. 
În aceste circumstanţe este de remarcat generoasa ofertă a inginerului 

I 1viu Ciulei şi a societăţii sale de construcţii "Sonaco". Pentru a ajuta Aşezământul 

1h1ilcm. 
l'V Nr. 27 din 22 septembrie 1943. 
1hulcm. 
I' V. Nr. 28 din 12 octombrie 1944 

'' 1h1ilcm. 
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să-şi repare pe credit clădirea avariată Liviu Ciulei se oferea să efectueze lucrarea 
în întregime iar plata să se facă mai târziu.34 

Situaţia grea de la sfărşitul războiului face existenţa Aşezământului din ce 
în ce mai dificilă. Datorită dificultăţilor de ordin financiar se încearcă, printr-o 
convenţie, o uniune cu Academia Română. 

Ultimul proces verbal din registru din data de 30 iunie 1945 consemna: 
"Pe data perfectării. în formele legale, a acestei Convenţiuni cu Academia Română, 
urmează ca să înceteze fiinţa juridică proprie a Aşezământului Ion l.C. Brătianu. 

Şedinţa se ridică la orele 20."35 

The "Ionel I.C. Brătianu" Cultural Settlement 
SUMMARY 

The settlement was founded at the initiative of Eliza Brătianu, wife of the 
noted Romanian politician 1.1.C. Brătianu and ofhis brothers Vintilă and Constantin 
I.C. Brătianu, aiming at increasing the patriotic feelings ofthe Romanians, by 
publishing documents, conceming the history ofthe country, scientific works and 
writings meant to make popular historic, social, economical items of information, 
also organizing a public library. The article presents the stages and evolution of the 
project. 

".ibidem. 
" . P.V Nr. 31 din 30 ianuarie 1945. 
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Bucureşti: integrare europeană prin proiecte 
urbanistice (1930-1990) 

dr. Adrian MAJURU 

Motto: "Subiectul pe care sunt chemat 
să-l tratez astăzi înaintea d-voastră, 

„Bucureştii - Capitală", este atât de vast şi 
de elastic, încât trebuie să vă mărturisesc 
că nu ştiu cum să încep şi unde să 

sfărşesc." 
(C.Argetoianu, Bucureştii de azi şi 

de mâine, Atelierele 'Adeverul ', S.A., 
Bucureşti, f.a., p. 7) 

Demersul de faţă se doreşte a fi asemenea unui dialog extra-temporal între 
11,l·ncraţia tânăra de arhitecţi a anilor '30 şi generaţia similară de astăzi, în jurul unei 
p111hleme comune şi complexe: construirea unui oraş modern din perspectiva 
111 hanistică în Bucureşti. Precum astăzi, acest proces, s-a încadrat şi în anii '30, într
" limnă de integrare europeană 

Procesul de modernizare al Bucureştilor început în secolul al XIX-iea, a 
l11st în anii 20 ai veacului nostru, puternic ancorat în proiectele urbanistice ale 
1·d11itarilor. Cea mai prolifică perioadă, a fost aceea dintre 1933 - 1940 când s-a 
11•111izat la nivel edilitar - urbanistic, actuala reprezentare a centrului bucureştean 
th11lcvardele pe axa nord-sud şi est-vest, străjuite de hoteluri moderne precum 
l\111hasador) cinematografe, magazine, birouri de firme, cafenele, bufeturi şi 

11·~1aurante, etc. 
Primăriatul lui Dem. I. Dobrescu (1929 -1934), a fost punctul de plecare al 

1H l'Stui proces de modernizare edilitară. El s-a aflat într-o permanentă confruntare 
1 11 vechea banalitate "eternă şi iremediabilă" a Bucureştilor, eliminând opiniile 
111111rn de a se crea o nouă capitală, fie la Băneasa (Bucureştii Noi a fost un astfel de 
p111icct) sau chiar într-o altă regiune a ţării (Braşovul fusese luat în calcul către 
I '1.17-1930).1 

Dem I. Dobrescu a încercat să dea o nouă definire urbană Bucureştilor, prin 
p1111cetele edilitar - urbanistice săvârşite îndeosebi cu prilejul serbării "Lunii 
ll11rnrcştilor" (9 mai - 9 iunie). Acestea au debutat în 1935 şi au luat sfărşit în 1940, 
1111 l'p:înd cu primăriatul lui Al.Gh. Donescu (1934 - 1938) şi tenninând cu 
p11111{1riatul generalului Victor Dombrovski ( 1938 - 1940)! 

'.\"'vedea Dem I. Dobrescu, Viitorul Bucureştilor, Bucureşti, 1934; Nicolae Iorga, Cum au fost şi cum 
"' h1111· .'11.fie Bucureştii, Datina Românească, Vălenii de Munte, 1932; Cincinal Sfintescu, Bucureştii în 
''""'· studiu de sistemati=are, Tipografia "Jockey Club", Bucureşti, f.a., Transfi.rmarea constructivă a 
. ••1•1111/l'i, Bucureşti, 1921; Arhitect E. Lăzărescu, Arhitectura româneasca în ultimii 50 de ani: 1881-
1 •11 /. llulctinul Societăţii Politehnice, Bucureşti, f.a., etc. 
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În perioada interbelică s-a dorit ca Bucureştiul "să devină metropola 
culturală a Balcanilor" şi să aibă o caracteristică a sa cosmopolită, asemeni oraşelor 
europene. S-a avut în vedere în primul rând împrejurimile. Începând cu 1930, 
numai în trei ani, au fost amenajate două parcuri noi: Snagovul "cu 3000 pogoane 
pădure seculară şi Băneasa, cu 250 de pogoane". Cam de atunci există aceste 
regiuni, amenajate ca baze de recreere şi de agrement. Au fost amenajate centrele 
de recreere din pădurea Pustnicul de lângă Cemica şi s-a definitivat proiectul unui 
parc în Valea Plângerii (astăzi Parcul Tineretului). Pentru a mări centura de parcuri, 
"am încheiat cu statul convenţia prin care punea la dispoziţia capitalei toate 
masivele păduroase până la 40 de km. împrejur" dându-se aprobările cuvenite 
pentru "a face toate amenajările necesare şi toate construcţiunile pentru agrementul 
cetăţenilor şi salubritatea oraşului. Erau luate, astfel, în vedere pădurile Cemica, 
Comana, Plumbuita, Ţigăneşti, Căldăruşani, Gruiu, şi altele. 3 

Sunt amenajate primele ştranduri, proiect pentru care Dem.I. Dobrescu a 
trebuit să suporte atacurile vehemente ale unor conservatori ai "moralei publice" 
(asta acum 60 de ani!), fiind considerat un violent "corupător al moravurilor 
oraşului nostru". 

Începând cu 1935, s-a pus în valoare salba de lacuri din nordul capitalei, 
care au fost asanate, iar împrejurimile transformate în parcuri sau chiar noi cartiere 
de locuit: Băneasa, Herăstrău, Floreasca, Colentina.4 

Un proiect nefinalizat (şi nu a fost singurul), urma să devieze circulaţia "de 
la bufet, spre şoseaua Jianu şi şoseaua colonel Ghica" pentru a lăsa şoseaua Kiseleff 

2 A se vedea lucrările: Luna Bucureştilor 1936, Consideraţiuni şi rezultate, Atelierele Tipografiei de 
Artă şi Editura Leopold Geller, Bucureşti, 1936; Luna Bucureştilor 1940, Bucureşti, 1940 
3 

"( ... )Bucureştii au într-adevăr un cusur special, pe care nu-l are nici un alt oraş mare din lume. Între 
Bucureşti şi imediata lui vecinătate, este o prăpastie. Nu există nici o legătura intre lumea rurală din jurul 
Bucureştilor şi Bucureşti." 

În imediata apropiere, la periferie, avea loc un proces ireversibil de maghemizare, 
echivalentul dughenizării de azi: "( ... ) Acest sistem a dus la acea spuză de cocioabe, care sunt o 
adevarată ruşine pentru Bucureşti. Nu ştiu dacă d-voastre v-aţi plimbat, mai bine zis dacă v-aţi putut 
plimba, (căci trebuie să ai o îndemânare specială ca să poţi trece prin valurile de praf sau peste mlaştinile 
din aceste mahalale, după sezon, prin Crângaşi, Principele Carol, Dămăroaia, Militari). Este o ruşine. 
Trebuie să dârimăm totul şi să facem în jurul oraşului plantaţiuni." (C. Argetoianu, Bucureştii de azi şi de 
Mâine, Atelirerele "Adevărul", S.A., Bucureşti, f.a., pp. 28 - 29 

Autorul menţionat afirmă după 1934, de faptul că "se simte o saturaţie şi pe Valea Prahovei şi 
pe plajele din jurul Constanţei. Cu populaţia de azi a Capitalei, am ajuns deja la saturaţie! Ce va fi, când 
Bucureştii vor fi de două, de trei ori mai mare? Valea Prahovei îmbâcsită nu va mai atrage, iar plajele de 
lângă Constanţa - foarte reduse ca suprafaţă, afară de cea de la Mamaia - vor fi atât de aglomerate, încât 
nu vor mai prezenta acel farmec, pe care îl caută oricine se deplasează la mare. Cred că trebuie să 
prevedem şi din acest punct de vedere noi posibilităţi de exod pentru populaţia Bucureştiului, în căutare 
de recreare." (Constantin Argetoianu, Realitate şi fantezie in urbanistica Bucureştilor, Editura ziarului 
Tribuna Edilitară, Bucureşti, f.a., pp. 16-18 
4 

"( ..• ) trebuie mai întâi să punem bazele unui Parc Naţional, care este tot aşa de necesar pentru un oraş, 
cum sunt plămânii pentru om. Suntem singurul oraş din lume, care nu are o pădure, în care omul să 
respire puţin aer curat. Parcul Naţional, aşa cum este Plănuit, este prea mic. Ar trebui prelungit de la 
şosea, de unde începe, nu pină la Băneasa, ci pină la Tei, la Plumbuita, cuprinzând pepinierele 
comunale, cuprinzând terenurile aviaţiei militare, pină la calea ferată." ( Ibidem, p. 27) 
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"ln dispoziţia pietonilor. De-a lungul acestei artere, a fost amenajat în anii 1936-
11140, Parcul Naţional (astăzi Parcul Herăstrău, înfrumuseţat prin deschiderea în 
111.16 a Muzeului Satului, apoi a restaurantului Pescăruş, etc).5 

Se dorea pentru viitorul apropiat, unirea Grădinii Botanice (inaugurate în 
111.15), cu parcul palatului Cotroceni unde, "să facem grădina noastră zoologică", iar 
pnlutul regal de vară să se ridice pe Dealul Piscului, "în partea cea mai pitorească a 
llucureştilor" (astăzi în zona sălii Polivalentă). Totuşi, pe dealul Piscului, fusese 
nmcnajată o staţiune de sky ce "era vizitată cu pasiune de toată capitala".6 

S-a dorit oprirea înmormântarilor în cimitirul Belu, pentru a se transforma 
111 muzeu şi pentru "nevoia de pitoresc şi de aer pentru cei vii" dar mai ales pentru 
lnptul că cimitirul nu se mai află în afara oraşului şi prezenta "un mare pericol 
1w11lru populaţia atât de deasă" din vecinătate. Se pusese în lucru amenajarea unui 
hulcvard Văcăreşti, cu împădurirea dealurilor apropiate, "pentru a da mai repede 
hurureştenilor un loc de plimbare într-adevăr pitoresc". 

Pe de altă parte, "planul meu fusese ca acolo (Dealul Piscului), să ridicăm 
n·tntea universitară, care izolează pe studenţi şi îi fereşte de tentaţiile vieţii marilor 
11rn~c". Cartierul universitar aşezat "la Pisc" ar fi avut în vale "parcurile şi lacurile 
1111iticiale, care se pot realiza cu mare uşurinţă". 

Din nefericire s-a ales un alt loc, în oraş, astăzi fiind grupul de cămine 
-111dcnţeşti din vecinătatea Facultăţii de Drept. Se iniţiase curând un nou proiect 
prntru zona Grozăveşti. Deci nimic nu este nou sub soare! 

Dealul Patriarhiei nu a scăpat proiectelor edilitare. Fiind considerat 
"Ningura parte pitorească din mijlocul oraşului", se dorea a fi completat şi 

lrnnsformat într-un mic vatican român". Începuseră lucrările pe strada 11 iunie dar 
"imprejurările le-au oprit", macheta proiectului rămânând la Patriarhie. 

Potrivit proiectului, dealul Patriarhiei "trebuia să fie pus în axa unei 
1•splanade, care ar fi continuat aleea actuală până la biserica Sf. Vineri", iar 
1111\năstirea Văcăreşti, "cu superba ei privelişte, cu frumosul bulevard Văcăreşti, ar 
putea fi destinată ca reşedinţa Patriarhiei noastre'', ale cărei instituţii religioase erau 
"inghesuite" în dealul Patriarhiei. 

Ceea ce urma să devină "speranţa oraşului nostru", era "esplanada 
I >1imboviţei, care se va realiza prin acoperirea albiei sale. Vom realiza într-adevăr o 
1·splanadă monumentală, pe care n-o vor putea avea multe oraşe din lume. Ea va 
nl·risi oraşul, va ridica valoarea urbanistică şi va uşura imens circulaţia capitalei 
111111stre. ( ... ) Sub Dâmboviţa acoperită vom putea realiza metropolitanul oraşului 
f metroul, ale cărui proiecte datează aşadar, din anii 30), care va uşura transporturile 
ill' mărfuri şi de persoane. Cu metropolitanul Dâmboviţei vom putea realiza gările 

' "( „) Cu toata sărăcia noastră, Parcul Na\ional trebuie realizat fără întârziere, aşa cum este plănuit 
""''''i. Dacă se vor găsi mijloace mai târziu, el va trebui întins şi peste terenurile de la Pipera, între calea 
k111t;i Bucureşti-Constanţa şi apa Colentinei, până la Tei. Aerodromul militar de la Pipera poate fi mutat 
I"' platoul Cotrocenilor, în dosul cazărmilor." (C. Argetoianu, Bucureştii de azi şi de mâine, din punct de 
11·.l„rc urbanistic, Atelierele "Adeverul", S.A., Bucureşti, f.a., p. 47) 
'' "( .. ) Există la primărie un plan, pe care l-au adoptat toţi primarii, acela că, pe lingă grădinile pe care le 
111T111. să se facă un mare parc care, pornind din Valea Plângerii, unde azi se aruncă gunoaie [ ... ], să 
1111·:11~ă până în Piaţa Mare; un parc frumos." (C. Argetoianu, Realitate şi fantezie„„ p. 25) 
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în centrul oraşului, făcute sub pământ ( ... ); astfel am putea soluţiona şi chestiunea 
trecerilor la nivel, care încurcă mult circulaţia oraşului nostru". Planul fusese 
aprobat iar într-o primă etapă urma să se acopere Dâmboviţa între str. Şerban Vodă 
şi Palatul Justiţiei, "cu compartimente provizorii sus şi antrepozite jos. Lucrarea se 
plătea singură în 15 ani şi cu veniturile după expirarea acestui termen, continua 
acoperirea treptat". 7 

În planul de sistematizare, urma să se construiască un bulevard "care 
pleacă din josul crematoriului uman, ca o continuare a bulevardului Brătianu, trece 
prin Valea Plângerii, atinge Dealul Piscului şi ajunge la Văcăreşti", iar şoseaua 
Băneasa - Otopeni "este fixată la o sută de metri lărgime la intrarea în oraş". 

În viziunea edilitarilor interbelici, Calea Victoriei rămăsese "un punct 
degradant al capitalei noastre" drept pentru care se fixase o lărgime de 22 de metri, 
iar pentru sectorul cuprins între hotelul Continental şi piaţa Palatului şi între Calea 
Victoriei şi strada Academiei, era propus pentru a fi dărâmat "pentru a se face o 
frumoasă esplanadă". 

S-a avut în vedere chiar ridicarea monumentului de la Adam - Clisi pe 
dealul Văcăreştilor sau pe dealul de la Arsenal, urmând a fi transformat în 
"Pantheon naţional", ce ar putea forma astfel "un punct de atracţie pentru străini" şi 
ar da capitalei "o caracteristică într-adevăr pregnantă". Deşi fragmentele 
monumentului au fost aduse la Bucureşti, proiectul nu a fost finalizat. 

Piaţa Universităţii urma să fie transformată "într-un Corso unde să tragem 
populaţia oraşului, care se înghesuie pe celelalte străzi". O realizare mai redusă ca 
dimensiuni s-a realizat totuşi, între piaţa Universităţii şi piaţa Mihail Kogălniceanu, 
cu multe cinematografe, cafenele, berării, restaurante, (Corso, Gambrinus, 
Cişmigiu, etc). 

Interesant rămâne proiectul privind strada Lipscani şi împrejurimile. 
Astfel, strada Lipscani urma să fie lărgită şi transformată în stradă de arcade, care 
"ar trebui să fie acoperită sus cu sticlă, astfel ca să împiedice circulaţia aerului. Ea 
trebuia transformată într-un Corso al eleganţei feminine. ( ... ) În acel Corso al 
eleganţei feminine din strada Lipscani, s-ar putea stabili imitaţiunea şi emulaţiunea 
elegantelor, din care ar ieşi perfecţionarea eleganţei. Eleganţa naturală a doamnelor 
române, ar face în curând din Bucureşti un centru de propagare a eleganţei în 
Balcani". 

Către 1940, proiectele urbanistice privind Bucureştii, merg mai departe şi 
sunt mult mai ambiţioase. Se avea în vedere eliminarea totală a locurilor virane, 
înlocuite cu pieţe monumentale, grădini, squaruri şi parcuri, iar pe străzile capitalei 
"nu se vor mai vedea căruţe, harabale sau trăsuri". Liniile electrice urmau să fie 

7 
"( ..• )S-ar putea concepe numai două linii subterane axiale, care ar străbate oraşul, una de la N.V. la 

S.E. de-a lungul Dâmboviţei, alta de la N. la S. pe un itinerar ce ar fi de determinat. Această din urmă linie 
ar trebui să fie construită într-un tunel propriu, de la un capăt la celălalt. Prima linie însă ar putea fi 
câştigată printr-o completare a canalizării Dâmbovţei, suprimându-se malurile teşite şi acoperindu-se toi 
cursul ei. Albia rîului lărgită prin pereţi verticali, împărtită longitudinal în două ar fi de dimensiuni 
suficiente pentru a conţine şi râul şi o linie ferată dublă. La cele patru capete ale acestor linii 
metropolitane axiale s-ar îmbuca liniile suburbane." (C. Argetoianu, Bucureştii de azi ... , P. 46) 
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prelungite "până la o rază de 30 - 40 de km, în jurul capitalei" iar în centrul acesteia, 
~l' va introduce metroul. 8 

Piaţa Mare (Unirii), urma să fie desfiinţată "complectamente" (alături de 
rdelalte pieţe agroalimentare). În locul pieţei mari "se va deschide larg perspectiva 
l'ntriarhiei spre o mare piaţă pe care se va construi un mare monument (astăzi se 
1111" în derulare proiectul unui astfel de monument: Catedrala Mântuirii 
Neamului!)"; aprovizionările "se vor face numai din antrepozite situate în diverse 
rnrtiere ale oraşului" (ce urmau sa fie vestitele "circuri ale foamei" iar astăzi sunt 
~1 marile angro-uri din afara oraşului). Chioşcurile, tarabele şi barăcile urmau să fie 
1bfiinţate. 

Interesant de amintit, este faptul că zona Universităţii şi aceea a Casei de 
I ll'puneri (astăzi C.E.C.-ul), deveniseră punctul unor proiecte imaginare privind 
rnnstruirea unor "centre de atracţie'', precum "blok-hausuri monumentale de câte 
I ·I - 20 de etaje", lucru uimitor pentru Bucureştiul interbelic, dar nu imposibil dacă 
lll' gândim la Palatul Telefoanelor. Astfel, clădiri precum Universitatea, Casa de 
I kpuneri, Ateneul Roman, Cercul Militar, "vor rămâne modeste amintiri ale unui 
tn·rnt îndepărtat şi de mult uitat". Aceste proiecte erau socotite a fi finalizate către 
l111alul veacului nostru. 9 

Astăzi, recunoaştem calculul reuşit al acestor proiecte dacă ne gândim la 
11wtrou, amenajarea Dâmboviţei, a bulevardului Văcăreşti, dar mai ales la clădirile 
11111ri din zona Universităţii (hotelul Intercontinental) şi zona Casei de Depuneri 
1< 'li\direa Bancorex), etc. 

De ce aceste proiecte au fost în mare majoritate sortite eşecului în urmă cu 
KO de ani? ne răspunde Dem I. Dobrescu în Viitornl Bucureştilor (editura ziarului 
I 1 ihuna Edilitară, Bucureşti, 1934). Situaţia este complexă şi a depins de o serie de 
lnrlori omniprezenţi în peisajul bucureştean interbelic. 

Cea mai serioasă problemă era aceea a bucureştenilor care "a păstrat 
1 nrncterul umil al ţăranului din care se recrutează. Bucureştenii sunt anarhici în faţa 
11m·i autorităţi reale şi servili în faţa autorităţilor abuzive. ( ... ) Bucureştenii sunt 
d1·sccndenţii vechilor clăcaşi, care au înmagazinat de-a lungul timpului, toată 

11111ilinţa robului în faţa patronului. Bucureştii suferă de iobagismul sufletesc". 10 

" 'I . ) Dacă soarta ne-a ferit de marea mizerie din centrul oraşelor vechi, apoi ne-a hărăzit acele suburbii 
1111 n lroluare, canalizare şi lumină, cu sumedenia de calcane de lut şi case de lemn acoperite cu carton, ce 
1111 111şinca noastră în faţa străinilor.( ... ) Contra unei cocioabe cu trei chilii, fără ferestre şi fără aer, se va 
il11 1111 apartament de 3 sau 2 camere cu bucătărie şi calorifer, spălătorii comune, băi, closete, apă la 
11111111<·1 şi grădină minunată. Mintea refuză să creadă că vreuna din acele familii nevoiaşe cari se 
111~111111;l<lcsc azi în colibele insalubre, să refuze schimbul. Şi apoi pentru acei ce vor neapărat să stea în 
'1111111ş;I de noapte duminica la gardul lor, pe aceia i-aş trimite într-o comună la 20 km. de Bucureşti." 
1 \il11icd Marcel Iancu, Utopia Bucureştilor, apud. Către o arhitectură a Bucureştilor, Editura ziarului 
I 11h111111 Edilitară, Bucureşti, f.a., p. 19) 
' !\ Sl" vedea în acest sens Mihail Teodorescu, Oraşul Bucuriilor, Naşterea şi viaţa unei capitale, 
ll111111cşli. 1935 
'" "I „) realizările arhitecturei sănătoase de cari vorbim sunt încă izolate şi nu avem ocazia să le privim 
11111 1111 ansamblu care le-ar scoate în relief valoarea. Neîncurajate pe cale oficială, ele întâmpină 
d1l1111lli1\i uriaşe ca orice lucru natural şi simplu. În primul rând gustul mulţimei nu este format în această 
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Aşadar, chestiuni de mentalitate. Un oraş modern construit pe un fond 
sufletesc rural cu accesoriile mentale ale acestuia. De aceea, până la formarea unui 
fond sufletesc comun şi modern, "noi nu putem zidi nimic serios pe sufletul 
bucureştean". Bucureşteanul este nedisciplinat şi neadaptat "la ruajul social, este 
incapabil de muncă continuă. De aici instabilitatea sa profesională. În nici un oraş 
din lume nu vedem atâta comerţ ambulant, atâţia misiţi, atâţia văcsuitori de ghete, 
atâţia cartofori, atâţia chibiţi şi atâţia funcţionari. În nici un oraş nu vedem atât de 
puţini profesionişti care să moştenească profesiunea lor din tată în fiu ... Meseriaşul 
bucureştean, preferă loviturile." 11 

Mentalitatea ostilă schimbărilor mari se regăseşte în rândurile trimise de 
către negustorii bucureşteni care au trebuit să "suporte cu greu" curăţenia frecventă 
din pieţe: "ce este cu atâta curăţenie, domnule primar; noi am trăit veacuri întregi în 
murdărie şi am trăit mai bine decât acum în curăţenie". Astfel de repere se regăsesc 
în toate operele literare interbelice din care amintesc selectiv: N.D. Cocea, Pentr-un 
petec de negreaţă Şi Jurnal; Cezar Petrescu, Calea Victoriei; Petru Dumitriu, 
Cronică de familie; etc. 

O altă problemă era faptul că "banul public nu a căpătat încă disciplina 
necesară ca să meargă la visteria publică'', primarul Dem. I. Dobrescu fiind adeseori 
nevoit să intervină pentru a recupera mari datorii ale unor societăţi comerciale faţă 
de primărie; primarul afirma pe drept cuvânt că va trece mult timp "până când banul 
public să ajungă să înveţe drumul tezaurului public". 12 

Dincolo de aceste repere îndepărtate - dar mereu actuale - rămâne 

complementaritatea temporală între teoretizarea unor proiecte (chiar şi la nivel 
utopic) în urmă cu mai bine de 50 de ani şi realizarea lor practică, în anii din urmă, 
act ce confirmă fezabilitatea edilitar - urbanistică a acestora. 

Astfel, putem spune că s-a realizat o unitate organică - cel puţin din 
perspectiva edilitar - urbanistică - între genera~a tânără a anilor '30 şi '40, si cea de 
astăzi, având drept obiectiv primordial un anumit tip de integrare europeană: 

perspectiva unui urbanism modem. Problemele de astăzi ale arhitecţilor privind 
urbanismul nu sunt diferite de ale generaţiilor mai vechi. 

Cel puţin, pentru tinerii provinciali, Bucureştii, fie are "o vechime fără 
circulaţie europeană", apărând ca o "irealitate volantă, fata morgana , fantasma cc 

direcţie. Adevăratul artist este vizionar, creator şi aşteaptă voturile mulţimei, care nu are încă educaţia 
frumosului în artă. ( „.) Iată deci o mare piedică în calea mişcării noastre: distanţa dintre artist şi mase 
( ... ). Deocamdată se extrage cu greu frumosul din atâta haos şi suntem nestatornici în faţa apariţiilor noi. 
cu timpul însă se pot forma părerile noilor idealuri estetice. Masele sunt educabile, dacă îi dai 
posibilităţi." (arhitect Horia Creangă, Anarhia stilurilor şi arta viitorului, apud. Către o arhitectură„„ 
pp. 27-28) 
11 

. Privind acest subiect, vezi - între altele-, N.D. Cocea, Pentr 'un petec de negreaţă, Editura Fundaţiei 
"Chemarea", laşi, 1993; Cezar Petrescu, Calea Victoriei, Editura Albatros, Bucureşti, 1980 
12 

. "( ••• ) Astfel eu, cunosc o groapă ... în plină Calea Vicl:lriei, şi să vă spun unde este: alături de casa pc 
care o ocupă Take Ionescu, după întoarcerea de la Iaşi. E pe trotuar şi acolo, când plouă, un ceas, se face 
un lac. Şi groapa aceasta stă neatinsă - suntem acuma În 1927 - de 9 ani. E vorba de o repara1iune de 
câteva ceasuri, şi totuşi nu se face. De ce? Probabil că nu se ştie. Edilii nostri, de când s'a inventai 
motorul, se plimbă totdeauna cu automobilul, nu se plimbă pe jos şi de aceea nu dau în gropi." 
(C. Argetoianu, Bucureştii de azi„„ p. 30) 
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Niciodată nu a prins trup", cu un clar contur de "metropola refuzată" 13 , fie o 
"111\scocire" demnă de "un megaloman narcisiac de extracţie paranoică!" 14 

De ceva vreme, s-a pus accent pe înfiinţarea unui centru de restaurare 
1h:oarece în Bucureştiul de azi, "nici structura urbană şi nici arhitectura nu sânt puse 
111 valoare, şi mai ales nu sânt cunoscute." Bucureştiul poate deveni un punct 
interesant pentru "turismul cultural", habitatul care ar trebui să fie valorificat astfel 
I 1i11d zona centrală, care beneficiază" de o structură urbană originală şi sofisticată şi 
1111 uc puţine ori de o arhitectură foarte interesantă! ... !." 15 

De subliniat faptul că, în evoluţia urbanistică din ultimii 40 de ani, 
"ll11cureştiul s-a dezvoltat în general prin suprapuneri şi eliminări ale fondului 
vrchi."; prin noile proiecte ale anilor '80, noul oraş urma să-l elimine treptat, într-o 
1111111ieră punitivă pe cel vechi. Acest fapt poate fi văzut în spaţiul central definit de 
111m1 Unirii, Casa Poporului şi Bulevard." 16 

Faţă de această rană încă vie, Bucureştiul se împarte ireversibil, "în două 
l'Mli profund inegale. Arhitectura de arhitect, de autor e responsabilă pentru o mică 
111s11lă din centru. În jurul ei se întinde mitocul vast, mediocru în cel mai bun caz, 
hm·m eventual, degradat de cele mai multe ori, violent din ce în ce mai des." Toate 
111·1·stca în timp ce "dughenizarea" cuprinde "centrele oraşelor" iar "intrările 

11111nicipale sunt acaparate de palate cu turnuri şi tumulete - epitom mega - kitsch 
111·11tru bogăţia ilicită, eventual analfabetă." 17 

Proiectele de viitor au ca fundament mai puţin calcule matematice, cât mai 
1111-s remodelări ale stărilor de spirit şi redefiniri ale unor concepte abandonate de 
il11~111cle proletcultiste. Dacă arhitectura este "raportul afectiv, foarte sensibil al 
1111mcnilor cu spaţiile în care locuiesc, în care trăiesc", arhitectul devine atunci 
"l'l'Oicctantul relaţiei sensibile a locuitorului cu mediul construit în care trăieşte" 18 

Viitorul arhitecturii este restructurat pe vechile valori de către aceia care le 
111111 pot înţelege, deoarece sfera publică apare asemenea unui "întreg destructurat" 
1111 pentru a "cunoaşte din nou arhitectura, trebuie să regândim instrumentele 
11.111111 i ri i noastre." 19 

Întreaga sumă a accesoriilor care compun spaţiul public din jurul străzii .-
11\11 timdamentală a acestuia - , accesorii pe care "le consumăm zilnic", reprezintă o 

'' t lhl'llrghe Grigurcu, Nu numai prin Bucureşti, Euphorion, an, VII, no. 2, Sibiu, 1996, pp. 2 - 3 
' "( . ) Bucureştiul ca aşezare urbană n-a avui niciodată nimic în comun cu reprezentarea edilitară a 

l'111l•11l11i Complexul nostru balcanic şi fătăiala mimetică în care ne complacem de când imităm 
~l11111111(ăreşte Poarta de la Constantinopol, a inventat această neverosimilă asemanare. Cu secole în urmă, 
, 111111 i11 Paris străluceau de nobleţe arhitectonică palatele unei istorii zemoase, Bucureştiul era o masă de 
1•• 111 11 de noroi, iar când în timpul celui de-al doilea Imperiu, când baronul Haussmann construia 
""111pl1111i1sele bulevarde de la 'Etoile', Bucureştiul avea trotuare de lemn şi asta numai într-un perimetru 
'1•1111111 extrem de redus. Deci nu avea ce să rămână din 'Micul Paris' pentru că acel 'Mic Paris' himeric 
" 11 '""stat decât în fantasmele veleitarilor." George Astalos, Bucureştiul este o carte de vise pentru 
,„„, ,,,,.,.,1, ibidem, p. 7 

.-\I.-x1111dru Beldiman, Pentru un Bucureşti al milenilui III, Vineri, an. IV, nr. 29, martie 2000, supliment 
,,111·1·"1ci Dilema, p. 4 
' ',1tl'li111 Ghenciulescu, Bulevardul Victoria Capitalismului, apud. ibidem, p. 5 
~l111i1111a Celac, Dugheana, acoperişul cu lei şi superba vilă, apud. ibidem, p. 5 

· 11o·111i:c Harpon, Arhitectura fiecăruia, apud. Ibidem, p. 8 
1 11•111in Caciuc, Viitorul arhitecturii autohtone, apud. idem 
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"sumă a rolurilor" a căror diversificare şi nuanţare, "face ca locuirea unui oraş să fie 
interesantă. Atunci când diversitatea este foarte mare, parcurgerea spaţiului public 
devine în sfârşit o chestiune de libertate, de adopţiuni, de străzi, de graţie sau de 
joc." Plăcerile normalităţii încep să se ivească fragil în zona centrală dar 
neconvingător încă, astfel încât bucureşteanul mai are de aşteptat până când să 
poată trăi "printre imagini", culoare, produse, etc. În concluzie, "vom şti să 
construim atunci când vom învăţa să locuim." 20 

Bucureştiul trăieşte în continuare cu "marile traume" ale deceniilor trecute 
când, " a fost creat un fals urbanism care nu a ţinut seama de organizarea teritorial
urbanistică." Întinsele cartiere - dormitor de care s-a abuzat foarte mult, au rupt 
"unitatea oraşului", astfel încât "nu le mai poţi evita, le poţi doar atenua prin 
construcţii făcute alături. Ele rămân o realitate culturală a unui moment nefericit al 
Bucureştiului, căruia îi vor trebui zeci şi zeci de ani de zile ca să se repare şi să 

revină la o anumită acceptabilitate." 21 

Există cu certitudine în breasla arhitecţilor, consistenţa unei opinii civice 
care conştientizează profesional tarele arhitecturii bucureştene în pragul noului 
mileniu. Rămâne ca acest curent de opinie şi manifestare profesională, să se 
regăsească atât în cererile comanditarilor, cât mai ales în societatea civilă. 

Bucharest - the European Integration 
Throughout Urbanistic Projects (1930 -1990) 

SUMMARY 

A systematic act1v1ty of modemizing Bucharest started during the l 9 1
h 

century, and continued to be an essential topic during the 1930 - 1940 epoch, when 
the central part of the Capital was configured. 

During the interwar period, Bucharest was intended to became "the 
cultural capital ofthe Balcans". 

The paper presents interesting urbanistic projects of which several havc 
recently been achieved. 

2° Constantin Goagea, Stil/ Life, apud. Ibidem., p. 9 
21 O realitate culturală a unui moment nf!fericit, interviu cu arhitect Ion Mircea Enescu, apud. Ibidem. 
p. 15 
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Fabrica 
" 
STELLA" 

arh. George H. MĂRCULEŢ 

Date istorice 

În partea de Nord - Est a Bucureştiului, pe şoseaua Colentina, la nr. 6, se 
111111 terenul în suprafaţă de cca. 2,5 hectare, fosta incintă a Fabricii „Stella". Terenul 
1·slc mărginit de şos. Colentina, str. Vladislav Voievod, şos. Electronicii, parţial str. 
/.iduri Moşi, calea ferată industrială, vis-a-vis de biserica Sf. Dumitru - Colentina. 

Fabrica „Stella" a fost înfiinţată în anul 1883 de investitorul vienez Dr. 
Iulius Hofmeyer. Profilul iniţial, rămas, dealtfel, în linii mari neschimbat de-a lungul 
11111pului, a fost "Fabrica de Stearinerie şi Săpunerie''. Ulterior gama sortimentelor a 
lusl completată cu o serie de produse chimice şi cosmetice. Săpunul şi lumânările 
1•111u articole de primă necesitate a căror producere era asig_urată în ţară, la acea dată, 
de micile ateliere. Produsele de calitate superioară erau aproape în totalitate 
1111portate. 

Noutatea adusă la noi de Hofmeyer a constat în instalaţii şi tehnologii de 
11llimă oră, organizarea producţiei şi scara mare la care a conceput investiţia. Într-
1ulcvăr, se pare că instalaţiile aduse aici erau dintre cele mai modeme, chiar pe plan 
1•11mpean, după cum se afirma în articolele laudative apărute în presa vremii. 
l'~·nlru nivelul incipient al industriei româneşti din acea vreme, moderna fabrică 
11~prczenta un adevărat motiv de mândrie naţională. Reclamele anunţau: "„Stella" -
prnna fabrică cu vapor" (în această branşă). 

Directorul fabricii în perioada de început, până către primul război 

1111111dial, a fost un anume Theodor Bartsch, care îşi avea locuinţa chiar în incinta 
luhricii. Asemeni directorului, mai locuiau aici: Paul Moritz - "amploaiat", Bohm 
I I 1ronimus - (?), Trausch Iosef - mecanic şi Filipescu Ioniţă - comerciant 
"I ucrătorii fabricii sunt în cea mai mare parte români, iar fetele care funcţionează la 
111•rviciul de ambalare sunt toate românce." 

Spre sîarşitul secolului XIX, gama de sortimente cuprinde "Tot felul de 
'111pun de Toaletă şi de Parfumerie, specialităţi de Săpun de Cocos, Săpun de 
I ilyccrin, Eau de Cologne, Extraits pentru batiste în flacoane şi cu grame, Lumânări 
di· Slcarina albe şi colorate de o calitate Superioară". Depozitul central se afla la 
1 I &H. Muller în Calea Victoriei nr. 55 (Pasagiul Roman), produsele găsindu-se şi 
"lu cele mai însemnate magazine de manufactură şi coloniale". 

Fabrica „Stella" beneficiază la sfărşitul sec. XIX şi începutul sec. XX de o 
~1·ric de facilităţi, potrivit Legii pentru încurajarea industriei naţionale din 21 
r\prilic 1887, constând în scutiri de impozite şi taxe vamale, reduceri de tarife de 
111111sport, e.t.c„ Perioadele privilegiate, la diverse capitole, aşa cum apar în 
·111rnalcle Consiliului Miniştrilor'', sunt: 23 Ianuarie 1891 - 23 Ianuarie 1906, 12 
I diruarie 1893 - 12 Februarie 1895, 21Iunie1897 - 5 Iulie 1905, 12 Martie 1899 -
'' Septembrie 1904. 
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În anul 1900, fabrica „Stella" participa la Expoziţia Universală din Paris la 
"Clasa 90 - Parfumerie" unde obţine o "menţiune onorabilă". La această dată 
fabrica produce săpun de toaletă, parfumuri, lumânări de stearină şi cerneală. 

"Capitalul fix este de 175.000 lei, de rulment 400.000 lei. Lucrează cu un cazan de 
abur de 13 HP, o maşină de aburi de 6 HP şi alte cazane mari şi mici; l peloteuse, 6 
maşini de pilit, 6 prese, 4 maşini de tăiat, 18 de turnat lumânări, etc., Producând cu 
materii prime, parte din ţară (seu, hârtie, etichete, lăzi de împachetat, sticle, 
cartoane), parte din străinătate (uleiuri vegetale, sodă, stearină, uleiuri volatile, colo
foniu, etc.), mărfuri în valoare de 2.000 lei pe zi, desfăcute numai în ţară. Are 45 de 
lucrători." 

Congresul Expoziţiei din 1903, din Bucureşti, al "Asociaţiunei Române 
pentru înaintarea şi răspândirea ştiinţelor", decernează fabricii medalia de aur şi 

diploma de onoare. Sunt singurele produse care s-au bucurat de această distincţie; 
au fost expuse şi la Muzeul Industrial al Domeniilor(?). 

În anul 1906 fabrica „Stella" participa la Expoziţiunea Generală Română, 
având standuri proprii în Palatul Industriei şi Palatul Farmaciştilor. Devine 
"Furnisorul Curtei Regale". În anul 1915, „Stella" se transforma în Societate 
Anonimă pe acţiuni - S.A. Având obiectul de activitate: "fabricarea şi 

comercializarea de lumânări, săpun, parfumerie, uleiuri şi glicerină, produse 
chimice şi cosmetice". Lansează gama de produse extrafine "Isis" - pudră, cremă, 

Săpun. În presă, reclamele fabricii ,,Stella" sunt omniprezente. 
După război, în anii '20, cifrele beneficiului Societăţii înregistrează 

următoarele cote: 1922 - 1.260.889 lei, 1923 - 959.880 lei, 1924 - 90.924 lei, 1925 -
246.862 lei, 1926 - l 00. 789 lei. În această perioadă se amplifică concurenţa 
produselor cosmetice de import, în special a celor franceze. Deşi prezenţa 

reclamelor „Stella" în presa vremii se constată a fi mult diminuată, produsele 
fabricii sunt tot mai răspândite în rândul populaţiei. Fabrica este într-un continuu 
proces de dezvoltare şi modernizare, dovada fiind înlocuirea rând pe rând a vechilor 
clădiri cu construcţii noi. 

În anul 1927 capitalul social este de 8.000.000 lei în 16.000 de acţiuni la 
purtător. În această perioadă Consiliul de administraţie are următoarea componentă: 
Preşedinte - C. I. Vasilescu; Administratori delegaţi - C. I. Vasilescu, F. Robanser; 
Membrii - consilieri - I. Rădulescu, D. Neagu, N. Budurescu, V. Kunster, H. 
Meesman; Director - F. Robanser; Comisari - I. Rădulescu, T. Tomescu, I. 
Nicolaescu; Subdirector - Victor Franz. 

În anii '20 si '30, „Stella" îşi menţine poziţia de lider în industria de profil; 
cifrele consemnate la sfărşitul anilor '30 demonstrează acest fapt: capital investit -
63,0 mii. lei (toate celelalte întreprinderi din ţară, în această branşă, însumau 93,0 
mii. lei), putere instalată - 197 H.P., număr lucrători - 122 (următoarele pe listă: 

"Gladys" Cluj - 83 lucrători, Fabrica de Săpun Zamfirescu - 52 lucrători). 
În 1948, prin legea nr. 119, Societatea „Stella" este naţionalizată. La acea 

dată, numărul de salariaţi ajunsese la 297, puterea instalată - 210 H.P. 
Perioada 1948 - 1989 este pentru fabrică o perioadă de stabilitate, chiar 

una de dezvoltare în anii '60 şi '70. Politica de reducere până la stopare a 
importurilor în acest domeniu (se mai importau numai unele ingrediente 
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indispensabile), a adus „Stella" în situaţia de a asigura, la sfărşitul perioadei, 
uproape 90% din producţia de săpunuri a ţării, alături de o gamă largă de alte 
produse chimice. Ultimele investiţii importante se fac în 1975, când se ridică corpul 
1k· hale supraetajate P+ 3E şi corpul de anexe şi birouri aferente P+6E. Datele 
ll'lntive la această perioadă se pot găsi în arhiva „Stella" preluată de "Colgate -
l'nlmolive" în 1992, arhivă la care nu ni s-a permis accesul în perioada întocmirii 
lll'cstui studiu (Octombrie 2003). 

În baza legii 15/1990 privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni 
111 industrie, prin Hotărârea Guvernului nr. 1200/1990, se înfiinţează societatea 
rnmcrcială "STELLA" S.A. Bucureşti. La 26 Septembrie 1991 se încheie un contract 
ilr societate mixtă între Colgate - Palmolive (America) Inc„ Stela S.A. Şi Norvea 
1 llraşov) S.A. Societatea mixtă este Colgate - Palmolive (România) SRL, cu sediul în 
~11s. Colentina nr. 6, şi a fost înmatriculată la data de 19 Februarie 1992. Stela S.A. a 
1111rat în Societatea mixtă cu întreg patrimoniul său - terenul în suprafaţă de 24.020 
111p cu toate clădirile existente, pentru care i-au revenit 16% din capital, conform 
l'rnlocolului privind predarea - preluarea patrimoniului S.C. Stela S.A. Către Colgate -
l'nlmolive România S.R.L„ din 18 Mai 1992. Juridic, S.C. Stela S.A. a continuat să 
1•ltiste la aceeaşi adresă, şos. Colentina nr. 6. 

La 22 Martie 1999, S.C. Colgate - Palmolive (România) SRL sistează 

l11"11ducţia în halele existente în şos. Colentina nr. 6, care sunt evacuate. 
La l O Decembrie 1999 se încheie o tranzacţie prin care S.C. Colgate 

l111lmolive (România) SRL transmite cu titlu gratuit, în deplină proprietate, către 
s < ·. Stela S.A., o suprafaţă de teren de 1.666 mp, inclusiv clădirea existentă, din 
111111lul de 24.020 mp deţinut de societatea mixtă. Acesta reprezintă actualul sediu al 
I\ ( ·. Stela S.A., cu adresa în str. Vladislav Voievod. 

La 18. Aprilie 2003, S.C. Colgate - Palmolive (România) SRL obţine 

1111 ( 'crtificat de Urbanism pentru desfiinţarea tuturor construcţiilor din şos. Colentina 
111. <i. în vederea eliberării terenului. 

La 26 Iunie 2003, S.C. Colgate - Palmolive (România) S.R.L. vinde către S.C. 
l'l'l'm Invest S.R.L. proprietatea din şos. Colentina nr. 6 compusă din terenul rămas, 

111 suprafaţă de 22.354 mp, şi toate clădirile şi construcţiile aflate pe acest teren. 
Noul proprietar va ridica aici un hypermarket. 

Evoluţia ansamblului 

Avem o primă imagine a organizării incintei fabricii în planul cadastral 
I K95 - 1899. La aceea vreme, adresa fabricii era şos. Colentina nr. 42, Suburbia Sf. 
11111-Mosi. Într-o descriere a incintei, apărută în "Revista Poporului", se enumeră 4 
1wpuri de clădire principale: "1) Localul maşinăriilor de unde porneşte în toate 
1ltrccţiunile forţa de transmisiune a curelelor, cari învârtesc roţile din interiorul 
lnhricei. 2) Sala care conţine cazanele pentru topirea grăsimei, şi unde se curăţă şi se 
prepară săpunul şi lumânările. 3) Sala unde se usucă săpunul, se taie şi se 
1111puchetează. În această parte se află şi birourile fabricei. 4) Depositul 
1111-(rcdientelor necesare, apartamentele oamenilor de serviciu, grajdurile, etc." Se 
11hscrvă o importantă rezervă de teren pentru extindere. 
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Planul cadastral din 1911 relevă importante modificări ale incintei, 
survenite între timp. Rezerva de teren dinspre Sud este expropriată pentru 
construirea unei căi ferate de uz industrial de care beneficiază şi „Stella", o 
ramificaţie pătrunzând pe teritoriul fabricii. În compensaţie, se cumpără mica 
proprietate învecinată, a lui Ştefan Georgescu, şi terenul proprietăţii Torok, rămas 
după exproprierea parţială cauzată de deschiderea unor străzi noi în partea de Nord, 
str. Calimachi şi str. Vladislav Voievod. La deschiderea acestor străzi, se modifică 
şi limita de Nord a incintei „Stella". Se remarcă extinderea unor construcţii şi 

ridicarea altora noi. 
O foarte rară imagine panoramică a incintei fabricii „Stella", datată 1925, 

reprodusă aici, oferă informaţii despre teritoriul fabricii şi construcţiile existente la 
acea dată. Surprinderea incintei dintr-un asemenea unghi, la început inexplicabilă, a 
fost posibilă datorită ingeniozităţii fotografului, care şi-a urcat aparatele pe schela 
ridicată pentru reconstrucţia bisericii Sf. Dumitru - Colentina, începută în 1924. 

După cum se vede, ,,Stella" a achiziţionat între timp proprietăţile ce o 
despărţeau de şos. Colentina, şi au fost ridicate, după 1911, trei construcţii 

importante. În centrul imaginii se observă clădirea vastă, existentă şi azi, cu curte 
interioară, parter şi parţial P+ 1, cu ultima destinaţie - depozit de materii prime. În 
1925 era, cu siguranţă, spaţiul de producţie principal. În mod eronat a fost datată 
1887. Este ulterioară anului 1911, după cum se constată în planurile cadastrale. În 
imediata apropiere este o clădire P+ IE+M în care recunoaştem parţial actualul 
sediu administrativ. Această construcţie a fost extinsă spre stradă cu două travei, în 
1928, primind faţada binecunoscută spre şos. Colentina, pe frontonul căreia se mai 
putea vedea până în 1992, numele fabricii, „STELLA". 

Spre stânga se recunoaşte clădirea P+lE+M, care nu mai aparţine de mult 
incintei ,,Stella". În anii '80 adăpostea ateliere şi depozite ale magazinului Bucur 
Obor, iar în prezent este centrul pentru minori "Gavroche". 

Se mai observă, spre limita de fund a incintei, o construcţie având un coş 
de fum. Este o parte din clădirea care va adăposti în viitor Staţia de tratare. Spre 
dreapta se recunoaşte construcţia parter, parţial P+ 1 E, aflată în colţul sud-estic al 
incintei, existentă şi în anul 2003. Ambele sunt ulterioare anului 1911. 

Pentru o corectă datare a clădirilor, s-au întreprins cercetări la Arhivele 
Naţionale - filiala Municipiului Bucureşti şi în arhivele Primăriei Municipiului 
Bucureşti, cu rezultate dezamăgitoare. Nu au fost găsite dosarele de autorizare ale 
principalelor clădiri. A fost .totuşi descoperit un document important pentru acest 
studiu: planul de situaţie desenat de arhitectul Leopold Schindl la l 2.Xll.1920. 
Întocmit cu ocazia proiectării unui atelier ce nu s-a mai construit, planul de situaţie 
al incintei fabricii oferă date interesante: 

Faţă de momentul 1911, constatăm mărirea incintei prin achiziţionarea 
terenurilor alăturate spre şos. Colentina, respectiv proprietăţile Ghiţă Fotescu, Anica 
Constantin şi Ioan Constantinescu, Nae Niţă. Importantă este constatarea că, la acea 
dată, niciuna din clădirile existente încă în anul 2003, nu era construită. Perioada 
de construire a celor mai vechi clădiri din incinta 2003 se limitează astfel la 
intervalul 1921 - 1925. 
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Se poate afirma că în incintă nu exista nici o construcţie anterioară anului 
I 1121, cu excepţia unei părti din Staţia de tratare. Niciuna din clădirile care apar în 
plunul cadastral din 1911 nu se regăseşte în incinta actuală. 

Ansamblul Fabricii „Stella", aşa cum se prezenta la finalul existenţei, era o 
111rintă industrială de tip pavilionar, neunitar, în care construcţiile în stiluri diferite 
•11 volume diferite s-au adăugat sau înlocuit de-a lungul a cca 60 de ani (1914 - 1975), 
polrivit necesităţilor. 

După arhitectură, se pot distinge trei tipuri de clădiri: 
Construcţii ridicate în anii '20 ai sec. XX, în stilul industrial al sfărşitului 
sec. XIX. Enumerăm aici DEPOZITUL ELIDA şi parţial STAŢIA DE 
TRATARE. 
Construcţii în stil funcţionalist interbelic. Intră în această categorie: 
SĂPUNĂRIA, CORPUL ADMINISTRATIV, DEPOZITUL PRODUSE 
FINITE, CENTRALA TERMICĂ. Au detalii comune de faţadă. 
Construcţii în stilul anilor '70: CORPUL PRINCIPAL DE FABRICAŢIE 
Şi ANEXELE. 

Notă: Această cercetare s-a desfăşurat în perioada Octombrie - Noiembrie 
.'110.\. Un ultim episod al existenţei incintei "Stella" s-a consumat la 30 iulie 2004, 
'1111d corpul halelor etajate, de 22 m înălţime, a fost demolat prin explozia 
' 1111trolată a 48 kg. dinamită. 

The "STELLA" Factory 
SUMMARY 

The "STELLA" factory was founded în 1883, by an Austrian businessman, 
I li Iulius Hofmeyer, and was meant to produce soap, candles and other chemical 
1111d cosmetic products. At the moment the "STELLA" factory was founded, the 
d1·11umd for soap and candles was fulfilled by severa( small workshops, and the 
l11v,hcr quality products were imported. 

Hofmeyer brought to Bucharest the highest technology in the field, 
111v,11nized the work and started a large-scale investment. New luxury products such 
.„, rnco or glycerin soap were produced, as well as colored and high quality candles, 
111 1·11u de cologne. in 1906, due to the quality of its products, the "STELLA" factory 
1111s awarded the title of Roya! Provider - being thus among the few houses of 
lo11~111css having eamed their right to provide goods to the Romanian Royal House. 

The "STELLA" factory continued to exist during the communist period, 
'11,11ring, in 1989,almost 90% of the local production of soap. 

The author records the stages in the evolution of the factory and its post
I 11K11 history. 
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Fabrica „Stella" 1903 
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Fabrica „Stella" publicitate 

Fabrica „Stella" 2003 

INCINTA FOSTEI FABRICI "STELLA" IN ANUL 2003 

.. ~~ ••• ,:U' 
~ „ ., 

•. 

LEGENDA: 

'· .. .. 

I. CORPUL ADMIN ISTRATIV 
2. DEPOZITUL ·'ELIDA" 
3. DEPOZIT PRODUSE FINITE 
4. ATELIER Ml, CANIC-MA I Kl I bKlt 
5. SAPUNARIE 
6. CENTRALA TERMICA 
8. STATIA DE TRATARF 
9. CORP PRINCIPAL f"ABRICATIE 
IU. COKI' ANtxl'. 
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Tăierea bulevardului Regina Elisabeta 

dr. Cezara MUCENIC 

Oraşul Bucureşti în sec. al XIX-iea se dezvoltase într-un ritm susţinut mai 
ales către nord, străzile fiind în mod predilect orientate pe această direcţie, respectiv 
sud-nord. Astfel, în zona centrală, conform Planului Borroczyn (redactarea din 
1852) se desfăşurau aproximativ paralel de la est spre vest străzile: uliţa Colţei 1, 

Podul Mogoşoaiei şi uliţa Brezoianu. Pe direcţia est-vest, luând ca ax Podul 
Mogoşoaiei, existau pe partea de est străzile: uliţa Lipscanilor, cea mai veche arteră 
cunoscută, situată între Podul Mogoşoaiei şi Calea Moşilor, apoi spre sud uliţa 
Franceză ce pornea tot de la Podul Mogoşoaiei ajungând tocmai la Podul Şerban 
Vodă şi spre nord str. Doamnei între Podul Mogoşoaiei şi uliţa Colţei. Pe latura de 
vest la Podul Mogoşoaiei ajungea uliţa Belvedere2 

, ce venea tocmai de la şoseaua 
Basarabilor, traversa uliţa Brezoianu şi se termina între parcelele ocupate de 
Mânâstirea Sf. Ioan cel Mare şi casele Damaris. Mult mai spre nord, dar pe aceea~i 
latura a Podului Mogoşoaiei, imediat după clădirea Teatrului cel Mare -Teatrul 
Naţional, pornea artera numită mai târziu strada Ştirbei Vodă 3, ce ajungea până la 
uliţa Belvedere, fostul Pod de Pământ. La sfârşitul sec. al XIX-iea, printr-o 
recompunere urbană, o porţiune a sa va deveni strada Ion Câmpineanu, iar alta îşi va 
păstra, numele iniţial strada Ştirbei Vodă. 

Teritoriul central, cuprins între străzile uliţa Belvedere - Podul Mogoşoaiei -
uliţa Ştirbei Vodă - strada Brezoianu, în 1852, este ocupat de parcele cu dimensiuni 
diferite, dintre care unele foarte întinse ce aparţineau bisericii Sărindari. 
Consulatului Rusesc sau caselor Oteteleşanu. Pe latura de vest a Podului Mogoşoaici 
se situau cu preponderenţă casele boierilor de rangul I şi II : Bellu, Demaris. 
Meitani, Filipescu, Oteteleşanu, Kretzulescu, având clădirile principale dispusl' 
retras de la stradă, de cele mai multe ori pe centrul lotului, mod de amplasan· 
prezent şi la celelalte clădiri importante: biserica Sărindari, Consulatul Rusesc sau 
Teatrul Naţional. Se delimită astfel în mod clar zona aceasta dominant rezidenţial:'1, 
de modul de ocupare, prezent în aceeaşi perioadă, pe străzile comerciale acolo umk 
predomină fronturile închise. Urmau spre vest terenuri plantate ce se întindeau pân:i 
la limita parcelelor cu deschidere pe latura de est a străzii Brezoianu, parcck 
ocupate de case dispuse pe loturi mai mărunte şi ai căror proprietari erau cei din 
tagma păturii medii a orăşenilor . 

1 
Denumirile străzilor sunt cele menţionate în Planul Borroczyn, 1852 sau în Planul Pappazoglu, 1871 

Ele corespund în planul actual străzilor: Bd. I.C. Bratianu, Calea Victoriei şi str. Brezoianu. 
2 

Ulita Belvedere, numită anterior Podul de Pământ (pod datorită importantei sale, dar care fată dr 
celelalte artere similare nu era podit cu lemn) la sfărşitul sec. al XIX-iea se va diviza, partea de sud 
devenind Calea Plevnei, cea de nord str. Domnita Anastasia, între ele întrerupându-se legătura. 
1 

Strada Ştirbei Vodă iniţial pornea de la Podul Mogoşoaiei spre vest cotind apoi spre nord până la cas,·J.
gen. Florescu (astăzi pe locul lor, Universitatea de Muzică). Strada o lua apoi spre vest până la Podul dr 
Pământ, ulita Belvedere. După sistematizarea din anul 1896, str. Ştirbei Vodă se va continua de la caSL·J.
Florescu spre est pe traseul fostei străzi Calvina până la Calea Victoriei. Porţiunea din traseul vechi spor 
sud şi apoi spre est pe lângă Teatrul National va căpăta denumirea de str. Câmpineanu. 
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Odată cu prefacerile majore ale ţării datorate actului istoric din 1859 se petrec 
''în Bucureşti transfonnări importante considerate utile de către edilii oraşului devenit 
1hn 1862 capitala României, modificări posibile ca unnare a noilor legislaţii adoptate 
1 ,. se adăugau celor existente. Unele dintre aceste intervenţii vor fi influenţate de 
11111rilor transfonnări urbanistice ce se petrec la Paris între 1852 si 1870 sub conducerea 
hnrnnului Haussmann, când prin ţesutul urbanistic istoric, a deschis bulevarde largi, în 
llnll' dreaptă cu rol de fluidizare a circulaţiei şi de constituire a unor trasee directe între 
11111c de importanţă majoră ale oraşului. Concepţia urbanistică aplicată în oraşul ce pe 
11ll111ci era considerat capitala culturală a Europei va impresiona şi va constitui un 
1111 idei pentru europeni şi curând pentru bucureşteni. 

În capitală, prima intervenţie importantă asupra tramei stradale, din a doua 
pnrle a sec. al XIX-iea, va fi determinată de ridicarea, între anii 1857-1869, a 
1111punătoarei construcţii în care unna să funcţioneze viitoarea universitate a 
11111~ului, clădirea Academiei/Universităţii, proiectată în stil neoclasic de factură 
1 h•1mană de arhitectul Alexandru Orăscu. 

Alegerea locului de amplasare a noii instituţii a fost influenţată 

1ll'll'l'minant de tradiţia locului, întrucât terenul ales era cel pe care, încă din sec. al 
\ VII-iea, se aflase clădirea primei instituţii de învăţământ de grad superior 
i\rndcmia domnească de la Sf. Sava", instituţie devenită din 1818 " şcoală 

1111111incască cu dascăli iscusiţi". 5 

1. Stabilirea traseului bulevardului de pe axa est-vest 

Odată cu ridicarea sediului Universităţii, încă din anul 1865, se va impune 
1 11 11 urmare firească a se gândi şi realiza: "Deschiderea unui Bulevard în centrul 
, 1111/111/ei începând din strada Colţei pe dinaintea Academiei trecând prin curtea 
11111111/stirii Sărindari şi răspunzând în strada Brezoianu, cu grădina împrejurul 
111,1111i.1·1irii Sărindari "6 adică trasarea unei străzi majore care să facă legătura pe axa 
··~I vest între artere importante şi în acelaşi timp să ofere un acces semnificativ către 
11111111 funcţiune punând-o în valoare. Planul acestei iniţiative urbanistice întocmit în 
'" 1•l11~i an de arhitectul capitalei Carol Kusnovschy 7 ,va intra imediat şi în discuţia 
~l1111slcrului Lucrărilor Publice care prin serviciul său tehnic, confonn legii, trebuia 
·•R ~1 dea acordul. Concluziile transmise primăriei oraşului în februarie 1866 vor 

I 1•w1·11 Comunală (1864), prin care se înfiinţează Primăria în locul Sfatului Orăşenesc; Lege de 
, •1•11•p11111iune pentru cauza de utilitate publică (1864); Codul civil (1864); Regulament pentru 
I," h11lnca din nou de ul iţi în capitală (1856); Regulile pentru construcţiunea clădirilor ... Din cuprinsul 
"„1111111 I. ocoalelor II şi llI (1850 si 1860, revizuită) după Regulament pentru împărţirea capitalei 

11110 1111·~11 în trei ocoale ( 1847). 
11 INI\~( ·u. Ion Condiţiile edificării Palatului Academiei (Universităţii) din Bucureşti în anii 1857 -

1 '''I 111 Materiale de istorie şi muzeografie, lll, Bucureşti, MIOB, pg. 105. 
1 llnil'il- privind conceperea noului traseu, exproprierile, realizarea Bd. Elisabeta sunt extrase din 

''" 111111·11tc aflate la Arhivele Naţionale (AN.DMB„ Fond PMB - tehnic, dos. 13/1865, dos. 
I' INII, 1.l/1876, 3/1888). 

11111111•lc urhitectului Carol Kuchnovschy a fost ortografiat în acte şi Cuchnovschy/ Cusnovschi. Activ în 
1111, "'"'''în anii 1860 - 1881 a fost arhitect al Serv. Tehnic al Primăriei şi arhitect al comunei între 1860 -
11111H 
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accepta ideea ca soluţie urbanistică, dar vor amâna discutarea motivând "Casa 
comunală nefiind În stare a plăti dreptul proprietarilor ce ar fi silită a expropria 
spre a forma această stradă, aceste planuri şi devize se vor păstra la Arhivele 
Primăriei pentru timpul oportun. " 

Numai după un an însă, în 1867, în timpul primăriatului lui Costache 
Panait (10 mart. 1867 - 17 nov. 1868) arhitectului comunei i se va cere:'facerea 
traseului linii de la Cotroceni până la Sărindari pe unde este a se deschide un nou 
boulevard"(august 1867), lucrare pentru care va fi plătit în mod special, întrucât era 
în afara atribuţiilor sale curente. Drept urmare, probabil pe baza recomandărilor din 
studiul realizat, Consiliul Comunal hotărăşte lărgirea viziunii urbanistice iniţiale 

prin amplificarea întinderii viitorului Bulevard : "Consiliul Comunal în şedinţa de 
la 3 aprilie 1868 a adoptat propunerea de a declara de utilitate publică pentru 
higiena şi comunicaţiune deschiderea i'n anul curent a unei noi strade de la 
Academie spre Cotroceni". Deci se prevedea tăierea unei artere ce trebuia să 

unifice centrul oraşului unde se afla Academia cu o zonă cu semnificaţie aparte din 
limita sa. 

Hotărârea era confirmată şi prin Legea pentru înfiinţarea de cheiuri pe 
ambele părţi ale râului Dâmboviţa .... din 20 mart. 1865, care, după ce în art. 1-3 
reglementa organizarea malurilor râului Dâmboviţa prin construirea unor străzi de 
20 m. lăţime, în art. 4 prevede "Toate lucrările sus arătate se vor combina cu 
deschiderea unei strade pe locul din vale al Sărindarului, până i'n dreptul pompelor 
cu alimentare. " Potrivit aceluiaşi act, lărgimea cheiurilor fiind de 20 m., se poate 
deduce că noua stradă urma să aibă acelaşi prospect, ceea ce întrecea cu mult 
lărgimile străzilor şi podurilor existente la acea dată. 

Etapa următoare va fi discutarea traseului noii artere, primarul şi Consiliul 
Comunal, considerând necesar a se solicita opinia celor mai importanţi arhitecţi 
activi în Bucureştii acelor vremuri "1868, luna aprilie, 8 ... Având neapărat 

trebuinţa a ne consulta cu D-voastra în privinţa traseului bulevardului de la 
Academie ce s-a decis a se înfiinţa ... am onoarea a vă ruga.„să binevoiţi a vă lua 
osteneala de a veni la Primărie mâine la 12 ore din zi .. ". Sunt convocaţi la 
dezbaterea propunerii arhitectului capitalei, următorii arhitecţi: Mihail 
Caputineanu, Alexandru Orăscu, C. Enderle, Anton Onderka si, pe lângă aceştia, 
inginerul comunal C. Tancoviceanu (ulterior, în locul inginerului comunal este 
menţionat, la semnături, ing. Speri, dar cel consultat rămâne Tancoviceanu). 

Specialiştii chemaţi să-şi spună punctul de vedere au tratat cu deosebit;) 
atenţie ideea unei intervenţii urbanistice de asemenea amploare: "ca să chibzuim 1111 

traseu de bulevard în Bucureşti ne-am adunat în trei zile consecutive. Am avut În 
vedere planurile oraşului .... Am deliberat cu toată atenţiunea ca să producem 11 

lucrare serioasă .„ ", fiind de acord asupra scopului ce trebuia să transforme o 
porţiune însemnată a oraşului: 

"Ideea de la care am plecat a fost ca printr-o cale largă şi frumoa.wi 
artera principală a circulaţiei şi pentru viitor a comerţului, reşedinţa princiară de· 
la Cotroceni să fie pusă i'n comunicare directă cu mijlocul oraşului, asifel cel 
palatul formând la un capăt fundul de perspectivă să contribuie la în(rumuseţam1 
bulevardului iar bulevardul i'ntins în faţa palatului să concure a-i da o aparenta 
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11111i majestoasă şi a-i face locuirea mai plăcută. Această admisă chestiune se 
m/11cea a fzxa un punct central în Bucureşti la care să ajungă celălalt capăt al 
.~/radei, punct care să îndeplinească condiţiile următoare: 

1. să fie o piaţă cât se va putea mai mare ca de aici să înceapă şi alte 
căi principale ce s-ar face în viitor; 

2. să fie situată pe un loc înalt încât piaţa unde se vor aduna 
deocamdată bogaţiile noastre monumentale să poată fi văzută din 
toate direcţiile şi de pe piaţa care ar deveni plimbarea prin excelenţă, 
publicul să se poată bucura de privirea liniilor de boulevard„. 

Din fericire în centru oraşului, în partea sa cea mai înaltă Sf Sava, se 
l'/tlică pe piaţa cea mai mare ce posedăm astăzi edificiul grandios al Academiei, 
Important prin aspectul şi dimensiunile lui, decora deja o lature a acestei pieţe .„. 

Nu vom zice nimic despre situaţia terenului, nu s-ar putea găsi alta mai 
/111'1Jrabilă. Străinii, locuitorii ţării, bucureştenii vor fi totdeauna atraşi în acest loc 
1111de sunt toate muzeele, toate colecţiunile noastre, toate facultăţile din Capitală şi 
1111~ura bibliotecă publică". Sau într-o formulare succintă dar care deplasa într-un 
frl centrul de interes " „din toate ideile ce s-au emis ca necontestabilă este aceea 
i/1· 11 se lua edificiul Academiei ca centru „." 

Concluzia arhitecţilor consultaţi este de inspiraţie haussmann-iana, traseul 
1·011ccput fiind gândit, indiferent de formele de relief ce trebuie să le străbată sau de 
1111ma stradală existentă, ca o linie dreaptă, aceasta fiind considerată un criteriu 
1•Ncnţial. Totuşi cezura dintre specialişti s-a creat tocmai în privinţa traseului. Cauza 
~11111 opiniile diferite pe baza cărora se judeca soluţionarea dorinţei Consiliului. 

Punctul de vedere al arhitecţilor Caputineanu şi Enderle şi inginerului 
I 1111coviceanu, consemnat într-un proces verbal, pleacă de la considerarea 
1111i liciilor care determină locul de început şi cel de sfărşit al străzii numai ca puncte 
ill' reper, ca loc semnificativ de pornire şi nu ca obiectiv de importanţă urbanistică. 
t I spun de altfel explicit : 

"Credem dar că o linie dreaptă ar trebui să unească Cotroceni cu Sf 
.\'111'11. Bulevardul va avea în cap grădinile palatului domnesc de vară, la celălalt 
1•/11(11 monumentală şi Palatul Universităţii. Nu am admis ideea de a frânge linia 
111/1 dealul Sărindarului; vederea ar fi atunci dizgraţios oprită de deal şi de casele 
, 1' 11r forma cotul de frângere, punctul de cotire (care obţine îndată mai mare 
111111ortanţă), nu este de nimic şi nicăieri natural indicat, monumentele ce s-ar aşeza 
111'11/o ar fi sacrificate, efectul lor ar fi pierdut„. [În plus] : 

a. Cotrocenii şi Sf Sava fiind pe aceeaşi paralelă soarele va fi de la 
răsărire până la apunere deasupra bulevardului ; 

b. bulevardul atinge grădina Cişmigiu şi prin urmare dă acesteia şi 
primeşte de la dânsa noi şi imense mijloace de înfrumuseţare; 

c. face ca biserica Sărindarului (atât de urât pusă cu spatele spre Calea 
Mogoşoaia8), să se găsească aşezată pe marginea bulevardului şi 
paralel cu axa lui şi să prezinte intrarea în faţa acestei căi „. ''. 

' Aprecierea este injustă dar provine din lipsa informatiilor istorice. Biserica Sărindari s-a construit cu 
11•111111dine anterior anului 1645, ctitor fiind Radu Cocărăscu, mare logofat şi Vvd. Matei Basarab şi avea 
.1111·11111rca firească: la vest - intrarea, la est - absida altarului. Podul Mogoşoaiei a fost tăiat de Vvd. 
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Tratarea clădirii Academiei ca loc de pornire şi nu ca obiectiv ce trebuie 
pus în valoare urbanistic este susţinută şi de următoarea concluzie a echipei : "Noi 
nu credem că lipsa de paralelism între faţada Academiei şi axa bulevardului ar fi 
un inconvenient grav. Evident aceasta este legată şi de gândul iniţial şi anume că 
cel mai important în această intervenţie este traseul, deoarece " ... Dacă chestiunea 
ar.fi de a considera numai Academia şi de a face pe dinaintea şi pe dânsa o stradă 
nouă nu am ezita nici un moment a ne pronunţa pentru o cale care să fie paralelă 
cu faţada edificiului universităţii. "9 

Pe de altă parte, arhitecţii Orăscu şi Onderka, privind intervenţia din altă 
perspectivă, sunt adepţii unei alte soluţii: "Asupra acestei teme noi subsemnaţii ne 
deosebim ... de dl. arh. Capuţineanu şi Enderle a căror opiniune este ca linia de la 
Cotroceni să treacă pe lângă biserica Sărindari şi să izbească la un punct depărtat 
de edificiul Academei cu 25 stj ". Aceştia consideră palatul Academiei "a cărei 
poziţie longitudinală este aşezată perpendicular pe meridian" ca un obiectiv 
urbanistic de valoare deosebită. Mergând pe ideea tratării acestei construcţii ca un 
axis mundi al oraşului Bucureşti ei prelungesc linii imaginare care le permit să 
stabileasca două trasee simbolice: de vom prelungi lungimea clădirii [Academei] În 
dreapta şi în stânga eşim ... la bariera Pantelimon şi la punctul pe lânga azilul 
Elena depărtat de biserica Cotroceni cu 310 stj. Apoi din mijlocul frontonului 
Academiei trăgând o linie perpendiculară la faţadă eşim drept în prag [la] Sf 
Anton. Astfel se dobândesc 2 linii drepte principale: una de la bariera Pantelimon 
pe lângă Academie la punctul enunţat de lângă Azilul Elena ce taie Bucuresciul 
drept în două printr-o linie de la răsărit la apus şi alta de la Academie la Piaţa Sf 
Anton, de la nord la sud ... 

Deci, pentru Orăscu şi Onderka clădirea emblematică ce trebuie cât mai 
bine pusă în valoare este Academia/Universitatea. De altfel, concepţia lor comună 
credem că a fost determinată şi de modul similar de formare, ambii fiind diplomaţi 
ai şcolii de arhitectură germano - austriacă10 în care dominau rigorile clasicismului 
inspirat din Grecia Antică şi pentru care o clădire de importanţa Academiei ca 
funcţiune şi realizare arhitecturală trebuia să capteze atenţia, iar o cale ce porneşte 
de la ea să fie concepută astfel încât să o pună în valoare. Orăscu şi Onderka vor 
susţine deci ca alinierea să urmărească un traseu strict paralel cu clădirea Academiei, 
ceea ce către vest îl ducea la grădina reşedinţei de vară, dar îl rupea de Mănăstirea 
Cotroceni. E drept că ei remarcă" În contra acestei idei ni se prezintă obiecţiunea 
Mănăstirii Cotroceni ce are să devie Palat Domnesc. " Obiecţia nu li se parc 
întemeiată având în vedere situaţia existentă de fapt "Dară clădirile Mănăstirii 

Cotroceni servă astăzi de locuinţă de vară a Măriei sale Domnitorul. Ele pot servi 
foarte bine fără de strict un bulevard al viitorului. Dacă în acea parte este a clădi 

Constantin Brâncoveanu la 1692, anterior pe acele locuri trecând un drum care ducea mai departe spre 
nord şi nu intra, până la intervenţia lui Brâncoveanu, în categoria arterelor importante ale oraşului, adică 11 

podurilor domneşti. 
9 Interesant este că discuţiile ce se poartă în aprilie 1868 sunt cu puţin timp înainte ca să fie realizai 
Bulevardul Academiei (oct. 1868) si prezenţa lui să impună regula locului. 
10 Arhitectul Alexandru Orăscu a studiat la Berlin şi Miinchen cu arhitecţii, creatori ai stilului neoclasic 
german, K.F. Schinkel şi Leo von Klenze. Anton Onderka era arhitect diplomat al unei şcoli superioarl' 
din Imperiul Austro - Ungar. · 
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1111 nou palat princiar care să se aşeze la extremitatea bulevardului cu atât mai 
11111/1 cu cât el se poate clădi în depărtarea de 310 de stâlljeni a Mănăstirii 
I 'otmceni rămânând clădirile de la Cotroceni în starea lor actuală cu biserica şi cu 
1111•enirile sale istorice. Nu vedem dară un cuvânt care să fie atât de puternic ca să 
1tn1·1• o linie dreaptă prelungitoarea edificiului Academiei ... " 

Arhitecţii revin la ideea care o consideră esenţială pentru opiniunea lor: 
'Noi vom atinge numai un singur inconvenient al acestei linii care pe lângă acela 

, 1l ascunde cladirea [Academiei] ca într-o curte închisă apoi linia nu este paralelă 
,.„ /i1ţada edificiului. Singurul acest inconvenient ne face a nu admite acest 
,, 1/,\'('I/ ... ". 

Apare astfel şi soluţia de compromis: "menţinerea prelungirii Academiei 
1111r-o linie dreaptă până în valea Sărindarului iar de acolo să cârmească la 
c 111roceni de vrem ca Cotrocenii să se ia ca punct invariabil". 

Ambele opinii au fost prezentate Consiliului Comunal " S-a pus în vedere 
1 '1111siliului Comunal, în şedinţa de la 26 aprilie 1868, atât prezentul Proces Verbal 
111•1 încheiat de echipa Capuţineanu, Enderle, Tancoviceanu, cât şi cel încheiat de 
111. Orăscu şi A. Onderka, minoritatea comisiunii, precum şi planul... Consiliul a 
1hNc11lat şi a adoptat linia propusă de majoritatea Comisiunii. "Luând în considerare 
tl1·rizia aleşilor primăriei, primarul Costache Panait pune, drept încheiere, 
11·1.11luţia: "Acum dar când chestiunea este definitiv decisă de Consiliu se va supune 
•I lu aprobarea domnului ministru de interne această deciziune, conform legii, 
111111i\ându-se şi planul". 

Alegându-se soluţia majoritatii, respectiv propunerea arhitecţilor 

c 'upuţineanu, Enderle şi inginerul Tancoviceanu, s-a acceptat varianta care punea 
111'l"Cntul pe legătura între cele două spaţii şi era indiferentă faţă de clădirea 

l\rndcmiei, soluţie care, în realitate, nu se va dovedi viabilă întrucât trasarea pe teren 
11 Bulevardului Elisabeta va pleca de la noul bulevard trasat - Bulevardul 
1\r11dcmiei/Universităţii. 

2. Tăierea bulevardului Academiei/Universităţi 

În timpul acestor discuţii şi proiecte continuând lucrările la clădirea 
1\rndcmiei, Comisia terminării edificiului Academiei dispune ca "din molozurile 
11•:11/tate din dărâmarea vechilor Clădiri din curtea Sf Sava" să se construiască 
11·1·11.1'(1mentul unei şosele sistematice în lărgime de 20 m. şi paralelă noului 
I 1/lfil'iu„. Căreia i s-a dat numirea de Bulevardul Academiei" 11 . Artera ce unifica 
11h1clc Co Iţei 12 cu Academiei 13 , acoperită în această etapă numai cu moloz, intra în 
'11r11laţie publică şi în grija Primăriei. 

" Artera va purta în documentele scrise sau în cele cartografice diferite denumiri: 
lh1h•1·11rdul/Bd. Academiei/Bd. Universităţii/Bd. Şuţu. După prelungirea bulevardului spre est, peste 
1111111 l 'ol\ei, noua arteră ce se va considera ca desfăşurându-se între strada Academiei şi Şoseaua Mihai 
ll111v11I va purta numele de Bd. Carol I. 
'· 'i11 <'oiţei se întindea între Piaţa Sf. Gheorghe Nou şi str. Clemenţei pe axa sud-nord. 
'' '111 Academiei, anterior uliţa Colegiului se întindea între str. Clemen\ei şi str. Doamnei. 
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Se realizase, astfel, în 1868, tăierea primei străzi a Bucureştilor ce era 
considerată - bulevard - prin prospect şi importanţă întrucât lega două străzi 
semnificative şi permitea punerea în valoare a unuia din cele mai importante 
edificii ale oraşului - Academia - edificiu ce astfel se putea citi în toată amploarea 
sa. 

Transformarea microzonei va continua, autorităţile fiind preocupate de a 
îmbunătăţi aspectul urbanistic al teritoriului dominat de Academie 14

• " ..• Fără 
sacrificii din partea guvernului nu s-ar putea termina acest monument i'n totalitatea 
sa, adică edificiul propriu zis cât şi dispoziţia exterioară în care se cuprinde piaţa 
şi deschiderea de bulevarde; ... edificiu care terminându-se ... ar contribui mult la 
i'nfrumuseţarea Capitalei .. " 

Punerea în operă va însemna, în primul rând, realizarea demersurilor 
necesare pentru a se înlătura construcţiile ce nu-şi mai găseau rostul în noul context 
urbanistic, respectiv cele ce aparţinuseră fostei mănăstiri Sf. Sava, printre care se 
afla şi biserica mănăstirii 15 • Pe lângă acestea, după discuţiile privind cadrul legal al 
acţiunilor16 , vor urma alte exproprieri în vederea degajării spaţiului urban "spre a se 
limpezi locul şi a continua aplanarea şi plantarea". 

Preocuparea pentru a realiza amenajările ce corespundeau valorii 
urbanistice a zonei determină Primăria Oraşului în 1870 să ceară din nou opinia 
specialiştilor: "Consiliul Comunal dorind a vă consulta în privinţa lucrărilor cc 
urmează a se face pentru înbunătăţirea şi înfrumuseţarea bulevardului 
Universităţii ... ". Sunt invitaţi la discuţii să-şi spună părerea domnii inginer. - arhitect 
Alexandru A. Orăscu şi arhitecţii Carol Kuchnovschy şi Gaetano Burelli. S-a 
prevăzut pavarea şi mac-adamizarea Bulevardului Universităţii, aşternerea 

trotuarelor cu lespezi de piatră şi asigurarea alimentării cu apă suficientă "pentru a 
face să funcţioneze cele două făntâni". Un alt aspect ce a impus găsirea celei mai 
favorabile soluţii a fost cel referitor la mobilarea spaţiului generos ce rezultase dup:1 
desfiinţarea mănăstirii Sf. Sava. Prima formulă, construirea unei grădini publice, a 
fost pusă în aplicare chiar de administratorul terenului, proprietate a 
statului: "Ministerul Cultelor prin inginerii săi au alcătuit un proiect pentru facerea 
unei grădini, bazine de apă şi alte lucruri dinaintea Universităţii." Dar abia în iunil' 
1874 se va termina amenajarea spaţiului plantat, ceea ce determină conducerea 

14 Clădirea sediu a Universitălii a adăpostit iniţial şi Senatul. În ea vor funcţiona până la mutare în alk 
spaţii Muzeele de ştiinţe naturale şi de antichităţi, Pinacoteca, Biblioteca centrală şi Societatcu 
academică română. 
15 În august 1870 serviciul de arhitectură al primăriei solicita primarului: "Vă rog ... să se mijlocească fli" 
lângă onor Ministerul de Culte a lua de îndată cele mai urgente dispoziţiuni pentru dărâmarea clădirilo1 
mănăstirii Sărindar ce cad în bulevardul Elisabeta Doamna [în realitate Bd. Academiei/Universităţii) spr,· 
a se putea regula umplutura ce necesită acel bulevard". Urmarea este hotărârea şefului diviziei cultclo1 
din M.C.l.P. : "în urma dispoziţiilor luate pentru dărâmarea bisericii Sf. Sava din capitală ... Preo111 
servitori de acolo precum şi celălalt personal [este transferat] să servească la capela Liceului Sf. Sava .„" 
16 La intervenţia primăriei de a se modifica unele prevederi legislative privind exproprierea defavorabili\ 
ei, Ministerul cultelor şi instrucţiunii publice răspunde în februarie 1871 ·· Asupra adresei primită t/111 
partea ... primăriei relativă la exproprierea imobilelor propuse întru înfrumuseţarea bulevardu/111 
Universităţii ... comună pentru cauza de utilitate publică având dreptul a expropria fără vre-un anu1111· 
proiect de lege, poate declara exproprierea case/or şi locurilor ... rămânând a se regula în ur1111i 
cestiunea participării statului la dezdăunare ... " 
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I lniversităţii să solicite primăria să preia în întreţinere grădina, după cum promisese, 
1111\dina "unde are să se aşeze şi statuia lui Mihai Viteazul". Curând însă, în 1876, 
I lniversitatea va comunica Primăriei intenţia de a opera modificări majore în 
rnncepţia asupra spaţiului plantat, prin transformarea lui într-o grădina botanică: 
"I ucrarea e ordonată de minister [MCIP] şi se face sub conducerea domnului 
dr. Brândză, profesor la facultatea de ştiinţe şi Director al Grădinii Botanice", cu 
-rnpul de "a se înlesni studenţilor studiul practic al acestei ştiinţe". Dar schimbarea 
11pologiei spaţiului plantat păstrează caracterul de grădină publică, ceea ce justifică 
-111icitarea în continuare a primăriei de a se ocupa de îngrijirea sa şi "a-i fumiza 
111111is apa". Totuşi, spaţiul fiind redus şi insuficient noii funcţiuni, menţinerea 

I in\dinii Botanice în acest loc se va face un timp limitat, ea fiind mutată, în 1895, pe 
1111111 amplasament din vestul oraşului. 

Între timp, în 1891, Ministerul de Interne aprobase "Noul plan de aliniere al 
w11\dinii din faţa Universităţii ... ", plan ce încerca să rezolve problemele de circulaţie 
tl1111rc acest loc central şi restul oraşului. Astfel se prevedea deschiderea unor străzi 
111 partea sudică a grădinii, "vizavi de partea centrală" 17 . Intenţia era de a realiza "o 
nlcc în semicirconferinţă, pentru pomi şi de ambele părţi a stradelor simetrice în 
-rn1iccrc ... o stradă de 20 m lărgime [dispusă] fn axa Universităţii" ... 

Ultima etapă, definitivă din punct de vedere a compoziţiei amenajării 
111hunistice, o va realiza Primăria 18 în anul 1911, prin renunţarea la grădină în 
lnvoarea construirii unei pieţe urbane. 

"Având fn vedere că: această parte {în dosul Statuiei lui Mihai Viteazul] e 
l11•.1·itâ de viaţă şi de construcţii care ar încadra mai bine piaţa" se hotărăşte a se 
nprnba un nou plan de aliniere ce prevede a" se deschide o stradă ... fntre strada 
11·111/emiei şi Bulevardul Colţei 19 şi [cu această ocazie] se lărgeşte 

1111111e1re/e ... desfiinţând linia de verdeaţă între trotuare şi aceste proprietăţi. .. " Se 
11•111iza, deci, o delimitare a spaţiului, accentuată şi prin prevederea: "În acest mod 
o 1111.1·1r11cţiile [vor fi] incluse la faţă, pe aliniere ... " Funcţional urmau să se 
11111struiască, specific zonei comerciale, clădiri "'pentru locuinţe şi comerţ". Noua 
1111nvcnţie urbanistică va fi aprobată prin Decretul Regal nr. 455/1911 dar 
1 hl·stiunea va fi uitată odată cu tragicele evenimente din anii 1914- 1916 - 1918. 

Conturarea noii expresii urbanistice a Pieţei Universităţii se va face abia în 
111 12„11 

, rezultatul fiind apreciat în Gazeta Municipală din 20 nov. "Peste câteva 

.\N. Fond. Ministerul de interne, inv. 322, dos. 773/1893 
" 11111 I HR8 Primăria este proprietara spaţiului urban din faţa clădirii Academiei prin "Legea din 1888" 
•" •1l11hilca "ca Statul să schimbe proprietăţile sale anume:a) locul cu grădina situat în faţa Palatului 
I '1111·1•n11cifi Bucureşti Contra locul numit Grădina Mimi, proprietatea Comunei Bucureşti pentru 
, /,1d11·1·11 institutelor de chimie, anatomie şi fiziologie cu conditia ca locul din fa/a Universitătii să 

r 1ll1111111i i:rădină publică". 
'' •„. 1·11111urează deci, pe latura de sud a pieţei urbane, o stradă de formă semicurbă (Cf. AN. DMB„ Fond 
1·~111 !\linieri, PI. 557/1911) 
" li 11pmlul Casei Lucrărilor Oraşului ce se referea la "Amenajarea Pieţii Universităţii" prezentat în 
'" >1111111 din 5 aprilie 1932 a Consiliului Municipal prevedea: "desfiinţarea plantaţiilor din faţa 
I 111111·.-1li11ii; „. lărgirea trotuarului„.; realizarea unei părţi pavate pentru vehicole şi a unui trotuar 
.i, 11 h111~ul frontului proprietăţilor dinspre Societatea "Generala"; „. statuile Gh. Lazăr şi Heliade Rădulescu 
• "' 11l111;îne, statuia Mihai Viteazul se va înălţa; se va face trotuarul în faţa proprietăţii Soutzo şi 

''1'11·1 I hcrăria Trocadero] „. 
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zile capitala va avea o piaţă întradevăr modernă"; ... mult deschisă, asfaltată în 
întregime . . . bogat iluminată". Piaţa lăsa un spaţiu plantat limitat, cadru al 
monumentelor statuare, şi amplifica posibilitatea circulaţiei prin tăierea străzii 

suplimentare ce constituia limita spre sud. Pe parcelele sudice erau deja ridicate 
clădirea Societăţii de Asigurare "Generală", arhitect Otto Maugsch ( 1902) şi 

clădirea de birouri, arhitect G.M. Cantacuzino ( 1932), construcţii care aveau şi rolul 
de a constitui cadrul arhitectural ce delimita spaţiul pieţei în sud. Între ele se 
deschisese strada Bursei (str. Bibliotecii/str. Toma Caragiu) ce conducea în 
Str. Vestei (str. Ion Ghica). Prezenţa în axul străzii Bursei a bisericii Sf. Nicolae a 
comunităţii ruse, construită între anii 1906 - 1909, a oferit un valoros cap de 
perspectivă, definitivând vizual spaţiul urban rezultat prin intervenţiile succesive, a 
căror început l-a constituit construirea clădirii şi bulevardului Academiei. 

3. Etapele tăierii bulevardului intre strada Colţei şi Cotroceni 

După stabilirea traseului şi obţinerea tuturor aprobărilor, 21 realizarea 
efectivă în teren a bulevardului ce trebuia să continue spre vest axa începută prin 
tăierea Bulevardului Academiei, este în responsabilitatea arhitectului Bucureştilor, 
Carol Kuchnovsky, aşa cum îi comunica primarul: "Domnule architect al capitalei. 
aprobându-se ... traseul ce aţi propus pentru construcţiunea bulevardului de la Sl 
Sava la Cotroceni vă invit ... pe deoparte să faceţi a se aplica pe faţa pământului 
acest traseu ... iar pe de alta să procedaţi la ridicarea planului definitiv şi exact al 
acestui boulevard pe traseul aprobat şi să faceţi şi copiile ... pentru a se înainta 
onorabilului Minister de Lucrări Publice pentru aprobare". Urmează ca activitatea 
aceluia să fie continuată de inginerii comunali Ilina, C. Tancoviceanu, N. 
Maxenţianu şi N. Pancu cărora primarul le cere în 18 iunie 1868 "Vă invite ca dr 
urgenţă să începeţi lucrarea zisului plan şi să terminaţi cât se poate de curând". Iar 
pentru înlesnirea acestei dispoziţii se vor acoperi inginerilor chiar şi cheltuielile de 
deplasare cu trăsura pentru a se simplifica parcurgerea traseului. 

În februarie 1870, noul arhitect al comunei, Mihail Capuţineanu, credea 
încă: "cu un sacrificiu de mai puţin de JO.OOO galbeni cred că s-ar putea face• 
exproprierea pe aproape 2 Km. (1800 m.) şi împinge această nouă cale pe deoparfC' 
de la Academie până la intrarea grădinei Cişmigiu despre calea Belvedere iar P" 
de alta de la Cotroceni până la str. Grădina cu Cai. rămânând o mică buclă dl' 
expropriat ... ", dar natura complexă a lucrărilor a impus un efort financiar, tehnic, 
edilitar ce a trebuit continuat de-a lungul unei durate de timp mult mai mari. Noua 
arteră numită până atunci Bulevardul sau printr-o extindere necorectă, Bulevardul 
Universităţii personalizată prin hotărârea Consiliului Comunal din 13 decembrie 

21 Conform legislaţiei în vigoare în anul 1868 respectiv Regulamentul pentru deschiderea din nou de uli/1 
în capitală (1856) planurile de sistematizare sau tăiere de noi străzi trebuiau aprobate tehnic de călrl" 
Ministerul Lucrărilor Publice şi din punct de vedere al investiţiei de Ministerul de Interne care îşi dădcn 
acordul asupra bugetelor primăriilor. Ele se instituiau prin Lege, ceea ce în cazul Bulevardului 
Academiei/Elisabeta s-a facut odată cu Legea pentru înfiinţarea de cheiuri ... ale râ11l111 
Dâmboviţa ... (vezi. Codul Hamangiu, voi. IV, Legea din 20 martie 1865) 
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I H<i9 când i se acordă, în cinstea tinerei principese de Wied, soţia principelui Carol, 
dl·numirea de Bulevardul Elisabeta/Bulevardul Elisabeta Doamna (Bulevadul 
Ht•l(lna Elisabeta). După 1882, s-a construit încetul cu încetul, dupa cum urmează: 

1868 - 1876 Bulevardul Elisabeta este tăiat până la strada Brezoianu; 
1876 - 1888 ajunge la Calea Plevnei - strada Grădina cu Cai; 
1888 - 1898 Bulevardul Elisabeta atinge Dâmboviţa continuându-se până la 
grădina palatului regal şi mănăstirii Cotroceni cu ceea ce a fost numit 
Bulevardul Independenţei. 

Dar încă din ianuarie 1870 Primăria proiecta gândul urbanistic mai departe 
111innând: "Acest bulevard are ca scop a merge şi de la Academie spre Moşilor", 
1•111111ţându-se, astfel, pentru întâia oara, ideea de a realiza axa est-vest completă. 

În paralel cu eliberarea terenurilor şi luarea lor în proprietatea primăriei 
p1 in expropriere, se întreprind lucrările de construire efectivă a noii căi. Un moment 
il1lkil tehnic şi administrativ l-a reprezentat rezolvarea stării locurilor de la apus de 
1111lnăstirea Sărindari unde apele stagnau formând bălţi, ceea ce impunea conceperea 
iii· canale de scurgere şi alte lucrări costisitoare a căror realizare era trecută din 
11°Nponsabilitatea statului, proprietarul locurilor, în cea a comunei ce avea mijloacele 
h•hnice şi practice a le realiza, dar nu era dispusă la cheltuieli suplimentare fără a 
1h•vcni proprietară. 

Sunt angajate lucrările de aplanare, apoi, în iulie 1870, pe baza aprobării 
1 '1111siliul Comunal, se începe pietruirea străzii, mai precis, aşa cum stabilise comisia 
iii· specialitate, urmează ca "pe o parte de 6 stânjeni din lărgimea totală a 
/o11!t·1·ardului să se facă Mac-Adam iar pe restul ... pavagiu de piatră cioplită şi 
1111/1111re cu piatră şi lespezi ... de gresie", lucrare care cere pavatori şi pietrari din 
• 1•1 mai buni. Pentru aceasta, ing. Ioan C. Capşa va apela la meşterii care au realizat 
11 lucrare similară pe uliţele Lipscani şi Carol I. În 1876, deja schimbându-se moda, 
•11· va angaja asfaltarea trotuarelor "de la Grand Hotel până la strada Brezoianu ". 

La sfărşitul sec. al XIX-iea, Bulevardul Elisabeta este trasat şi deschis pe 
l11l1l·aga sa lungime între str. Academiei şi Piaţa Gării Centrale (actuala Piaţă a 
11pl·rci). De acolo, el era continuat cu Bulevardul Independenţei (Bd. Carol II/Bd. 
'\11k·alul/Bd. Petru Groza/Bd. Eroii Sanitari) care ajungea la intrarea principală a 
l111l11111lui Regal de la Cotroceni. 

În timp, din cele două trasee puse în discuţie în 1868, se realizase o variantă 
111l11plată terenului, variantă care respectă linia dreaptă, dar dispusă pe porţiuni, 

11·~pcctiv prima parte, orientată est-vest între strada Colţei - Calea Victoriei, arteră 
p11111lclă cu clădirea Academiei, urma partea a doua, orientată est-sud/vest între 
c 11ll·a Victoriei - Parcul Palatului Cotroceni. Astfel, se punea în valoare clădirea 

I l111vcrsităţii - edificiul care determinase zona de pornire a bulevardului - erau puse în 
111l1111rc construcţiile ce s-au înălţat pe parcursul său şi se făcea legătura directă cu un 
1111· privilegiat al oraşului - Cotrocenii - respectându-se statutul conceput iniţial, acela 
iii· rnloană vertebrală a oraşului. 
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4. Transformări urbanistice determinate de construirea noii artere 

Una dintre consecinţele intervenţiei urbanistice rezultate din tăierea 

Bulevardului Elisabeta va fi remodelarea unor trasee sau a unor spaţii urbane. 
În primul rând, va influenţa direct alinierea străzilor existente: Silfidelor şi 

Schitu Măgureanu, a căror vechi traseu este anulat în 1885 pe deoparte din cauza 
străzii noi care se construieşte, dar pe de altă parte şi pentru a se realiza amplificarea 
Grădinii Cişmigiu. Proiectul noii străzi Schitu Măgureanu prevedea mărirea 
prospectului prin exproprierea parcelelor situate pe latura de est şi înglobarea unei 
părţi din strada Silfidelor, deci transformarea uliţei ce trecea pe lângă biserica 
omonimă într-un bulevard - Bulevardul Schitu Măgureanu - care lega Bulevardul 
Elisabeta de strada Ştirbei Vodă, punând în valoare latura vestică a Grădinii 
Cişmigiu. Tot în anii 1897 - 1898, Bulevardul Schitu Măgureanu se prelungea până 
la cheiul Dâmboviţei. În ce priveşte strada Silfidelor, aceasta se reducea la o străduţă 
de legătură între Bulevardul Elisabeta şi str. Imprimeriei (str. Gutemberg). 

Sub acelaşi impuls al clarificării relaţiilor între artera nouă şi arterele 
istorice pe care le traversează, se va concepe şi sistematizarea străzii Podul de 
Pământ/Uliţa Belvedere/Calea Plevnei22

• Strada, ce făcuse parte din arterele 
importante ale oraşului şi era cunoscută din sec. al XVIII-iea, datorită lungimii sale 
ce făcea dificilă intervenţia pe întregul ei parcurs, a cunoscut mai multe etape de 
aliniere odată cu schimbarea Concepţiei asupra acestor lmgi artere care străbăteau 
oraşul. Un prim plan de modificare a fost înlocuit cu cel care prevedea 
îmbunătăţirea alinierii pe o porţiune limitată, neafectată de transformările 
urbanistice: "Consiliul în şedinţa sa extraordinară de la 24 mai 1875 a observat 
acest plan [de sistematizare a străzii Belvedere] şi l-a aprobat cu început de la Schi/11 
Măgureanu până la Cazarma Malmeson pe liniile albastre şi modificarea introdusei 
prin linia verde de la str. Ştirbei Vodă ... Bucureşti 1875". Abia în anii 1887 - 1888 
se realizează planul care modifică parţial, dar într-un mod radical, traseul străzii 
Calea Plevnei. Proiectul ţinea cont de cele două schimbări urbanistice de amploare 
petrecute în Bucureşti: tăierea bulevardului Elisabeta, lucrare ce tocmai ajunsese la 
joncţiunea cu Calea Plevnei, şi regularizarea traseului Dâmboviţei care, eliminând 
buclele ample pe care le făcea râul între podul Şerban Vodă şi podul Cotrocenilor, îl 
plasa într-o poziţie diferită faţă de traseul străzii. Prin noua aliniere prevazută, Calea 
Plevnei capătă traseul actual, adică pornea de la Dâmboviţa, din dreptul Podului 
Izvor, spre nord-vest, până la o piaţă urbană concepută pe traseul bulevardului -
Piaţa Ministrul Kogălniceanu - şi, depăşind-o, continua spre nord-vest până la 
întâlnirea cu strada Sf. Constantin de unde intra pe vechiul traseu. Partea de est 11 

străzii dispare parţial păstrându-se traseul şi numele de strada Belvedere numai pc 
ultima porţiune, între strada Parlamentului (str. Ing. Saligny) şi Calea Victoriei. 
restul părţii de stradă, situată la sud de bjserica Sf. Ilie Gorgani, va fi înglobat;i 
străzii Imprimeriei 23 

22 Confonn AN. DMB. Fond PMB - Alinieri PI. 61; pi. 456/1875; pi. 103/1887. 
21

. Denumirea a fost detenninată de construirea pe parcela de nord, dintre această stradă şi bulevard. 11 

Clădirii Imprimeriilor Statului/Monitorul Oficial (în prezert, într-o clădire reconstruită în sec. al XX-kn. 
pe aceeaşi parcelă, se află Arhivele Naţionale). 
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(I iutemberg) sau va fi ocupată de noile clădiri care se realizează pentru popularea 
llulcvardului Elisabeta. 

În al doilea rând, construirea bulevardului va determina apariţia unor trasee 
11rcesare fie pentru a pune în valoare parcelele ce au rezultat, fie pentru a simplifica 
ll·~iltura sa cu alte zone ale oraşului. Astfel, pe latura de sud a străzii, din sec. al 
XIX-iea se vor constitui străzile: Gutemberg (str. Elie Radu) şi Parlamentului 24

, 

lll'ntru delimitarea parcelei proprietatea statului ce a rezultat după tăierea 

hulcvardului şi sistematizarea Căii Plevnei. Apoi, în deceniul trei al veacului 
1111111\tor, se va tăia strada de legătură cu str. Doamnei prelungită (str.Eforiei), ce va 
11 numită strada Beldiman. În ce priveşte latura de nord, unica faptă de acelaşi tip se 
vn petrece în sec. al XX-iea (1924 - 1933) când se va prelungi strada Apolon 
I li.I'. Hasdeu), peste bulevard, până la Calea Plevnei sub numele: strada Vasile 
l'Arvan. 

Alte transformări vor fi determinate de conceperea, pe traseul bulevardului, 
11 pieţelor urbane. Se constituise în est Piaţa Universităţii ce constituia practic 
~11111iul urban de la care pleca Bulevardul Elisabeta. Va urma Piaţa Ministru 
l\111tillnicenu (ulterior Mihail Kogălniceanu). Locul, gândit ca având două laturi 
~1·micurbe pe porţiunea de sud şi de nord a Bulevardului Elisabeta, a fost ales la 
111rrucişarea acestuia cu strada Grădina cu Cai şi Calea Plevnei, nou trasată, drumuri 
11 l'ilror continuitate astfel se întrerupe. În sec. al XX-iea (între 1911 - 1923) strada 
1 h'ndina cu Cai se va continua, peste piaţă, până la str. Sf. Constantin, această a 
d11u:i porţiune primind numele de str. Pompiliu Eliade. 

Pe lângă aceste transformări, Bulevardul Elisabeta a creat o cale directă, 
111pidil de circulaţie între centrul oraşului şi latura sa de vest, devenind o arteră 
h111l·lională integrată tramei stradale şi bine articulată în circulaţia oraşului. 

5. Proprietăţi, exproprieri, ocuparea bulevardului 

Primăria capitalei era decisă să ducă la bun sfărşit grabnic iniţiativa creării 
h11ll·vardului. Efortul era considerabil, urmând să se plăteasca din bugetul primăriei 
h'11·1111ri şi construcţii, ce dispăreau cu totul sau parţial, la cei peste 70 de proprietari 
11h•l'tu\i de traseul noii artere. El se va întinde pe mulţi ani fiind legat desigur şi de 
111111111 cu care înaintau lucrările deşi, chiar în luna iulie 1868, este formată comisia 

~ d . ·1 - • d I zs • llll' s11 se ocupe e expropnen e ce erau necesare mcepan cu eva uarea acestora . 

' 1'011 n·la unde se va construi clădirea Ministerului Lucrărilor Publice/Primăria Municipiului Bucureşti a 
''"'' 1111tial rezervată pentru clădirea Parlamentului, ceea ce justifică prima denumire a străzii care, abia 
0 1111"' 1111icarea Palatului M.L.P., se va numi A. Saligny. 

I ••misia iniţială va fi formată dintr-un consilier ajutor şi doi consilieri comunali, iar ca specialişti vor 
I""'" 111:1 Gaetano Burelli şi noul arhitect şef - Mihail Capuţineanu. Exproprierile, însă, nu avantajează 
I" 1111111111 întrucât ea, conform legii, nu poate expropria decât cât teren are nevoie pentru lucrări şi astfel 
"" I 11\1rnin loturi de vânzare din care să-şi acopere o parte din cheltuielile mari solicitate de astfel de 
"''' 111·1111 i. Chestiunea a fost reglată ulterior, încât, în urma exproprierilor, primăria a putut forma noi 
I''"' ..i„ pc care le-a vândut pentru a-şi recupera costurile. În 1876 se va forma altă comisie ce va avea ca 
• 

0 lol1u11t1<· întocmirea: "Tabloul[ui] de preţuire a construc/iilor şi terenurilor ce sunt necesare a se 
''l""I""' pentru prelungirea Bulevardului Elisabeta Doamna".„ Comisia formată din arhitecţii 
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Primii proprietari ce vor fi atinşi de lucrare sunt: în faţa Academiei -
Luxandra Coridati, iar pe latura de est a Podului Mogoşoaiei, la nord de biserica 
Doamnei - Ştefan Greceanu, care cedează o parte semnificativă din parcela familiei 
sale. Urmează pe latura de vest a Podului Mogoşoaiei Jacque Herdan ce 
cumpărase de la moştenitorii lui Nicolae Bălan, terenul dintre biserica Sărindari şi 
Legaţia rusă. De altfel negocierile cu negustorul Herdan vor ocupa un capitol lung 
şi special pe parcursul desfăşurării tranzacţiilor de expropriere. Proprietarul solicită 

insistent, încă în noiembrie 1868, alinierea terenului întrucât "am dispus ... de un 
capital.foarte mare pentru a construi pe dânsul spre a putea trage folos". De aceea 
se acceptă a i se autoriza, conform cererii depuse, ridicarea unui hotel - Hotelul 
Herdan - dar construcţia, ca şi limita de proprietate, fiind direct legate de traseul noii 
străzi, abia în mai 1869 i se va putea stabili soluţia de amplasare şi, în consecinţă, 
terenul ce trebuie să-l cedeze şi pentru care urmează a fi despăgubit: "având În 
vedere că prin liniile trase pe proprietatea Domnului Herdan deşi În faţă i se ia 8 
stânjeni, după malstapul planului ce ni s-a prezentat, Însă prin traseul liniilor În 
toată lungimea locului, se lărgeşte de 12 stânjeni din care îi rămân domnului 
Herdan două clinuri ... ". Se consideră, deci, corectă suma dată drept despăgubire, 
mai ales prin avantajul urbanistic de care beneficiază: "i se dă ... recompensaţie două 
faţade". Acestea două faţade vor constitui laturile principale ale primei clădiri 
ridicate pe noul boulevard Hotel du Boulevard, proiectată de arhitectul Alexandru 
Orăscu în expresie stilistică neoclasică, limbaj pe care de altfel îl va folosi în toate 
proiectele sale puse în operă. 

Alt proprietar afectat major va fi biserica Sărindari întrucât în urma unor 
modificări în traseul initial conform "proiectul[ui} admis de comună se ia locul 
bisericii din partea stângă până în perete ... ". De altfel această acţiune va constitui 
numai începutul unei prefaceri care va interveni radical în structura urbanistică şi 
arhitecturală a locului situat pe Podul Mogoşoaiei la nord de noul bulevard. 

Tăierea arterei realizându-se într-o epocă marcată major de secularizare, 
bulevardul va pierde unica biserică care se află pe parcursul sau Biserica Sărindari, 
edificiu datând din sec. al XVII-iea. Biserica abandonată şi lăsată să se ruineze va fi 
dărâmată în 1893-1895* 1. În locul ei se forma o piaţetă publică în care se va 
amplasa initial, în mod provizoriu, o f'antână decorativă. Ulterior, în 1895, primarul 
Nicolae Filipescu (9.02.1893 - 13.10.1895) va propune mobilarea spaţiului cu un 
grup statuar care să evoce renaşterea românească din secolul al XVII-iea. Soluţia 
propusă şi acceptată, la sugestia profesorului, istoricului G.l.lonescu-Gion, a fost ca 
monumentul să fie inchinat lui Matei Basarab, domnitorul care marcase secolul 
evocat şi era, de asemeni, cel ce ctitorise biserica dispărută. Proiectul amenajării 
spaţiului urban, favorabil locului întrucât se ocupă, pe deoparte, de elementele de 
mobilare urbană, iar, pe de altă parte, rezolvă şi peretele calcan dinspre vest, va fi 
realizat la comanda Primăriei, de arhitectul - restaurator Lecomte de Nouy. Gândul, 
deşi pornit şi arvunit, nu se va împlini. După 1900 acolo se va ridica Cercul Militar, 
opera arhitectului D. Maimarolu. 

Bucholtz, Gr. Cerkez, I.I. Rosnovanu şi A. Onderka "a avut în vedere ştiinfele şi explica(iunile domnului 
inginer şef; procedând ... la descinderi locale unde a pre(uit importantafiecarei proprietati ... ". 
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Pentru eliberarea terenului necesar tăierii bulevardului exproprierile vor 
11111tinua pe tronsoane între octombrie 1868 şi 1888, viteza de înaintare depinzând 
iii• negocierile cu proprietarul, fiecare parcelă ce trebuie obţinută fiind tratată ca 
1·111 particular, posibilităţile de plată ale Primăriei, rapiditatea cu care se face 
llr11111ia lucrărilor şi, în final, cu timpul de realizare a operaţiunilor de dărâmare a 
11111strucţiilor. Vor intra în discuţie imobile clădite sau neclădite din proprietăţile 
1 11rnlati, Iosif Niculescu, Criveţeanu, Mărculescu, G. Sion, Hristea Orăscu şi aşa 
111111 departe. 

Mobilarea bulevardului preocupa autorităţile încă din ianuarie 1874, când 
I 'omitetul central pentru vânzarea bunurilor statului " scoate la licitaţie publică 9 

l11llll'Î de parcele de pe Bulevardul Elisabeta Doamna situate "pe partea dreaptă din 
/11~1·ri<"a Sărindari şi până la domnul Iosif Niculescu, Criveţeanu, Algiu etc. şi pe 
1•111·t1·11 stângă din proprietatea Herdan până în [proprietatea} domnului Sion ". În 
\1•ilcrca acestei operaţiuni, comisia respectivă cere Primăriei să stabilească regulile 
oii• ronstrucţie, ce se adăugau celor deja stipulate prin lege26

, pentru a fi menţionate 
111 l'Ontractul de vânzare/cumpărare fiind, astfel, impuse de la început 
•' 11111părătorilor. 

Aceste reguli, Condiţiile generale propuse de către inginerul şef, în timpul 
-· 111'1 cc-I are la dispoziţie, prevedeau : înălţimea să nu fie superioară de 18 m. la 
1111ni11ă şi cu un acoperiş de maxim 4,87m.27

, iar autorizarea construcţiilor să se facă 
111111111i pe baza prezentării planurilor complete semnate de proprietar şi arhitect. 

Prevederile ulterioare adoptate de Primărie au ţinut cont de apariţia 

1111~cclor noi cu alt tip de exigenţe, aşa cum erau bulevardele. Astfel, s-a dat 
1111-1hilitatea împărţirii lor pe zone, fiecare având propriul regulament de 
'1111slrucţie28 . 

În cazul concret al Bulevardului Elisabeta, regulamentul prevedea în prima 
11111ll' să intre strada Academiei şi strada Brezoianu : "a se construi decât clădiri pe 
1o ,,,,,; Întinderea faţadei proprietăţii şi pe aliniere; înălţimea minimă 15 m şi maximă 
I ' 111 (până la cornişă); din Brezoianu până la răspântia [cu} strada 
/'/1•1•1111 ... clădiri pe aliniere, facultative pe toată întinderea faţadei, ... minim de 8 m. 
11111111/ere şi pe restul alinierii se face grilaj de fier; înălţimea este de 13 - 15 m.; ... din 
, 1111111 Plevnei [piaţa Minstr. Kogălniceanu) până pe Splai [se acceptă aceeaşi 

'111l111rn există în concepţia Serviciului tehnic al Primăriei care, aprobând în 1882 construirea primei 
. 1.111111 ,·c urma parcelei Sărindari, a dr. Raţiu, admisese ca pe latura ei de est, deci spre intrarea în 
'"" 111n, să fie rezolvată cu calcan pe limita de lot, ceea ce presupunea alipirea unei alte clădiri în 
, o11111m1nrc. 

IC 1•1omul de construcţie era reglementat de legile: I. Regulamentul pentru construcţiuni şi alinieri, 
I n 1 H. !. Legea pentru înfiinţarea de edificii şi construcţii publice, 1882; 

•„. vor vota: I. Noul regulament pentru construcţiuni şi alinieri, 1890; Condiţiuni pentru 
"""'""·111111ile de pe bulevarde şi splaiuri, 1897. Conform acestor reglementări, lăţimea minimă a 

1„o1,•1·11rdclor şi cheiurilor Dâmboviţei trebuie să fie de cel puţin 20 m.; clădirile nou construite erau 
.1o11~11111ri11 aşezate pe aliniere în Ocolul I şi pe arterele principale ale oraşului, deci inclusiv pe bulevarde, 

111 11111lpmea maximă a faţadelor caselor pe aliniere este determinată prin lărgirea definitivă a 
·ll111ltol11r.„", adică dacă lăţimea străzii era de 11 - 20 m„ înălţimea maximă era 17 m., iar numărul de 
"'', lo111 l'ste de 3 - 4. Colorarea faţadelor se va face "imitând diferite culori de piatră de construcţiune". 
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amplasare pe lot dar] ... înălţime 8 - 13 m ... "19.Clădirile publice fiind considerate 
excepţii, unicate, se preciza a fi discutate individual regulile architectural
urbanistice în care urmau să se încadreze. 

În secolul al XX-iea, odată cu aprobarea Planului Director de Sistematizare 
al Municipiului Bucureşti (1936) apar noi reglementări. Una dintre acestea se aplică 
numai pe anumite străzi la construcţiile existente sau la cele noi. Era prevederea ce 
stipula transformarea parterului prin retragere şi construire pe faţada unui portic 
ce susţinea etajele rămase în consolă. Regula privea câteva străzi importante care, pe 
de o parte deveniseră înguste faţă de solicitările de circulaţie, dar, pe de altă parte, erau 
închegate arhitectural, deci dificil de a se modifica. Se consideră ca rezolvabilă 
circulaţia pietonală de-a lungul acestor porticuri, ceea ce permitea lărgirea "părţii 
căruţabi/ă" a străzii. Între acest tip de artere a intrat şi Bulevardul Elisabeta, dar 
costurile majore ale unor transformări de asemenea anvergura au împiedicat 
realizarea proiectului. Singura dată când el a fost pus în practică a fost la tăierea 
străzii Beldiman, peste grădina de vară a Hotelului Bulevard, când se stabileşte prin 
regulamentul de construire că blocurile noi ce se vor ridica să aibă la parter portice. 
Regula va fi aplicată atât blocului de pe latura de est construit în l 940 în stil 
internaţional,30cât şi blocului construit postbelic (anii 1960) pe latura de vest. 

Noul traseu se va ocupa încetul cu încetul, profilul funcţional variat 
putând fi rezumat în 2 tipuri principale dominante şi anume clădiri cu funcţiune 
mixtă hotel sau locuinţă, având un parter comercial, sau clădiri cu funcţiune publică -
instituţii. 

De altfel, bulevardul va fi considerat un spaţiu de valoare pentru clădiri 
publice, iar prezenţa parcelelor proprietate a Comunei sau a statului va simplifica 
această folosire. Categoriei clădire publică, dar evident cu programe arhitecturale 
particulare în funcţie de specificul activităţii publice, se vor construi, în ordine 
cronologică: Eforia Spitalelor Civile ( 1882 - 1887); Liceul "Gh. Lazar" ( 1889), 
arhitect Filip Montaureanu; Ministerul Lucrărilor Publice ( 1906), arhitect Petre 
Antonescu; Imprimeria Statului (clădirea primă în deceniul 8 al sec. al XIX-iea, iar 
cea nouă între 1929 - 1930), arhitect State Ciortan; Facultatea de drept (1933 - 1935), 
arhitect Petre Antonescu sau Casa corpului didactic ( 1936), arhitect Constantin 
Iotzu. 

Alte clădiri vor aduce funcţiuni şi programe vechi în haine noi sau chiar cu 
totul noi: Casele cu prăvălii Dr. Steiner ( 1889) de la colţul bulevardului cu str. 
Brezoianu, arhitect Albert Galeron; Clădirea cinematografului Pa/ace (1905 ). 
Clădirea Clubului austro - ungar (1912) arhitect Rudolf Quick devenită după 192K 
sediul Senatului, Hotelul Pa/ace (1912) sau Clădirea cinematografului Cor.1·0 
(1934) etc. 

Stilistic clădirile ce s-au construit de-a lungul Bulevardului Elisabeta s-au 
încadrat în expresiile artistice ale epocii în care au fost înălţate, de la neoclasicismul 

29 Conform "Clădiri pe bulevarde şi splaiuri" în: Monitorul Comunal, 7 febr. 1893 (AN. Fond 
Ministerul de interne, inv. 322, dos. 1779/1893) 
'

0 Porticul trebuia să se continue de-a lungul faţadelor Hotelului Bulevard, ceea ce nu s-a realizat dc~1 
demersuri pentru a fi expropriat parţial în vederea realizării acestei operaţiuni au fost întreprinse. 
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I lotclului Bulevard, la eclectismul academic al Eforiei Spitalelor Civile, a caselor 
de pe latura de nord a bulevardului (dintre str. Brezoianu şi clădirea 

rincmatografului Bulevard) sau a Cercului Militar. Tot pe traseul sau se vor ridica 
1111clc din cele mai valoroase exemplare ale stilului monumental neoromânesc: 
d11llirile Ministerului Lucrărilor Publice/Primăria Municipiului Bucureşti, apoi 
Imprimeria Naţională/Arhivele Naţionale sau Casa Corpului Didactic. 

În secolul al XX-iea sa adaugă alte construcţii ridicate în stilul modem ce 
1kjn se impusese în arhitectura oraşului. Sunt blocuri şi clădiri publice dintre care se 
11l'tn~cază ca expresie arhitecturală, valoroasa rezolvare a programului şi ştiinţă a 
11111plasării, clădirea Facultăţii de Drept. 

Variaţia majoră de expresii arhitecturale prin respectarea principiilor 
ll'l(tilamentului de construcţie propus iniţial a reuşit să armonizeze volumele şi 

lormcle decorative astfel că traseul bulevardului, deşi mereu nou ca elemente, şi-a 
111lstrat unitatea. 

Mobilarea bulevardului va conţine încă două componente majore. Una va 
li statuarul monumental ce va fi previzionat încă din faza în care se discuta traseul 
h11kvardului şi se făceau aprecierii asupra valorii spaţiului urban care va deveni 
11111111 Universităţii. Atunci se afirma: "recunoştinţa naţiunii aici va trebui neapărat 
111 ridice cele dintâi monumente oamenilor săi iluştri". Urmarea acestei idei se va 
'''prima direct prin alegerea Grădinii Universităţii ca loc pentru aşezarea unuia din 
p111ucle monumente publice ale oraşului, statuia ecvestră a domnitorului Mihai 
\'ill·azul, opera sculptorului francez Carrier Belleuse. Amplasată în axul clădirii 

I l111vcrsităţi, statuia a constituit centrul unei compoziţii spaţiale care are drept front 
p1111l:ipal clădirea Universităţii. I se vor adăuga ulterior, într-o compoziţie urbană 
1111ll'lung găndită, statuile unor personalităţi remarcabile din istoria noastră, 

1w1 sonalităţi a căror activitate semnificativă s-a desfăşurat în Bucureşti. În 188 l, 
I 1111rc Ferari realizează statuia lui Ion Heliade Rădulescu; 1885, Ioan Georgescu 
il'1111i11ă statuia lui Gh. Lazăr. Complexul statuar va fi împlinit în 1935, când se 
1111111µurează statuia lui Spiru Haret, opera sculptorului Ion Jalea, lucrare tăiată în 
111111 mură de Carrara şi pusă pe un soclu de piatră de Muscel. 

Grupul monumental de la Universitate va fi completat prin amplasarea, în 
111 III, în piaţa ce-i purta de mult numele de când se constituise, a statuii lui Mihail 
li. 111(1\lniceanu, opera sculptorului Oscar Han. 

Părţii construite i se va adăuga, chiar de la începutul tăierii bulevardului, 
p111 ll'll plantată. Pe lângă deschiderea generoasă care se lăsa Parcului Cişmigiu, 
11l1111ri mutându-se în mod radical, de la răsărit la sud, intrarea principală a primului 
111111 public central, din deceniul şapte al secolului al XIX-iea se construieşte spaţiul 
1 ''""' mai întins sau mai redus din faţa Universităţii, iar horticultorul Louis Leyranz 
' -1r ungajat să se ocupe de plantarea copacilor de-a lungul străzii, în grija sa revenind 
,1 111trcţinerea lor. Partea vegetală va fi importantă şi în proiectul Cetăţii 

I 1111wrsitare - Facultatea de Drept - ea completând impunătoarea faţadă a 
111lll'lriului. 

*** 
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Se întreba Ullyse de Marsillac în "Journal de Bucarest "din 1872, privitor 
la Bulevardul Elisabeta ce abia se tăia: "Cum nu înţelege nimeni că noua arteră e 
sortită să rămâie pustie? Nimeni nu va fi destul de nebun, dat fiind că terenul este 
atât de mlăştinos, să-şi bage banii ... Această cale pustie nu va avea deci alt scop 
decât să ducă pe rarii trecători în strada care merge de-a lungul Cişmigiului ... de 
acolo înainte, vor putea edilii să croiască o cale cât de largă . . . niciodată n-o sti 
izbutească să aducă viaţă i"n acele părţi. Sortit singurătăţii, va fi doar o fantomă de 
bulevard, i"ntre fantome de case ... " 

Bulevardul Elisabeta a constituit prima axă a oraşului pe direcţia est-vest, 
axă ce se va continua către est prin tăierea bulevardelor Carol I şi Ferdinand având 
rol major în fluenţa circulaţiei şi legând artere deosebit de importante. La scurt timp 
după tăierea primului tronson al Bulevardului Elisabeta s-a considerat important 
stabilirea unui regulamentul de construcţie care să personalizeze spaţiul dar şi s:'1 
contribuie la unitatea lui arhitectural - urbanistică. Efectul pozitiv va determina 
generalizarea regulilor pentru acelaşi tip de stradă, nou introdusă în ora~. 

determinând o unitate constructivă până atunci inexistentă în oraşs. 
Tăierea bulevardului Elisabeta a determinat amplificarea interesului sprl' 

zona de vest a oraşului, a oferit o metodă de abordare şi a constituit una dintrl' 
primele dezbateri pe teme urbanistice între specialişti pe care Primăria a dorit să-1 
asculte. 
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The Layout of the Elisabeta Boulevard 
SUMMARY 

The layout of the Elisabeta Boulevard - Bucharest 1865 - 1890 - represented 1111 

important urbanistic intervention, made under the influence of Baron Hausmann·~ 
ideas. 

The most important architects of the time were consulted, in order to sclllr 
the route; two solutions were suggested. In the end, the solution was chosen ol 11 

route going in an opposite direction, as compared to the ideal one, but this line wu~ 
better fit to the ground and the existing street net. 

The new boulevard, which was bordered in time by important buildings mul 
has determined the systematization of other thoroughfares, has proved to bc 11 
favorable solution for the town. 
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I. Planul Borroczyn, 1852 
pe care s-au marcat cele 2 
propuneri de traseu ale 
bulevardului 
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2. Bulevardul Elisabeta pe Planul Gobl, 1898 - detaliu 

;_~·-

3. Bulevardul Regina Elisabeta , carte poştală , 190 I (Col.MMB) 
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„UNIVERSUL" 
un cotidian bucureştean de succes 

Prof. Alexandrina NICOLAE 

Scurt istoric 

Începuturile unuia dintre cele mai răspândite cotidiane din România 
interbelică, „Universul", sunt legate de începuturile activităţii de gazetar a 
italianului Luigi Cazzavilan. Participant la războiul franco-prusac şi la cele de 
independenţă ale italienilor, sârbilor şi românilor, acest locotenent va debuta ca 
gazetar încă din perioada 1877 - 1878, iniţial publicând în gazetele italiene articole 
elogioase la adresa victoriilor româneşti de la Griviţa şi Plevna pentru ca, dup;i 
încheierea războiului, să se stabilească la Bucureşti unde, în spiritul frăţiei franco
româno-italiene, va edita, în 1881, la Tipografia Naţională, foaia „Fraternitatea 
italo-română", înlocuită din 1884 cu „Trebuinciosul", apoi cu „Necesarul", din care 
textul în italiană va fi suprimat. Priza la public îl va face pe proprietar s;i 
conştientizeze atât necesitatea înfiinţării unei tipografii proprii, tipografie apărută pc 
str. Dorobanţilor la nr. 8, sub numele de Tipografia româno-italiană, cât şi asupra 
editării altor două periodice, „Universul" şi „Ziarul ilustrat al călătoriilor şi al 
întâmplărilor pe uscat şi pe mare." 

Prin „Universul", editat încă de la primul număr (20 august 1884) în 500 
de exemplare, Cazzavilan a dorit să realizeze un ziar al românilor şi pentru români . 
folosind în acest sens ca model tot un ziar românesc, cu caracter informativ, editai 
la Bucureşti, sub acelaşi titlu, în perioada paşoptistă, de profesorul Iosif Genilic 
Cazzavilan va prelua nu doar titlul vechiului periodic, ci va încerca să păstreze ~1 

caracterul informativ trasat de predecesorul său, adaptându-se însă realităţiloi 

specifice societăţii româneăti de la sfârşitul secolului al XIX-iea, o societate tot mai 
avidă de informaţie. A rezultat astfel, un cotidian nou ce relata despre evenimentek 
politice interne, fără a se angaja în polemici, independent, naţional, public şi cu idei 
şi principii liberale. Iniţial, noul cotidian a fost editat în format mic, de aceea~1 
tipografie româno-italiană, prima pagină prezentând, alături de titlu, două vignclt' 
(statuia lui Mihai Viteazul şi un dorobanţ în stânga, respectiv statuia lui Ştefan cel 
Mare in dreapta) şi două devize: „Dreptate pentru toţi" (în stânga) şi „Toţi pentru 
dreptate" (în dreapta). 

Priza la public a fost deosebită încă din momentul apariţiei, fiind 
favorizată de două condiţii esenţiale: preţul şi ora de difuzare. Preţul de 5 bani 
exemplarul (în Capitală), respectiv 16 bani (în provincie), sau abonamentul de 25·1 
lei pe an (în Capitală), respectiv 240 lei (în provincie) era deosebit de atractiv. Sl' 
adaugă la aceasta şi faptul că apărea (în Bucureşti) la ora 7 dimineaţa, ceea Ct' 
conferea un avantaj în reproducerea informaţiei către marele public, în fop1 
celorlalte publicaţii bucureştene ale timpului. La fel de rapid ajungea şi în 
provincie, cu sprijinul serviciului poştal. 
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După 1885, „Universul" continuă să apară zilnic, îşi măreşte formatul şi, în 
, 1mla previziunilor contemporanilor, va ajunge un ziar puternic, capabil să dea 
11111111 în evoluţia presei româneşti de la sfărşitul secolului al XIX-iea. Datorită lui, 
p1c1ul ziarelor scade de la 15 bani exemplarul la 5 bani exemplarul, iar numărul 
111i1orilor creşte, aşa cum observa preşedintele de mai târziu al Sindicatului 
/ 111riştilor, Constantin Bacalbaşa: "ziarul de 5 bani, pus în mâna celor mulţi, mai 
11IL·H a populaţiei mărginaşe fără să poată sluji dezvoltarea morală şi la deşteptarea 
p111i1ică a populaţiei, dar a dat marelui public gustul cititului." Nu era aceasta decât 
, 1111statarea unei realităţi: stârnirea gustului pentru citit în rândul maselor, de către 
oll'l'nstă „foiţă a mahalalelor"- cum îi spuneau, maliţios, unii dintre contemporani -
,,l1111ă" ce va deveni, însă, în scurt timp, renumită, oferind fiecărui interesat, bogat 
'1111 sărac, cult sau abia ştiutor de carte, informaţii realiste şi obiective încă de la 
1111111ele ore ale dimineţii. 

Pentru ca ziarul să apară după 1884, nu era nevoie decât de munca a trei 
111•rsoane: Luigi Cazzavilan, soţia acestuia, Teodora şi un maistru tipograf german. 
l'111prietarul era în acelaşi timp şi tipograf, maşinist, administrator, secretar de 
11•d11cţie, traducător, corector şi uneori chiar expeditor. În perioada următoare, când 
, 1•1crca din partea publicului începe să devină din ce în ce mai mare, şi ziarul este 
1lll11zat nu doar în Capitală, ci şi în provincie, un rol deosebit încep să-l joace 
, 111cspondenţii din provincie şi din străinătate. Pentru o mai bună difuzare în ţară, 
'lnrnl îşi va constitui chiar şi sucursale în diferite oraşe ale României (Craiova, 
lhllila, Galaţi etc.), iar ştirile de interes local vor începe să ocupe pagini întregi ale 
111111r ediţii speciale tipărite pentru provincie, acestea apărând în paralele cu ediţia 
h11rnrcşteană. 

Difuzarea în provincie şi legătura cu diferite zone ale ţării, pentru 
p11·hiarea informaţiilor, nu s-ar fi putut realiza fără sprijinul serviciului poştal şi al 
1 oilor Ferate Române, motiv pentru care încă de la apariţia sa, „Universul" se va 
l11rc mesagerul tuturor doleanţelor angajaţilor acestor instituţii, conştient de faptul 
, 11. lără sprijinul acestora, ar fi fost nevoit să se limiteze doar la titlul de gazetă a 
I 11pitalei. Că această colaborare a fost fructuoasă de ambele părţi, şi îndeosebi 
p1•111ru „Universul", o dovedeşte faptul că numărul sucursalelor sale din provincie 
··-ic într-o continuă creştere, în toată perioada apariţiei sale: 30 la 1890, 90 la 1900, 
11111 la 1920, pentru ca la sfărşitul perioadei interbelice să depăşească 700. 

Alături de corespondenţii din provincie, pentru completarea informaţiilor 
iii· politică internă, un rol deosebit încep să-l aibă reporterii angajaţi ai ziarului, al 
tl\rnr număr este într-o continuă creştere spre 1900, în timp ce pentru articolele de 
p11l11ică externă, la început, munca nu era prea dificilă, informaţiile fiind culese de 
1 1111.avilan însuşi, din ziarele străine şi, după o selecţie, articolele cele mai 
1111portante erau date publicităţii. 

După 1900, confruntat cu o societate românească ce anunţa schimbări 
111111orc şi făcându-se ecoul evenimentelor internaţionale, „Universul" îşi măreşte 
111111111, rezultat al unei cereri din ce în ce mai mari din partea publicului. Acum este 
,, perioada în care se înmultesc şi se diversifică informaţiile pe care „Universul" le 
1111'11\ marelui public, atât cele referitoare la situaţia internă, cât şi la cea externă, 
111 1·11sla din urmă din ce în ce mai ameninţată de spectrul războiului mondial. În 
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acest context, proprietarul „Universului" devine conştient de faptul că o bunii 
informare a publicului românesc nu se mai poate realiza doar prin prelucrarea 
informaţiilor oferite de agenţiile străine de ştiri, ci îşi va înfiinţa propriul serviciu 
telefonic în străinătate. Ştirile transmise pe această cale la Bucureşti erau receptate şi 
fructificate la redacţie de un personal specializat (personalul de la traduceri). Alături 
de redactori şi de corespondenţii interni şi externi, un rol deosebit în prelucrarea 
informaţiei interne şi externe încep să-l joace personalităţi de frunte ale vieţii 

publice româneşti, ale căror nume se regăsesc tot mai des, ca autori ai unor articole, 
în paginile „Universului": A.O. Xenopol, O. Goga, I. Agârbiceanu, M. Sadoveanu, 
Traian Lalescu, N. Crainic, Camil Petrescu, V. Bilciurescu, I.G. Duca, Tache Ionescu 
etc. 

O stagnare în evoluţia ziarului a reprezentat-o perioada ocupaţiei germane 
asupra Bucureştiului ( 1916 - 1918), când ziarul este închis din cauza morţii 

proprietarului şi din cauza divergenţelor ce apar între moştenitorii acestuia. 
Relansarea postbelică se leagă de numele lui Stelian Popescu, noul proprietm 
majoritar al „Universului" şi director al acestuia încă din 1916 - el va trasa acum 
direcţia de urmat pentru ziar în toată perioada următoare, direcţie ce o va continuu, 
în linii mari, pe aceea impusă de fondatorul său la sfărşitul secolului anterior, dar 
care trebuia să se dovedească realistă, adaptată nevoii societăţii româneşti de dupl\ 
Primul Război Mondial, societate pe cale să se democratizeze datorită adoptării 

votului universal. Dovedind, ca şi înaintaşul său, un realism deosebit, Stelian 
Popescu va fi preocupat să imprime „Universului" un spirit combativ pe linin 
apărării drepturilor câştigate în urma războiului: democratizarea societăţii româneşti 
şi România Mare. Astfel, întreaga perioada interbelică, „Universul" avea să rămânn 
un ziar ce se adresa tuturor, problemele abordate în paginile sale fiind tratall' 
echilibrat şi obiectiv, chiar dacă au fost şi momente când „Universul" putea 1'1 
acuzat de subiectivitate, îndeosebi datorită unor spaţii foarte largi acordate penim 
dezbaterea diferitelor teme, fără însă ca punctul de vedere propriu să fie precizai, 
limitându-se la relatari foarte ample. Aceste excepţii nu au reuşit să schimbe linin 
tradiţională a ziarului, „Universul" suferind modificări substanţiale doar la nivelul 
preţului dictat de fluctuaţiile economiei româneşti interbelice. 

Situaţia se va modifica, însă, în defavoarea „Universului" după 1940, când, 
în condiţiile instaurării cenzurii de război, Stelian Popescu ajunge la concluzia l'R 
ziarul nu îşi mai poate îndeplini misiunea de mesager al societăţii româneşti, 

hotărând, în 1943, închiderea sa. Decizia va fi amânată, la insistenţele unor lideri 
politici (I. Maniu, Dinu Brătianu), dar chiar şi nepusă în practică, în mome11111I 
respectiv, ea marca recunoaşterea declinului unui mare cotidian al cărui sfâr~11 

efectiv va veni odată cu încheierea celui de-al doilea război mondial, când nou11 
putere instaurată la Bucureşti în perioada 1944 - 1947 - comuniştii - va încerca şi v11 
reuşi lichidarea a tot ceea ce însemnase manifestare a democraţiei în perioadn 
anterioară, inclusiv presa. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



II. STUDII ŞI ARTICOLE 

Dotarea tehnică 

Folosind, iniţial, în tipografia sa, doar maşina acţionată manual, cu care 
puica tipări 600 de foi pe oră, Cazzavilan se va vedea nevoit în scurt timp şi 

111dcosebi după ce începe tipărirea „Universului", să cumpere, în 1890, prima 
111lntivă (în 1875 abia apăruseră primele tipuri), dotând astfel, pentru prima dată în 
H11mânia, ziarul cu o maşină modernă, produsă de fabricile Marinoni din Paris, fapt 
, , •• j permitea ca, în scurt timp, numărul exemplarelor redactate zilnic să crească 
•llllţitor, ajungând la 20.000 de exemplare pe zi. Această primă rotativă va fi urmată 
ok nite trei introduse până în 1900, fapt ce va facilita sporirea tirajului, acesta 
11j1111gând la 40.000 de exemplare pe zi. A doua rotativă, fumizată de casa Kenin & 
ll1111cr de Bavaria, avea capacitatea de a tipări color, ea fiind folosită îndeosebi 
111•11lru editarea publicaţiilor săptămânale, altele decât „Universul" propriu-zis. 

Introducerea în 1902 a primelor maşini de cules Linotype, prezentate 
p1·111ru prima oară în cadrul expoziţiei de la Paris din 1900, reprezenta încă o etapă 
111 procesul de modernizare al „Universului". Munca zeţarilor este înlocuită, 

1111 ilitându-se astfel o mai rapidă tipărire a ziarului: tirajul se va dubla, ajungând 
·•-11~·1 la 90.000 de exemplare pe zi , la această sporire contribuind şi modificarea 
111111ror rotativelor care sunt adaptate şi tipăririi color. 

Sfârşitul războiului mondial şi modificările ce intervin în societatea 
111111finească a acelei perioade aduc „Universul" în faţa unei noi realităţi: interesul 
1111 mai mare al fiecărui individ major al României, investit acum cu drepturi 
p111i1icc, pentru viaţa publică. În această situaţie presa avea, alături de alte instituţii 
·•h• Hiatului, greaua misiune de a influenţa mentalul colectiv în direcţia formării unei 
~il11diri modeme, participante şi combative. De acest rol devine conştient şi noul 
1h11•dor al ziarului, Stelian Popescu, care va lua o serie de măsuri pentru a 
111111Nforma ziarul său într-o adevărată tribună ce se adaptează vremurilor, 
1111pl idlndu-se permanent în problemele cotidiene. În 1922 va cumpăra noi rotative, 
• ttpuhile să tipărească numere diferite ale ziarului în acelaşi timp (exemplu: ediţia 
11• Bucureşti în paralel cu cea de provincie), investiţiile continuând în orice alt 
1l1111wniu să faciliteze sporirea tirajului, îndeosebi în domeniul mecanizării, 

I l111vcrsul" ajungând să deţină la 1933 în sala maşinilor 21 de maşini de tipărit, 9 
11111,111i de cules, 19 maşini de legat şi un transportor automat, toate facilitând 
lljlAl'il'ca a 200.000 de exemplare pe zi, într-un timp relativ scurt, de 2-3 ore. 

Investiţiile vor fi orientate şi spre dotarea cu aparatură modernă a 
•t'I vlriului telegrafic şi telefonic, sau spre ceea ce contemporanii numeau „palatul 
I l11lvcrsul'', o dovadă a unei activităţi bine organizate. Situat în 1886 în str. 
lh1•111innu (tipografia din str. Dorobanţilor devenind neîncăpătoare), sediul 
I l111vcrsului" se va bucura de o deosebită atenţie din partea directorului său după 

tnd11·icrca Primului Război Mondial. Acesta va deveni în perioada interbelică, una 
11111 mfindriile arhitectonice ale Bucureştiului, imbold spre construirea unui adevărat 
1111111•r al presei în centrul Capitalei. Noua clădire nu se dorea doar un bun exemplu 
11111 1111 proces mai amplu de modernizare edilitară a Bucureştilor, ci un model de 
"'ll••111111rc şi eficienţă în munca ziariştilor. Ea se compunea din clădirea 

·11l111111islrativă şi redacţională ce reprezenta faţada şi reunea, pe etaje, toate 
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activităţile ziarului: etajul I - sala de aşteptare, direcţia, sala de consiliu, 
secretariatul de redacţie, birourile redactorilor, etajele II şi III reuneau serviciile, 
precum şi celelalte publicaţii anexă ale „Universului": „Universul copiilor", 
„Ilustraţia română", „Veselia" etc., etajul IV era destinat sălii de festivităţi unde se 
desfăşurau conferinţe, concerte, reprezentaţii teatrale şi cinematografice, baluri etc. 
Al doilea corp de clădire era reprezentat, Ia subsol, de clădirea atelierelor, sălile 

maşinilor la etajele I şi II, la etajul Ill - atelierul de fotozincografie, iar la etajele IV şi 
V - depozite şi arhiva. Acestora li se mai adăuga un al treilea corp de clădire, mai 
mic, spaţiu pentru garaje la subsol, spaţiu pentru locuinţele ucenicilor şi u 
intendentului la parter şi o sală de masă. 

Buna dotare tehnică şi organizarea deosebit de eficientă a muncii de la 
sediul ziarului au reprezentat, alături de realismul celor ce l-au direcţionat, 

principalele secrete ale succesului de public de care „Universul" s-a bucurat din 
partea opiniei publice româneşti, încă din primii ani ai apariţiei sale. 

Caracterul ziarului - tematica abordată 

Preluând modelul predecesorului său Genilie, Cazzavilan a imprimat un 
caracter informativ cotidianului pe care 1-a înfiinţat în 1884, sub titlul „Universul". 
Primul număr avea ca subtitlu „Foaie politică ilustrată" şi debuta, pe prima pagin~. 
cu un articol de fond urmat de o corespondenţă dintr-o capitală europeană, 11 

corespondenţă din România şi un articol de actualitate, totul pus în evidenţă de 11 

gravură plasată în centrul paginii. Următoarele pagini aveau tematica variată: 
„Noutăţi telegrafice", „Din Capitală", „Din ţară", „D'ale comunei", „De toate şi de 
pretutindeni", „Gazeta tribunalelor", „Informaţii", „Partea umoristică ilustrată", 

„Bursa Bucureşti", „Faptele zilei", „Romanul foileton". De la l decembrie 1884 
apare şi rubrica „Galeria parlamentară", cu portrete şi biografii ale noilor senatori~' 
deputaţi. 

Reorganizarea „Universului" se va declanşa după 1889, în acord i:u 
cerinţele epocii, ziarul luând forma unui cotidian european cu articole numeroaNr 
referitoare la problemele interne (politice, sociale, economice, militare etc.) lu 
ordinea zilei, la evenimentele politice externe, la lumea teatrului, a muzicii, 11 

literaturii. Spre completare se adăugau numeroasele corespondenţe trimise din ţarn 
şi străinătate, subiectele abordate fiind deosebit de variate pentru a atrage un numlll 
tot mai mare de cititori. Tot în această perioadă, Cazzaviian devine conştient lk 
faptul că ziarul său se transforma într-un instrument de educare a maselor, în accNI 
sens luând o serie de măsuri pentru ca tematica abordată să fie cât mai accesibiln 
marelui public, accentul fiind pus îndeosebi pe informaţiile politice şi financiare. 

De la începutul secolului XX şi îndeosebi după Primul Război Mondinl. 
„Universului" i se imprimă şi un caracter combativ, el devenind apărătorul 

drepturilor câştigate în urma războiului, fie că era vorba de votul universal ~1 

reformă agrară, pe plan intern, sau de recunoaşterea, prin tratate, a constituim 
României Mari, pe plan extern. Astfel, continuând această linie, se poate spune cn 
pentru „Universul", perioada interbelică a reprezentat perioada maximei snh• 
dezvoltări. Era această afirmare expresia unei abordări obiective şi complexe 11 
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problemelor ce frământau societatea românească, interbelică îndeosebi, dar şi 

l~uropa în general. 
Pe planul politicii externe, „Universul" se face ecoul slujirii cauzei 

1umâneşti, pe linia trasată de fondatorul sau la sfărşitul secolului al XIX-iea -
uccca de păstrare şi consolidare a relaţiilor inter-româneşti. Acum, după război, atât 
noul director, autor al numeroaselor articole de fond, cât şi alţi redactori ai ziarului, 
vor transforma „Universul" într-o tribună de la care este apărată cauza 
1 umânisrnului. Acesta va fi începutul unei lungi campanii antirevizioniste pe care 
,.l lniversul" o va întreţine, prin paginile sale, în toată perioada interbelică, campanie 
re s-a bucurat uneori de apreciere din partea unor personalităţi importante 
111mâneşti sau străine. 

Pe plan intern, în perioada interbelică, „Universul" va deveni exponentul 
1·clci de a patra puteri în stat, presa. Aceasta, în general, realiza importanţa pe care 
t1ohuie s-o aibă în procesul de culturalizare a maselor, de conştientizare a acestora 
pc linia formării spiritului civic etc. Transformarea mentalului colectiv, „Universul" 
11 vede realizându-se doar cu ajutorul presei şi în acest sens se va face ecoul tuturor 
1•vcnimentelor majore din societatea românească din acea perioadă. Dacă înainte de 
1n1.hoi, aceasta nu se amesteca în disputele politice, ci se limita la o relatare succintă 
11 nccstora, acum, modificarea situaţiei postbelice şi a structurii electoratului face 
necesară o implicare tot mai accentuată a „Universului" în problemele comunităţii 
111 scopul apărării interesului public, al sesizării abuzurilor etc., se acordă atenţie 
111t11ror manifestărilor politice, indiferent de spectrul politic din care acestea provin, 
IRNi111d la latitudinea cititorului să-şi facă o opinie şi să tragă concluziile. Nu poate 
11 ucuzat de lipsă de obiectivitate. 

Alături de rubricile de viaţă politică şi de cronicile parlamentare, 
1•111nomicul şi-a făcut loc treptat în paginile ziarului, dovadă a interesului publicului 
111•11tru acest domeniu. Încă din 1910 se permanentizează rubrica financiară şi cea 
1•1·11nomică, rubrică extinsă apoi la o pagină întreagă, unde, de-a lungul timpului, s
'"' dezbătut problemele cu care se confrunta economia românească şi s-au făcut 
pi opuneri pentru rezolvarea acestora. S-au scris articole referitoare la sistemul de 
1111pozitare, unificare monetară, bugetul statului, datoria publică etc. Şi agriculturii i 
• 11 ncordat atenţia cuvenită având în vedere procentul majoritar pe care îl deţinea 
111 viuta economică românească. În paginile „Universului" apare rubrica specială 
J 'ronica agricolă", devenită şi ea, în perioada interbelică, „Pagina agricolă 

•flpll)mânală", ce cuprindea articole sensibilizatoare la adresa autorităţilor şi care se 
11•1l'rcau la necesitatea îmbunătăţirii situaţiei în mediul rural printr-o serie de măsuri 
111 trebuiau să vină în sprijinul locuitorilor majoritari ai României de-atunci, ţăranii, 
111•11licient împroprietăriţi, pentru a-i ajuta să ducă o viaţă decentă, cu posibilităţi, 
Jh· ele reduse, de asistenţă medicală, acces la cultură etc., cu conştiinţa faptului că 
p111~resele în agricultură nu se puteau obţine fără o ţărănime conştientă de valorile 
,1 posibilităţile sale. „Universul" va fi de un real sprijin în procesul de „luminare" 
,, •ntclor declanşat încă de la sfârşitul secolului XIX de Spiru Haret şi continuat în 
111111111 jumătate a secolului XX de discipolii acestuia. De fapt, „Universul" îşi va 
11111t1nua şi pe această cale drumul trasat de fondatorul său, acela de a stârni gustul 
' 111tm11lui de rând, al publicului larg, de a participa la procesul de culturalizare a 
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maselor. Sesizând că singur, impactul presei asupra lumii săteşti era insuficient, 
încă înainte de 1900 „Universul" face propagandă extinderii sistemului de 
învăţământ românesc, promovând programele de reformă propuse oficial în această 
perioadă de nume celebre ale intelectualităţii româneşti ca: Petru Poni, Spiru Haret, 
etc. Procesul de iluminare a satelor era privit în strânsă legatură cu conştientizarea 

lumii rurale asupra valorilor tradiţionale, a folclorului, cântecelor şi obiceiurilor 
populare, „Universul" acordând spaţiu în paginile sale, abordării unor astfel de 
teme, militând şi pe această cale pentru apărarea spiritului naţional. 

Că acest cotidian nu era doar o „fiţuică a mahalalelor", cum o spuneau cu 
ironie contemporanii dinainte de 1900, şi nu se adresa doar lumii satului, o 
dovedeşte şi faptul că în paginile sale îşi găseau locul şi articole ce se adresau unui 
public mai elevat, capabil să perceapă evenimentele ştiinţifice şi culturale, să Ic 
observe şi să le analizeze. Articolele publicate la sfărşitul secolului doar cu titlul de 
senzaţional vor reprezenta punctul de plecare spre ceea ce în anii 1890 vor deveni 
articole bine documentate, ale cronicilor ştiinţifice, articole semnate de nume 
celebre ale vieţii ştiinţifice româneşti, ca: Traian Lalescu, Simion Mehedinţi, Octav 
Onicescu, etc. Şi alte domenii ale ştiinţei se bucurau de atenţie din partea 
„Universului", cum ar fi arheologia şi numismatica, cercetările din aceste domenii 
fiind popularizate în paginile ziarului chiar de persoane specializate: Vasile Pârvan, 
D.A. Sturdza, N. Iorga, Ioan Nistor etc. În perioada următoare, când tehnica începe 
să ocupe un loc tot mai important în viaţa de zi cu zi a ziarelor, „Universul" va 
aborda şi acest domeniu. Telegraful, telefonul, automobilul, tramvaiul, radioul vor 
fi, fiecare la timpul lor, sprijinite de a fi adoptate de marele public. 

O atenţie deosebită a acordat „Universul" şi activităţilor literar-artistice. Se 
poate spune că începutul a fost făcut de Luigi Cazzavilan prin publicarea în foileton 
a unor romane străine („Contele de Monte Cristo", „Cei trei muşchetari") pentru 
stârnirea gustului cititorilor şi cultivarea spiritului civic prin sporirea încrederii în 
conducător, într-o viaţă cinstită. Nu peste mult timp, rubrica literară a cotidianului 
va deveni mai amplă, aici găsindu-şi locul nume celebre ale literaturii române: 
G. Coşbuc, l.L. Caragiale, Al. Vlahuţă, M. Sadoveanu, E. Lovinescu, Al. Macedonski, 
Camil Petrescu, L. Rebreanu, N. Crainic etc. Din 1925 va fi introdusă chiar pagina 
culturală săptămânală, aflată sub conducerea lui Constantin Brăiloiu. 

Adaptându-se progresului şi fiind de nenumărate ori promotor al acestuia, 
„Universul" va fi şi mesager al mişcării cinematografice căreia îi rezervă o rubrică 
zilnică şi apoi o pagină săptămânală. o consideră demnă de luat în seama şi de 
sprijin, deoarece cinematograful devenise oglinda în care se reflectau realităţile 

epocii, o altă cale prin care masele erau atrase spre cultură. Cinematograful 
reprezenta noul, sprijinirea acestuia nu însemna ignorarea de către „Universul" a 
celorlalte manifestări artistice tradiţionale, teatrul şi muzica. Şi ele au beneficiat de 
rubrici speciale, rubrici în care erau prezentate noutăţi şi prin intermediul cărora se 
încerca o călăuzire a maselor şi spre aceste laturi ale vieţii artistice. 

Pentru divertisment şi timp liber, o atracţie o reprezentau rubricile: „Fapte 
diverse" (relatări vesele, interviuri luate bandiţilor), „Fel de fel" (inaugurată în 1923) 
şi rubrica devenită apoi "Pagina sportivă", rubrică permanentă din 1925, prin 
intermediul căreia se difuzau atât informaţii sportive interne, cât şi externe, 
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1111icole propagandistice din domeniul turismului, gimnasticii, concursurilor, cu 
~rnpul popularizării educaţiei fizice. 

Ultimele pagini ale ziarului erau rezervate rubricilor: „Ultima oră" şi 
„Mica publicitate" - prima se prezenta ca o scurtă trecere în revistă a informaţiilor 
1l'lcritoare la actualitatea internă şi externă, preluate în ultimul moment de la Rador, 
11 huletinului meteo, a accidentelor şi deceselor; ultima pagină era totdeauna 
rezervată anunţurilor de mică publicitate. Introducerea anunţurilor şi a reclamelor în 
presă a fost tot iniţiativa lui Cazzavilan, pornind de la reclamele pe care le făcea în 
pl·riodicele sale, produselor proprii desfăcute prin magazinul înfiinţat la sfărşitul 
-l·colului XIX în redacţia ziarului. În 1897 magazinul va fi închis, dar ideea 
ll'l·lamei prin presă va ramâne şi va fi preluată şi de alte periodice ale timpului, 
„llniversul" însuşi începând să facă reclamă contra cost. Abia în 1901 rubrica 
„Mica publicitate" se permanentizează, la început în „Universul literar", 5 parale 
111vântul, apoi şi în „Universul" propriu-zis, de 3 ori pe săptămână, marţi, joi şi 
1h11ninică - Evoluţia societăţii româneşti dar şi cerinţele crescânde ale acesteia se 
vm reflecta şi în ultima pagină a ziarului. Chiar dacă preţul unui anunţ va creşte şi 
-l' va impune chiar o limită pentru numărul de cuvinte ce puteau fi date publicităţii, 
totuşi, numărul anunţurilor va deveni treptat mai mare, lucru ce va duce nu numai la 
pl'lmanentizarea rubricii, ci şi la extinderea numărului de pagini acordate acestuia, 
11111ngându-se uneori la 2 sau 3 pagini, în perioada de maximă dezvoltare a ziarului, 
1 nn<l un număr putea avea peste 20 de pagini. 

Conştient că obiectivele pe care şi le propusese nu le putea duce la 
11uleplinire singur, „Universul" va face apel la toate instituţiile importante ale 
Slutului (armata, justiţia, biserica), ca, prin colaborare, să favorizeze progresul 
-111:ietăţii româneşti. 

Încă de la începuturile ziarului, armata reorganizată de Carol I avea să 
li!nscască sprijin în paginile „Universului" pentru popularizarea noilor tehnici de 
111strucţie, de teorie şi tactică militară. Este armata care se jertfeşte în Primul Război 
Mondial şi care are nevoie de un proces de modernizare, în toată perioada 
1111crbelică. În sprijinul acestei armate, „Universul" creează rubrici speciale, prin 
1111c populariza exerciţiile fizice şi activităţile premilitare (cercetăşia), având grijă 
1 11, de câte ori era prilejul, să atenţioneze autorităţile asupra necesităţilor financiare 
nll• acesteia, despre faptul că, pentru a fi bine instruită şi dotată, trebuia în primul 
1 llnd finanţată, avertizând că aceasta nu se ridica la standardele europene într-o 
Vll'lllC în care spectrul celui de-al doilea război mondial ameninţa lumea. 

Acceptând justiţia ca a treia putere în stat, conform Constituţiei, 

.. 1 lniversul" încearcă să transforme această situaţie de drept într-una de fapt. Astfel, 
111 1885, în paginile ziarului îşi va găsi locul rubrica „Curierul judiciar", iniţial 

pniodic, apoi permanent. Prin intermediul articolelor publicate aici era adusă la 
1 111111ştinţă opiniei publice derularea unor procese aflate pe rol la curţile din 
ll11r11reşti şi din provincie, sau a unor procese internaţionale deosebite. După 1900, 
,1 in<leosebi după preluarea direcţiei de către Stelian Popescu - el însuşi jurist ca 
1111 maţie - prin paginile „Universului" se va milita pentru reformarea justiţiei 
111111:incşti în scopul îndeplinirii a două obiective principale: avantajarea 
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penitenciarelor, elaborarea codului de procedură civilă, urgentarea operei 
legislative în materie juridică etc. 

La sf'arşit, dar nu în ultimul rând, trebuie menţionată colaborarea 
„Universului" cu biserica. Această biserică creştin-ortodoxă reprezenta tradiţia ce 
trebuia continuată, suportul moral al românilor. De acest rol al bisericii proprietarii 
„Universului" erau conştienţi şi aveau să încerce prin paginile ziarului să-i acorde 
posibilitatea de comunicare cu masele, iniţial doar prin intermediul unei rubrici 
zilnice, apoi al unei pagini săptămânale. În aceste spaţii, prin scrierile lor, suni 
prezenţi în mijlocul populaţiei distinşi apărători ai ortodoxiei, preoţi sau laici şi 

chiar patriarhul Miron Cristea. Nici celelalte culte nu sunt ignorate şi, pe linia unei 
politici tolerante, acestea îşi vor găsi un sprijin în „Universul". Pe ansamblu, în 
toată perioada interbelică, ziarul este un sprijin pentru toate initiaţivele campaniilor 
ce se desfăşurau pentru ridicarea sau renovarea unor lăcaşe de cult. 

Sub aceeaşi formă şi aproximativ cu aceeaşi tematică „Universul" va 
continua să apară în toată perioada interbelică, încercând să păstreze linia 
independentă impusă de fondatorul său, să evite polemicile politice şi conflictele cu 
autorităţile într-o vreme în care, pentru a supravieţui, trebuia să dovedească supleţe. 
să se adapteze realităţii şi să lupte pentru a obţine recunoaşterea statutului presei, 
ca a patra putere în stat, chiar dacă nu întotdeauna condiţiile îi erau favorabile, 
cenzura relativă a presei şi starea de asediu repetată nereprezentând noutăţi. 

Îmbinând tradiţia cu modernitatea, încercând şi reuşind cu succes s1) 
abordeze problemele de actualitate din societatea românească a timpului său, 

„Universul" se face, în toată perioada apariţiei sale de peste 50 de ani, un mesager 
al opiniei publice româneşti, al idealurilor şi doleanţelor acesteia. În acelaşi timp, cu 
orice mesager, trimite şi invers informaţii, jucând astfel un rol important în procesul 
de educare a maselor, de modificare a mentalului colectiv după Primul Răzho1 
Mondial sau devenind suportul moral al acestora în perioada de criză. 
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"UNIVERSUL" - A Successful Bucharestan Daily Paper 
SUMMARY 

The foundation of one of the most popular daily papers during the interwar 
1·poch in Bucharest (andin Romania) is tied to the beginnings of Luigi Cazzavilan's 
1ournalistic activity. First lieutenant Luigi Cazzavilan took part in the Franco
l'russian war, then in the independence wars of the ltalians, Serbians and 
l<omanians. He started as a joumalist during the 1877 - 1878 epoch, when he 
1•ulogically recorded the Romanian anny's victories at Grivita and Plevna. 

Cazzavilan intended - and managed - to create a newspaper for the 
l<omanians. His "Universul" was available at 7 o'clock a.m„ every day, at a low 
1111cc. For this paper to be issued, the skill and abnegation of its founder were 
1•11ough. The paper follows the paper's evolution throughout the years. 
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Punerea în valoare a patrimoniului 
cultural urban 

- tendinţe muzeografice europene -

dr. Virgil Ştefan NIŢULESCU 

Demolarea celebrelor Hale din Paris a fost, probabil, unul dintre ultimele 
gesturi de acest fel în Europa Occidentală. Urbaniştii vremii doreau să înlăture 
vestigiile secolului trecut, pentru a forţa modernizarea oraşelor. Singura cale admis;! 
de modernizare, de ridicare a gradului de confort, era aceea a unei construcţii noi, 
din temelii, în manieră aseptică, abuzând de concreteţea betonului, de metal şi 

sticlă. Maniera brutalistă în care este construit Centrul Pompidou stă mărturie 

acestui mod de gândire, care se dorea novator. Era spiritul unei epoci revoluţionare, 
în care anarhismul troţkist şi maoismul îşi dădeau mâna în Parisul turbulent, în 
speranţa utopică a oricărei revoluţii - aceea a unui nou început. Aceleaşi speranţe Sl' 
năşteau şi în primăvara pragheză, şi în mediul grevist polonez, şi chiar şi în 
dezgheţul bucureştean. 

Anii '70 au marcat trecerea la un cu totul alt mod de gândire. Deziluziik 
şi-au făcut loc, peste tot, la Paris, ca şi la Berlin, în Moscova, ca şi în Bucureştii 
mini-revoluţiei culturale pornite în 1971. Intelectualii anilor '70, mai putin 
influenţaţi de utopiile deceniului flower power, încercau să se împace cu trecutul, s11 
pună în valoare moştenirea veacurilor precedente. Această concepţie, a integrării, în 
spirit creator, a patrimoniului construit, a acceptării trecutului, simultan cu necesaru 
modernizare, şi-a făcut loc, tot mai mult, spre sfărşitul secolului, pe măsură l'l' 
patrimoniul material, care scapă nevătămat - în pofida dorinţei creşterii confortuh11. 
a neglijenţei şi a cutremurelor - se diminuează de la un an la altul. Convenţiil1· 
internaţionale' au consolidat această tendinţă. Este adevărat că, în societă\(k 
dictatoriale ale Estului, mânate de ideologii care urmăreau naşterea unui om nou, 1111 

Homo sovieticus lipsit de memorie şi de rădăcini, tendinţa din anii '60 mai întârzil'. 
în cel mai rău caz, până la revoluţiile din 1989 - 1990, situaţia României fiind, di· 
departe, cea mai dramatică, din cauza politicii deliberate de distrugere 11 

patrimoniului cultural construit, fie prin demolare, fie prin nepăsare2 . În vestul 
continentului, însă, se demolează tot mai puţin, vechile clădiri căpătând destina\11 
foarte diverse. Bunăstarea care şi-a făcut loc, după criza petrolieră de la sfărşitul 

1 
Între ele, trebuie mentionată Carta de la Vene/ia, adoptată la cel de al doilea Congres lnternaţionnl ni 

arhitecţilor şi tehnicienilor de monumente istorice, care a avut loc la Veneţia, între 25 şi 31 mai 1964. 11 
care, deşi a fost adoptată de nişte specialişti, nu de nişte guverne, a avut un rol esen\ial în stabilirea 1111111 
standarde de la care nu se poate abdica, în statele care se respectă. Apoi, între altele, putem am11111 
Convenţia europeană privind protejarea patrimoniului arheologic, din 6 mai 1969, Convenţia UNl'St ·11 
privind protecţia patrimoniului mondial, cultural şi natural, din 16 noiembrie 1972, şi, ceva mai tf111111 
Convenţia europeană privind protejarea patrimoniului arhitectural al Europei, din 3 octombrie 1985. 
2 

Augustin Ioan observa, în Power, Play and National ldentity, Ed. Fundaţiei Culturale Romll11o 
Bucureşti, 1999, că zona Lipscani a rămas, chiar şi la 10 ani de la răsturnarea regimului comumsl," 
mahala, în centrul oraşului (p. 190). 
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1111ilor '70, a stabilizat această tendinţă, tăcând-o să devină regulă. Ea a fost 
lnvorizată şi de procesul de integrare, intensificat prin Tratatul de la Maastricht, 
pmces care, în ultimele decenii, a început să modifice profilul statelor naţionale, 
11KI fel încât, „deasupra naţionalismelor învechite va trebui pe viitor să stea 
"~111imentul solidarităţii naţiunilor. Meritul naţionalismului a fost întemeierea unei 
1111diţii şi a unei structuri interne solide în cadrul statului. Pe această fundaţie veche 
vu trebui ridicată o nouă construcţie. Suprastatul va fi aşezat pe fundamentul 
11111ional'a. Astfel, pe de o parte, este favorizată naşterea unei noi identităţi - cea 
1•111opeană - dar, pe de altă parte, renasc mai vechile identităţi regionale, intrate în 
111lonnire, odată cu apariţia statelor naţionale. În tot mai mare măsura, identităţile 
11111ionale se văd strivite între cele europene şi cele locale. În plus, fireasca 
il1•1voltare a democraţiei a accentuat conştiinţa apartenenţei la comunităţile locale şi 
1h1r1111a implicării în problemele acesteia. 

Nu trebuie uitat că aceste comunităţi locale capătă, ele însele, dimensiuni 
1111111111ice. Desigur, pot fi citate exemple din afara Europei, ca aglomerarea urbană 
11111 jurul capitalei mexicane, care are o populaţie egală cu cea a României, sau 
, 111111rbaţii precum cele de la Tokyo, Mumbai, Seul şi Shanghai, care sunt pe 
·•111011pe. Chiar şi pe continentul nostru, cinci aglomerări urbane - Moscova, Londra, 
1'111 •~. Istanbul şi Essen - depăşesc 8 milioane de locuitori, iar altele patru - Milano, 
M111lrid, Sankt - Peterburg şi Barcelona - se apropie de 5 milioane. Guvernarea unor 
'1-1•mcnea zone urbane este infinit mai dificilă decât cea a unor regiuni ca cele din 
11111dul Rusiei centrale, care, pe suprafeţe uriaşe, au densităţ populaţionale de I 
l1111111or/km2

• 

Instituţiile locale nu aveau cum să nu rezoneze la asemenea evoluţii. În 
pl11~. ele au fost forţate să se adapteze noilor cerinţe, pe măsură ce bugetele centrale 
''" devenit tot mai sărace, ca urmare a aplicării politicilor neoliberale iniţiate de 
~11\'l'rncle din ţări precum Regatul Unit şi Olanda, la începutul anilor '804

, urmate, 
11111d pc rând, de celelalte ţări europene, în următorul deceniu. Rămase fără resurse 
11111111ciare de la centru, instituţiile culturale s-au apropiat de organismele locale, dar 
•li 1•Nll'll le-au condiţionat sprijinul de realizarea unor programe menite să răspundă 
11H·111lor comunitare, în primul rând. 

Muzeele nu au tăcut excepţie de la această regulă ... Aşa după cum se ştie, 
1111111'l'lc naţionale au devenit vizibile cultural în epoca numită a „lungului secol al 
'I\ - lca" (perioada 1789 - 1914 ), consacrând acest tip de aşezământ cultural ca 
1111„11111·c a unui efort conjugat, al unei întregi comunităţi ştiinţifice, cu adevărat 
111111111111lc, pentru crearea unei instituţii care să fie reprezentativă şi să aibă valoare 

11„lu·11 Sdrnmann, Fur Europa. Cuvînt inainte de Konrad Adenauer, trad. De Eva Rapsilbcr, Genf, 
1 •11, I l'I' 219 ss, apud Hagen Schulze, Stal şi naţiune în istoria europeană, traducere coordonată de 
1I111" N1·11111ann, Polirom, Iaşi, 2003, P- 312. 

I',"'"'" discuţie cu privire la condiţiile politice care au determinat modificarea politicilor culturale în 
' '"' 111111 muzeelor, vezi Virgil Ştefan Niţulescu, Drumul „privatizării" în muzee. De la Arnhem la Arad 
'" ,/, /,, 1111„/e/ul olandez la reali/a/ea românească, în Revista muzeelor, an XXXI, nr. 4, 1994, PP- 37 -

li 
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de simbol. „Scurtul secol XX" (perioada 1914 - 1989)5 şi, mai ales, ultimele decenii 
ale acestuia, par să fie favorabile unui alt tip de instituţie: muzeul local. Acesta nu 
mai este reprezentativ pentru o ţară întreagă, ci numai pentru o comunitate localii. 
Nu ambiţionează să spună totul despre un popor, ci doar să însemne ceva pentru 
oamenii locului. Evoluţia, firească, este legată şi de schimbarea esenţei naţiunii, 
care, la 1789 era clădită pe o solidaritate etnică, iar acum este fundamentată - cel 
puţin, în societăţile evoluate tehnologic şi cu un nivel de trai ridicat, din vestul 
Europei - pe respectul comun faţă de anumite principii sociale şi norme juridice. 
De la identitatea bazată pe etnie s-a trecut la cea care porneşte de la cetăţenie. În 
aceste condiţii, interesul pentru clădirea unor muzee naţionale a început sa pălească, 
el fiind transferat spre crearea muzeelor regionale şi, chiar, locale. 

Cele mai semnificative muzee locale sunt, evident, cele de istorie. Există, 
bineînţeles, mai multe tipuri. În cele mai multe dintre cazuri, ele primesc drepl 
sediu o clădire care este clasată ca monument istoric şi care, eventual, poate avea ~i 
o importanţă aparte pentru aşezare. Excepţia o constituie construcţiile realizate 
anume pentru muzeu, peste vestigii antice sau medievale. Pentru prima categoric. 
putem cita muzeele din Paris, Praga, Salzburg, Budapesta, Wroclaw şi Miinchen, 
pentru a doua, pe cele din Geneva, Barcelona şi Budapesta. Acestea din urmă, de~i 
mult mai rare, au un uriaş avantaj, făcând posibile adevărate călătorii în timp. 
Vizitatorii pot călători, simultan, nu doar pe un caldarâm antic, ci şi pe un traseu 
istoric de mai multe secole. Senzaţia este extraordinară, pentru că nimic nu poall' 
oferi, mai bine, iluzia călătoriei în timp, decât atingerea unor ziduri milenare. 
Emoţia devine şi mai mare, atunci când muzeul este amenajat sub pavajele actuale, 
pentru că este accentuată senzaţia de separare în timp, între două epoci, vizitatorul 
putând să facă, într-un interval minim, o călătorie dintr-un mileniu în altul, cu iluzin 
că este teleportat. Este un avantaj al oraşelor europene, în care o asemenea călătoril' 
se poate face în doar câteva minute, coborând câţiva metri. În multe dintre statcli· 
din America Latină, de exemplu, pentru o călătorie similară, trebuie parcurse sull' 
de kilometri, oraşele moderne nesuprapunându-se, decât excepţional, peste cell• 
precolumbiene şi este păcat că nu toţi managerii muzeali europeni par conştienţi dt• 
acest avantaj pe care îl conferă geografia. În muzee de acest tip, în centrul emoţiilo1 
pe care încearcă ele să le evoce nu se mai află mândria naţională, ca în cazul 
colecţiilor "naţionale" 6, ci contactul nemediat cu istoria unui loc anume. 

În toate aceste cazuri - dar, mai ales, în cele privind expoziţiile subterane ·. 
muzeul serveşte, în acelaşi timp, drept loc de refugiu pentru orăşeni, care au 
posibilitatea să regăsească premisele sociabilităţii şi civilităţii, altfel, ameninţate - î11 
afara spaţiului protejat al muzeului - de caracatiţă urbană7 . Plonjarea în trernl 

5 
Evident, cel care a teoretizat cele două "durate" a fost Eric Hobsbawm, Secolul extremelor, Ed. Lider. 

Bucureşti,passim; Idem, Era revoluţiei. 1789- 1848, Traducere din engleză de Radu Sandulescu, Ed. 
Codex 2000, Bucureşti, Ed. Cartier, Chişinău, 2000, passim; Idem, The Age o(Capital, 1848- 1875, 
passim; Idem, The Age of Empire, 1875 - 1914, passim. 
6 

Gwendolyn Wright, lntroduction, în The Formation of National Coltection.'i of Art and ArchaeoltJx.1'. 
Washington, 1996. p. 5. 
7 

Ali Kazancigil, Histoires de vi/Ies, în Revue internationa/e des sciences socia/e.'i, n" 125, aout 1990 
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11Nigură acel dram de senzaţie de evadare, necesar pentru supravieţuirea în faţa 

-1resului cotidian. 
Dincolo de emoţii, însă, rolul esenţial al muzeului urban este acela de a 

11111ta integrarea şi omogenizarea societăţii - nu spre distrugerea identităţilor 

1wrsonale, ci în folosul unei mai bune înţelegeri între indivizi. Spre deosebire de 
mediul rural - consolidat pe comunităţi închise - în oraşe, locuitorii provin nu doar 
1lin medii sociale extrem de diverse şi chiar opuse, ci şi din zone geografice diferite 
-1111 chiar state diferite, amestecul interetnic fiind o realitate care începe să se 
prefigureze până şi în ţări precum România. Bagajul cultural divers, purtat de toţi 
111·eşti nou veniţi constituie, într-o primă instanţă, o barieră în calea comunicării. 
Muzeul poate şterge asperităţile dintre toţi aceşti oameni, ajutându-i să se identifice 
1·11 locul pe care şi l-au ales, fără ca, prin aceasta, să poată renunţa, total, la ceea ce 
li face să se simtă deosebiţi unul de altul. Programele educaţionale sunt, din această 
p1•rspectivă, esenţiale pentru oricare muzeu orăşenesc, asigurând nu doar 
l111leplinirea unui rol fundamental al aşezământului muzeal, ci şi integrarea acestuia 
111 rcteaua de instituţii social - culturale locale. Astfel, cetăţenii oraşelor au o şansă 
111 plus să ajungă să se identifice cu „adevăraţii oameni ai cetăţii", adică, „cei care 
_,. percep astfel, simţindu-se mândri că aparţin unui grup pe care patrimoniul 
n1ltural îl diferenţiază nu doar de masele de ţărani din vecinătate, ci şi de alte 
rnmunităţi urbane. Clădirea administraţiei, turnul municipal, orologiul public - iată 

dlteva expresii elocvente ale acestui patriotism local"8
. Chiar dacă exemplele de 

11111i sus se referă la o altă epocă istorică, esenţa mesajului rămâne aceeaşi. 
Am menţionat muzeele de istorie a oraşelor. Ar trebui, de fapt, precizat că 

11t'l'Slc muzee tind să îşi schimbe conţinutul, devenind, din muzee de istorie urbană, 
11111zcc ale oraşului său, mai corect spus, ale vieţii orăşeneşti. Uneori, schimbarea 
lnrepc de la titulatură (cum este şi cazul, de câţiva ani încoace, al muzeului 
t 'upitalei României9

, fost „muzeu de istorie şi artă", acum, pur şi simplu, „muzeu al 
1111111icipiului"). Alteori, numele rămâne acelaşi, dar expoziţia capătă - ca la 
l\mslcrdam, Varşovia, Londra sau Marsilia - un caracter diferit, renunţând la 
1•,p1merea seacă de obiecte şi fotografii, în folosul reconstituirilor de epocă, un fel 
di• diorame realizate la nivelul cerinţelor, cel puţin, al sfărşitului de secol XX. 
lllneînţeles, în asemenea situaţii, nu mai este posibilă respectarea cu stricteţe a 
11•v,11lii expunerii doar a obiectelor originale. O mulţime de reproduceri trebuie să fie 
~ill'l'urate printre obiectele autentice, pentru a da impresia unui întreg. Aceasta nu 
lllNt:nmnă că documentele - originale sau facsimilate - de exemplu, nu mai apar în 
'''punere, dar ele sunt lăsate, ca din întâmplare, pe obiectele de mobilier sau sunt 
lipite pe „zidurile" create în expoziţie. Operele de artă pot fi, asemănător, scoase din 
1•\p1111crea specifică şi aşezate în habitaturile reconstituite pentru fiecare epocă în 
purii: şi pentru fiecare mediu social în parte. O asemenea abordare va permite 
~llV.l'ntrea nu doar a mediului de locuit, ci şi a spaţiilor în care se muncea, se învăţa, 

" l'h11ippc Braunstein, Oraşele se trag din zona rurală, în Antoine Compagnon, Jacques Seebacher, 
11•111111/ Europei, voi. I, trad. de Claudiu Constantinescu, Polirom, laşi, 2002, pp. 249 - 260, p. 256. 

' I li Mioara Ioniţă, Muzeul Municipiului Bucureşti într-o nouă formulă de prezentare, în Revista 
fHHl<'••itlr, an XXXVII, nr. I - 3, 2000, p. 181. 
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a spaţiilor comerciale sau de rugăciune etc. Desigur, cea mai spectaculoasă 

reconstituire este cea a unei străzi, pe care vizitatorul să aibă prilejul să se plimbe, 
efectiv, printre mijloace de transport, fiind lăsat să arunce o privire „indiscretă" prin 
ferestre 10. 

O asemenea abordare pretinde mult curaj muzeografic şi inventivitate. Pc 
de o parte, este vorba despre renunţarea la unele piese, care nu au cum să-şi 

găsească locul în asemenea reconstituiri, pentru că nu mai este posibilă expunerea 
unor colecţii sau a unor obiecte fragmentare. Pe de altă parte, trebuie create 
butaforii, pe spaţii relativ întinse, pentru că nu se pune problema unei reconstituiri 
singulare, ci a amenajării unui şir de cel puţin 6 - 7 camere, astfel încât să se asigure 
un discurs expoziţional coerent. Nu în ultimul rând, trebuie rezolvate problemele 
ridicate de necesitatea conservării preventive a bunurilor originale, lucru nu tocmai 
simplu, dacă avem în vedere şi experienţele româneşti în domeniu. Câştigurile sunt, 
însă, imense. Pentru a da un singur exemplu, adaptat la situaţia muzeografici 
româneşti, vom alege cazul expoziţiilor de istorie contemporană. Majoritatea 
muzeelor româneşti de istorie îşi opresc expunerile în jurul anului 1945, 
considerându-se că, pentru perioada ulterioară, fie nu există obiecte reprezentative, 
fie nu există o viziune istorică limpede. Or, soluţia reconstituirii unor interioare de 
locuinţe din mai multe medii sociale, a unui birou, atelier sau magazin, a unei săli 
de şedinţă sau a unui vagon de tramvai din anul 1955, de exemplu, poate fi mai 
sugestivă decât o înşiruire de vitrine şi l O metri pătrati de texte explicative. 
Introduse în mediul lor, obiectele pot vorbi de la sine. Desigur, aici ies în eviden\1l 
carenţele de colecţionare din ultimele decenii, când obiectele din viaţa cotidiană ~i. 
mai ales, din cea urbană, nu au fost achiziţionate, decât în cazuri rarisime. Este 
ilustrativ impasul în care se află creatorii viitorului discurs muzeografic al 
expoziţiei de istorie contemporană din Muzeul Naţional de Istorie a României, umk 
reconstituirile nu reprezintă decât o parte destul de redusă, în ansamblul 
preconizat 11 . Dar asemenea eforturi sunt făcute, acum, peste tot, pe cuprinsu I 
Europei. Perioada de utilizare a unui obiect se scurtează, cu fiecare genera\il' 
tehnologică. Un aparat de radio cumpărat în 1940, de exemplu, a putut fi utilizai 
chiar şi 30 de ani, înainte ca o familie oarecare să încerce achiziţionarea unuia nou. 
Acest din urmă aparat, însă, nu mai supravieţuieşte (într-o ţară ca România) decât, 
maximum, 20 de ani, iar un altul, cumpărat în 1990, este, deja, înlocuit în 2000, ia1 
cel nou va fi utilizat, probabil, cel mult 5 ani. 

S-a spus, adeseori, că muzeele de istorie sunt un fel de cărţi deschise, 
ideale pentru învăţarea istoriei de către tinerele generaţii. Numai că, în momentul dl' 
faţă, cartea este înlocuită, în tot mai mare măsura, ca sursă de informare, lk 
documentaţia obţinută on line, cu ajutorul unui calculator echipat cu placa video ~1 
de sunet, şi de CD-ROM-uri. Nu este de mirare că, pentru vizitatorii obişnuiţi s11 

IO De exemplu, Muzeul Tehnic din Brno, cuprinzând una dintre cele mai recente alcătuiri expoziţionale· 
din centrul Europei, reconstituie o asemenea „stradă a meşteşugarilor", din sec. al XIX-iea. 
11 

Mihaela Cristina Verzea, Noi modalită(i de prezentare a istoriei contemporane în Muzeul Na(iona/ r/, 
Istorie a României, în Revista muzeelor nr. 1-2/2004, pp. 103 - 106. 
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1111vigheze pe Internet, expunerea lineară dintr-un muzeu de tip clasic este îngrozitor 
de plictisitoare. Tocmai de aceea, muzeele europene încearcă să suplinească această 
lipsă prin imagini filmate, introduse pe monitoare, şi prin înregistrări sonore care 
pot fi activate fie prin celulă fotoelectrică - în momentul în care vizitatorul ajunge în 
1111a exponatelor -, fie prin apăsarea pe un buton, asta, în cazul în care vizitatorii nu 
~l' plimbă prin expoziţie cu căştile pe urechi. 

Muzeele municipale de artă, atunci când sunt separate de cele de istorie a 
vieţii urbane, au, totuşi, o seamă de specificităţi. De regulă, ele favorizează inovaţia, 
neaţia, încă, neconsacrată, concurând, într-o oarecare măsură, galeriile de artă. În 
1·111nparaţie cu muzeele naţionale de artă, aşadar, nu este vorba numai despre o 
11ifcrenţă de dimensiuni, ci şi de una de conţinut, colecţiile municipale 
m·umbiţionând panoramarea unor întregi epoci artistice, dar favorizând, în schimb, 
111ti~tii care şi-au legat numele de oraşul în cauză. 

Asemenea modificări în structura expoziţiilor permanente - expoziţii care 
111ri nu vor mai putea fi înlocuite cu prea multă uşurinţă, de acum încolo, dar cărora 
li se vor putea adăuga obişnuitele expoziţii temporare -, atrag cheltuieli foarte mari. 
I l11eori, ele pot fi acoperite din fondurile locale, dacă acestea sunt foarte bogate -
11~11 cum este cazul Barcelonei, de exemplu - cu un mic sprijin din partea 
111~anismelor regionale. Alteori, însă, este nevoie de implicarea administraţiei 

1 1·11trale, care, prin proiecte speciale, finanţează reorganizările muzeografice. 
I 'emplul cel mai sugestiv este, poate, cel al Insulei Muzeelor, din Berlin, unde 
11111zeele locale au fost luate, practic, în grija guvernului central - care a creat o 
l1111daţie ce le administrează, în pofida unor aparenţe de autonomie pe care acestea 
li- pilstrează, încă. Pe de altă parte, tot mai multe municipalităţi - mai ales, dintre 
1 1·k ceva mai sărace - apelează la fondurile alocate prin programele de finanţare 
11~1~urate de Comisia Europeană, atât pentru proiectele strict culturale, cât şi pentru 
11°ll' rezervate remodelărilor urbane, exemplul programului multianual aplicat la 
ll1rmingham fiind edificator, în acest sens, şi cu rezultate spectaculoase. 

Pentru crearea şi menţinerea unui muzeu urban, inserţia sa în reţeaua de 
111 v,nnisme locale, de la administraţie la reprezentanţele marilor firme şi de la mici 
1111reprinderi la organizaţii neguvernamentale, este esenţială. Efortul de colecţionare 
111'11uic orientat spre toate aceste entităţi, mizând pe dorinţa lor de a-şi găsi, rapid, 
1111 1111: în expoziţiile ce developează memoria locului. Totodată, muzeul este obligat 
oi1 pornească de la premisa că este doar una dintre instituţiile care pun în valoare 
p111rimoniul local, motiv pentru care este ideal să stabilească relaţii de parteneriat în 
11•1krca obţinerii de subsidii şi sponsorizări (în bani şi în natură, deopotrivă), cu 
1 l'klalte instituţii culturale şi educaţionale. 

Din păcate, muzeele orăşeneşti din România sunt, încă, foarte departe de 
111 1·ste evoluţii, fiind lipsite de necesara forţă economică pentru a dezvolta programe 
11111hi1ioase. Majoritatea instituţiilor muzeale, care nu au importanţă naţională, 

1111·1·11rcă să realizeze expoziţii de importanţă regională sau, măcar, judeţeană. 

I 11·si~ur, patrimoniul pe care îl deţin le îndreptăţeşte să fie interesate să cucerească 
•11111 să păstreze aceste profiluri. Totuşi, identitatea unei unităţi administrativ -
h·111oriale stabilite acum 3 7 de ani, sau chiar mai recent, poate da mai puţină 
I"'' ~onalitate decât aceea a unei aşezări urbane, având această caracteristică de cel 
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puţin 100 - 150 de ani. Din această cauză, poate, ar fi preferabilă fragmentarea 
expoziţiilor permanente ale muzeelor judeţene, prin individualizarea mai multor 
expoziţii, între care una să fie exclusiv destinată vieţii urbane din municipiul care 
este reşedinţa de judeţ. Scara unei asemenea expoziţii n-ar fi, poate, impresionantă, 
în sine, dar efectul ar fi, garantat, mai mare decât cel produs de actualele expoziţii, 
strict cronologice şi generaliste. 

Faptul că, foarte probabil, muzeele vor putea rămâne în clădirile clasate în 
Patrimoniul cultural, pe care, în foarte multe dintre cazuri, le deţin astăzi, ar trebui 
să le determine să îşi regândească expoziţiile, pornind chiar de la punerea în valoan: 
a propriilor localuri, care, adeseori, ascund o istorie deosebit de interesantă şi. 

potenţial, atrăgătoare. Desigur, realizarea unor atari proiecte va pretinde fonduri pc 
care, actualmente, muzeele locale nu le au. Proiectele de idei, însă, deocamdată, în 
România, nu costă bani şi ele ar trebui pornite în cel mai scurt timp posibil. 

The Revaluation ofthe Urban Cultural Patrimony 
SUMMARY 

The article deals with an important problem for the present generations and 
for the generations to come, that of the preservation of the important cultural 
heritage existing in the urban areas. 
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Grădina Botanică din Bucureşti 

La începutul lunii martie 
11 m intrat în Grădina Botanică, 

mânată de dorinţa de a vizita 
muzeul. Ma chemau figurinele 
indoneziene din lemn de teck şi 

Inate exponatele foarte interesante 
de aici . 

Muzeul expoziţie a fost 
n l i inţat în 1964, cu planşe realizate 

d · pictoriţa Angiolina Santocono şi 
n 1 materiale vegetale şi obiecte de 
11rtizanat din Indonezia. Astăzi 

Duduţa OLIAN 

111uzeul are un număr impresionant [foto 1 - muzeul Grădinii Botanice] 
d · planşe expuse în 20 de săli. 

'I direa albă, în stil brâncovenesc, a fost construită pe locul unui vechi schit, de un 
11 1ure bogătaş şi om politic. 

Străbat aleile cu nume de flori şi arbori . Acum parcul este pustiu, din cauza 
·rului. Sub zero grade. Doi căţei, unul negru ca antracitul şi celălalt alb cu pete 

111uro, se hârjonesc sub un arţar japonez. Locul este îngheţat tun - un adevărat 
p111inoar. Doar curajoşi ghiocei au străpuns stratul subţire de zăpada, curioşi să vadă 
· mai este nou pe afară. 

Pe Aleea florilor, aproape de muzeu, se află bustul prof. dr. Brândză, 

m·udemician, realizat de sculptorul Dimitriu - Bârlad, cu piedestalul construit după 
plunul arh. Radu. Chipul celebrului botanist, încadrat de favoriţi, este deosebit de 
pi ·ut, privirea sa e sinceră, directă . 

În ciuda frigului de afară, încep să sosească vizitatori . Aerul este curat, 
111 rcsmele de brad şi liniştea din jur îmi creează o stare de linişte şi siguranţă. 

Oraşul are foarte multe spaţii verzi, parcuri încântătoare, dar Grădina 
l l11 t u nică are un farmec deosebit. Este unică în felul ei, oferind privirii vizitatorilor 
pl11nte şi arbori de pe tot globul pământesc. Au fost aduse cu mare osteneală, 
pl11 ntate cu mâna şi îngrijite zi de zi, ceas de ceas, pentru ca astăzi să ne bucurăm 
~11 ll ctul privindu-Le. 

Grădina botanică ne oferă în tot cursul anului expoziţii de forme şi culori. 
11 martie, gingaşii ghiocei, în amestec cu alte flori, creează covoare încântătoare. 
l I 11Hcle de stâncărie îşi etalează culoarea cerului. În aprilie, stâncăria de la poartă 
vn li plină de gâscăriţe şi crăciuniţe . Magnoliile lor cu petale parcă de porţelan alb 
1111 roz, cheamă bucureştenii. Cireşul japonez, prunul ornamental depăşesc orice 

1111 tginaţie prin bogăţia lor de flori . Apoi lalelele, zambilele, narcisele, dediţeii , 

11 11 monele. În luna mai, irişii de toate culorile atrag atenţia. Arborii decorativi, 
1 ovourele de maci, primulele în peste douăzeci de nuanţe de culori încântă pe mari 
•I mici. Lunile iunie, iulie, august atrag mulţi vizitatori . Acum pot fi admirate 
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numeroase specii de trandafiri prezentând infinite tonuri şi forme: Regina Elisabeta. 
Rose Gaujard, Super Star, Foc de Tabără, Maria Callas. Să nu uităm margaretele. 
degradeul nemţişorilor. Cel mai frumos este, în această perioadă, un arbust din Asia 
de sud-est, având coroana plină de mici umbreluţe roşietice. 

Apropierea toamnei ne oferă crizantemele, tufănica, conduraşii, iar arborii 
şi arbuştii ne prezintă arămiul stejarului, auriul frunzelor de arţar, roşul de foc al 
cireşului, culoarea oţetarului. În timpul iernii, coniferele ne oferă verdek 
permanent. 

Se cuvine să ne amintim de acei pătimaşi care şi-au sacrificat viaţa, 

sănătatea, pentru realizarea acestei grădini - adevărat templu al naturii. 
Grădina Botanică a fost fondată în anul 1860, pe lângă Şcoala de Medicinil 

şi Farmacie Bucureşti, la iniţiativa şi stăruinţele dr. Carol Davila, în urma decretului 
dat de domnitorul Alexandru Ioan Cuza. 

Amenajată în stânga şoselei Cotroceni, pe o suprafaţă de circa 7 ha„ suh 
conducerea prof. Ulrich Hoffman, primul director al grădinii, instituţia se dezvolt:1 
rapid, ca bază didactică pentru elevii farmacişti, având un rol important în 
cercetarea florei de pe teritoriul ţării noastre. 

După moartea prof. Ulrich Hoffman, în 1866, conducerea Grădinii esll' 
preluată de fostul său elev, dr. Dimitrie Grecescu, grădina cunoscând o man· 
dezvoltare prin stabilirea unor relaţii de schimb cu numeroase grădini botanice din 
Europa. 

[foto 2 prof. dr. 
Dimitrie Brândză] 

În anii 1865-1866 se construiesc primele sere lil' 
grădină, creându-se astfel posibilitatea cultivării li 

numeroase specii exotice. În 1874, Grădina este nevoită sn 
se mute în centrul oraşului, pe terenurile palatului Su111 
din faţa Universităţii. De la această dată funcţionează i11 
cadrul Universităţii, pe lângă Facultatea de Ştiinţe, suh 
conducerea prof. dr. Dimitrie Brândză, venit în acel an de 111 
Universitatea din Iaşi, ca profesor de botanică. 

În timpul incendiului de la Universitate, câ111I 
muzeul botanic a fost distrus, dr. Dimitrie Brândză a fost 
văzut plângând şi căutând să salveze ce se mai putea salva. 

Prin lărgirea marelui bulevard din fal11 
Universităţii, terenul este fragmentat şi devine impropriu 
pentru desfăşurarea activităţii didactice şi ştiinţifice. in 
această situaţie, dr. Brândză intervine pentru obţinerea u11111 

teren corespunzător. Datorită relaţiilor sale şi simpatiei de care se bucura, donatiik 
au venit din toate părţile, de la oameni politici, botanişti, persoane particulari'. 
oameni de artă. În 1884 obţine terenul şi sumele necesare pentru amenajan·11 
Grădinii Botanice pe locul ei de astăzi şi unde se mută în 1886 şi colecţiile de planii' 
Vil. 

Profesorul dr. Dimitrie Brândză, medic, naturalist, botanist, academician. 
laureat al Facultăţii de Medicină din Paris, profesor universitar la Iaşi şi Bucurc~l1, 
uriaşă personalitate românească, a trăit puţin, dar a realizat mult. Despre l'I, 
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prof. Traian Săvulescu a spus: „ .. .îşi vlăguia trupul pentru săvârşirea fără cusur şi 
11l'intârziat a operei grandioase căreia i se închina". 

Coborât din nordul Moldovei (tatăl lui - moşier de pe lângă Bălti), copilul 
I >imitrie a prins dragoste de natură şi de plante de la primul său dascăl, polonez de 
1111gine, refugiat pe plaiurile moldoveneşti, Vladimir Hanksy. Împreună au făcut 
1111111eroase excursii, maestrul învăţând pe elevul său numirile ştiinţifice ale 
pluntelor şi animalelor. Tatăl său, văzând pasiunea tânărului pentru ştiinţele 

11111urale, vinde o parte din moşie şi îl trimite la Paris, pentru studii. Îşi ia licenţa la 
l'uris, vine la Bucureşti unde se prezintă la examenul oral în frac, după obiceiul 
purizian, obţinând nota maximă şi elogii, fiind numit apoi profesor la Universitatea 
1h11 laşi. Scrie numeroase lucrări de medicină şi botariică. Lucrarea sa ,,Prodromul 
llorci române" este premiată de Academie. În 1874 este transferat de Titu 
Maiorescu, la Universitatea din Bucureşti, iar în 1893 - '95 este ales Vicepreşedinte al 
i\rndemiei Române. 

În faţa studenţilor se înfăţişa în haine negre, redingotă sau frac, cu o 
1111vată mică sau lavalieră la gât. Foarte punctual, solemn, serios, sever, cursurile 
-11lc erau clare, precise şi frumoase ca formă. Aducea totdeauna o notă mai veselă, 
1il1111gând oboseala. A avut noroc şi de o soţie devotată, Natalia, colaboratoare atât 
pr lcren, cât şi în laborator. 

Sub conducerea sa, Grădina Botanică a cunoscut o dezvoltare 
-pcctaculoasă. Printr-o muncă susţinută aduce, în botaniere şi saci, colecţii de plante 
vii din numeroase deplasări făcute în ţară - achiziţii pe care le plantează cu mâna 
lui. De asemenea, reuseşte să aducă din străinatate material viu şi seminţe pe care 
h• plantează, dintre care multe au rămas pe locul lor - le putem vedea şi azi. 

Era revoltat că importăm plante medicinale, când la noi acestea se găseau 
11111 belşug. 

Au fost construite, după planurile lui, serele pentru cultura plantelor 
1·~otice. Multe dintre aceste plante pe care le vedem astăzi au fost sădite de el, cu 
111Bna proprie. 

În ziua de 7 mai 1895, Regele Carol I şi Regina Elisabeta vizitează grădina 
,1 udmira floarea reginei, trandafirii, serele, plantele carnivore, speciile de orhidee, 
lllnd foarte impresionaţi de cele văzute. Directorul era plecat la Paris, pentru a-şi 
l111(riji sănătatea. Regele Carol I a vrut să-i ofere, lui şi colaboratorilor săi, o 
1ll~1incţie pe care dr. Brândză a refuzat-o, însă, spunând că nu-şi făcuseră decât 
ilnloria. 

În acelaşi an, dr. Brândză moare şi este înmormântat la cimitirul Bellu. 
0.,111ia sa devotată i-a înconjurat mormântul cu o originală plantaţie - o mică grădină 
holnnică, îngrijită chiar de ea. ( Panţuru Zaharia, „Viaţa şi operele dr. D. Brândză") 

După dispariţia marelui botanist, la conducerea Grădinii botanice a urmat 
11 < irccescu, apropiat colaborator al dr. Brândză şi al cărui bust poate fi, de 
11-1·111cnea, văzut în Grădină, unde se află, în total, patru busturi - două ale 
111111'. dr. Brânzdă şi două ale prof. dr. Gecescu. 
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Ziua de 4 aprilie 1944 era calmă, însorită, splendidă, cu cer albastru; nici 
cald nici frig. O zi de primavară. Însoţită de un grup de colege, am plecat la 
plimbare în Grădina Botanică, pe la orele 9 şi jumătate, dimineaţa. În jurul orei l O, 
au sunat sirenele. A fost un exerciţiu. Populaţia se cam obişnuise cu aceste exerciţii 
şi nu se prea sinchisea. Îşi vedea fiecare de treburi. Noi ne-am continuat plimbarea 
în parc, admirând florile şi arborii înfloriţi. Aproape de ora 12, un glas de înger din 
grup a spus: fetelor, să mergem acasă. Cuminţi, ne-am îndreptat spre casele noastre. 
O nouă alarmă - de data asta, adevarată. Cetăţenii, crezând că era vorba de alt 
exerciţiu, au rămas indiferenţi la urletul sirenelor. Mare greşeală. Numeroase 
avioane s-au năpustit în valuri asupra Capitalei, aruncând covoare de bombe. Cerni 
s-a întunecat, nori de fum şi praf murdăreau atmosfera, pământul se cutremura. 
ţipetele de spaimă se auzeau din toate părţile. Trecătorii aflaţi în acel moment în 
preajma Grădinii Botanice s-au refugiat în parc, crezând, poate, că arborii de acolo 
îi vor proteja. S-au înşelat amarnic. Au fost 800 de morţi, numeroşi răniţi, grădina -
răscolită de bombe, serele - distruse, arborii -
mutilaţi. A fost ucis de schije botanistul 
dr. Aurelian Vlădescu şi a fost îngropat de viu 
horticultorul - sef, Neuwirth. 

Institutul Botanic a fost distrus, dar 
directorul de atunci a scăpat cu viaţă, pentru că 
în acel moment era plecat în oraş. Nimeni din 
grupul nostru nu a păţit nimic. Zece minute 
dacă zăboveam, am fi avut o soartă teribilă. 

Laboratorul de fiziologie vegetală a 
fost complet distrus. Distruse au fost şi 

clădirea în stil maur şi herbarul. Datorită 

abnegaţiei membrilor instituţiei şi concursului 
nepreţuit al elevilor de la Şcoala de geniu din 
apropiere, au fost salvate biblioteca, aparatura 
optică şi altele. Activitatea a fost continuată în 
clădirea fostului restaurant din Grădina 

Botanică, cu totul improprie. 
Cu greu şi-a revenit Grădina Botanică de pe urma războiului. Arborii au 

fost replantaţi. După război, serele au avut mult de suferit din cauza lipsei 
carburanţilor. Institutul se construieşte din nou în 1960, iar complexul de sere este 
complet refăcut în 1973, cu o suprafaţă de 300 mp., cu sprijinul prof. dr. I. Anghel. 

Pavilionul central are o înălţime de 18 m şi este destinat colecţiei {k 
palmieri din China, Japonia, Africa de Nord, California, India de Est. În celelaltl· 
compartimente pot fi văzute orhidee, citrice, vanilia, piperul, ceaiul, rodiik·. 
măslinul şi mult apreciata colecţie de azalee. 

Pătrundem apoi în lumea plantelor acvatice, tropicale, lumea nufărului dl' 
Amazonia, cu frunzele sale mari în formă de tavă - floarea sa îşi schimbă culoarea 
de la albul pur la roz-violaceu şi durează numai 14 - 16 ore. Apoi - multe planll' 
suculente. Lumea cactuşilor încântă prin spectaculozite. 
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Lacul din centrul Grădinii, pe care plutesc nuferi albi şi galbeni, sporeşte 
frumuseţea acestui lăcaş de ştiinţă. 

Grădina italiană oferă vizitatorilor un loc de odihnă răcoros şi plăcut pe 
llmp de vară. 

Rămân adânc întipăriţi în minte molidul argintiu, arţarul japonez, cireşul şi 
prunul japonez, cu bogăţia lor de flori, plopul alb, bătrân de 300 de ani, stejarii din 
I 'odrul Vlăsiei, arborii de mătase din Asia şi Africa tropicală, nufărul amazonian, 
l'cl albastru, din Africa, cel alb, roz, galben, roşu din Africa, Mexic, Florida, Texas, 
rncluşii din Brazilia, Paraguay şi Mexic, divinii trandafiri care, de atâta fericire, îşi 
11lspândesc petalele pe iarba din jur, rododendronii din Turcia. Putem trece cu 
111diferenţă pe lângă gingaşa camelie sau graţioasa glicină, pe lângă imortelele de 
Australia? 

Să nu uităm plantele extrem de rare ce cresc numai în România. 
Din păcate, multe flori sunt culese cu sălbăticie, pentru obţinerea de 

profituri, speciile lor fiind pe cale de dispariţie. Este vorba de ghiocelul dobrogean, 
hninduşa galbenă, bujorul de pădure, pentru protecţia cărora trebuie să intevină 
lq~ca. 

Răscolitoare versuri îmi vin în minte, ale marilor noştri poeţi -
Mucedonski, Bacovia, Blaga, Pillat, Arghezi, ale pictoriţei Margareta 
Slcrian ... inspirate de enigmatica natură. 

Grădina Botanică este un loc de iniţiere, o ceremonie misterioasă de culori 
,, parfumuri, un spaţiu în care spiritul trebuie să se umilească şi să se bucure. 

The Botanica! Gardens of Bucharest 
SUMMARY 

One of the most beloved entertainment and study places in Bucharest, the 
llo<anical Gardens were founded in 1860, as part ofthe Medicine School. By 1874, 
11 was moved in front of the University, not far from the Soutzou Palace. In 1884, 
lls Director, prof. dr. Dimitrie Brândză managed to obtain the necessary area and 
lunds to build a new garden, on its present location. 

Prof. dr. Dimitrie Brândză was an outstanding scientific personality - he 
~1udied medicine at the Faculty of Paris, which he brilliantly graduated. He was a 
11rc-president of the Romanian Academy between 1893 - 1895. 

Prof. dr. Dimitrie Brândză is the author of numerous works, he was a 
11111uralist, physician, botanist. His abnegation in creating and managing the 
llolanical Gardens is still effective, in the beauty and complexity of the vegetal 
111llcctions comprising items coming from all over the world, displazed in an 
1•lcgant setting. 

The severe bombardment of April 4th, 1944 caused terrible damages - 800 
p1·ople were killed there, including the botanist dr. Aurelian Vlădescu and the chief
wnrdcner Neuwirth, who was buried alive. 

New efforts were made, to restore everything, so that visitors can still 
1•11joy the magica! beauty ofthe place. 
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„VANDALISME OFICIALE: Primăria 
Capitalei taie cei patru plopi de la statuia lui 

Mihai Viteazul" 1 

Angelo Barbu POPESCU 

De-a lungul vremii, multe podoabe arhitectonice şi peisagistice au dispărut 
din Bucureşti. De peste o jumătate de veac îmi aduc aminte de diferite lucruri 
frumoase care au dispărut din acest oraş: aleea străjuită de castani, dintre piata 
Romană şi piaţa Victoriei; statuile lui Lascăr Catargiu, Tache Ionescu şi, foarte vag, 
statuile lui Carol I, din piaţa Palatului Regal, şi statuia lui Ion C. Brătianu de la 
Universitate. Cartierele demolate de Ceauşescu (circa 40.000 de case) şi biserici 
demolate sau translate (ascunse acum de blocuri). 

Mergând la Biblioteca Academiei Române, am găsit un protest publicat de 
poetul Ioan Minulescu, un admirabil reporter al anilor lui privind capitala noastră; 
articolul poartă titlul comunicării mele, pe care îl redau în totalitate: 

„ Comisia de înfrumuseţare a oraşului Bucureşti, care funcţionează P<' 
lângă Primăria Capitalei, chiar din primele zile ale actualei comisii interimar<' 
desfăşoară o activitate destinată mai repede să pustiiască oraşul, decât să-l 

înfrumuseţeze. Ultima manifestare, a concepţiei sale de frumos, este tăierea celor 
patru plopi, care de ani de zile1

, de când străjuiau statuia lui Mihai Viteazul din 
faţa Universităţii, ajunseseră să facă parte integrantă nu numai din bronzul 
marelui voievod, dar şi din patrimoniul frumuseţii Capitalei noastre''. 

Gestul comisiei acesteia constituie un adevărat act de vandalism, dacă nu 
chiar o profanare. El nu poate fi motivat cu nimica decât cu completa lipsă de 
pregătire culturală a membrilor ce o compun şi care, în lipsă de altă activitate, care 
poate cadra cu natura însărcinării ce le-a fost dată, pentru a-şi putea motiva diumek 
plătite, se exercită la acest sport nefericit, de a despuia Bucureştii, atât de podoabele 
lui naturale, cât şi de amintirea solicitudinilor şi preocupărilor de frumos ale edililor 
din trecut, care, desigur aveau şi alt creier şi alt suflet decât cei din momentul lk 
faţă. 

* 
* * 

1 Titlu original din ziarul ROMÂNIA NOUĂ, anul I, nr. 133, sâmbătă 24 iulie 1920, p. I. Statuia h11 
Mihai Viteazul, a doua amplasată în Bucureşti, este opera sculptorului francez CARRJER-BELLEUSI·. 
A fost dezvelită la data de 8/20 decembrie I 874. 
2 Ulterior acestei date, au fost plantaţi patru plopi care străjuiau statuia. Mai târziu, odată cu amplasarcu 
gardului, la colţurile lui au fost montate şi patru felinare alimentate, la început cu gaz aerian, ap111 
electric. După războiul de Independenţă (1877-1878) au fost amplasate două tunuri, model Krupp. 
capturate de la turci în timpul luptelor. Aceste tunuri au fost furate de trupele turceşti în 1917 câml 
capitala era ocupată de trupele germane, austro-ungare, bulgăreşti şi.„ turceşti. Cei patru plopi, la ,Ja111 
tăierii de către Primăria Capitalei, nu aveau o vechime mai mare de patruzeci şi ceva de ani. 1>111 
imaginile păstrate până în prezent plopii nu păreau vestejiţi, în cel mai rău caz puteau fi înlocuiţi cu altu 
mai tineri. 
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Mărturisim că, oricâtă bunăvoinţă am avea, nu este imposibil să găsim 
motivele binecuvântate care au determinat pe edilii Capitalei să taie cei patru 
orhori de la Statuia lui Mihai Viteazu. Nu ştim dacă acest gest a pornit din fantezia 
/l/unecată a unui singur om, sau din chemarea tuturor · nechemaţilor, pe care 
fli/ 'resele politicii de partid i-au desemnat să aibă în grijă frumuseţea Capitalei.3 

Ceea ce ştim este că această comisie, dă probe, încă o dată mai mult, nu 
11 11111ai că nu poate fi la înălţimea misiunii sale, dar că habar n-are de ceea ce 
li.I" amnă înfrumuseţarea unui oraş modern, care de data asta mai este şi capitala 

1111 1i ţări ca România. 
Dacă un particular este liber să-şi înfrumuseţeze proprietatea după plac 

I după mijloace intelectuale de care dispune, un oraş nu poate fi lăsat la discreţia 
li ·estor nepricepuţi. Oraşul aparţine tuturor cetăţenilor şi modificările ce trebuie 
VI l se aducă cu timpul nu pot fi lăsate la simpla apreciere a unor oameni care pot 
1 \1 •a alte merite în viaţă, dar, în materie de artă şi frumos nu se pricep nici cât 
lll tţţrul sub unghie. 

Noi am spus chiar de la primele zile ale constituirii acestei comisii că 
11111111/Jrii ei nu constituie o garanţie pentru misiunea ce-ifasese încredinţată. Timpul 
III' a dat dreptate. Faptul că posezi acasă câteva cromolitografii ca „Muzeul din 
l i111 eţia " sau ca „ Bărbierul din Sevilla" nu-ţi dă dreptul să te pronunţi acolo unde, 
/ff •111ru afi competent, îţi trebuie puteri să te poţi ridica mai sus. 

1 1111 rcsele politicii de partid. respectiv „capriciile arhitectonice" ale lui N. Ceauşescu şi ale soţiei sale, au 
11111vocal vandalizările din patrimoniul arhitectural ale Capitalei. 
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În altă ţară gestul Primăriei Capitalei ar fi produs, desigur, protestări mai 
puţin platonice decât cele de la noi. În România însă, unde politica de partid este 
prima şi unica preocupare a cetăţeanului, Bucureştii pot fi chiar distruşi până la 
temelii, „partidul nostru " să rămână în picioare. 

Şi acum, fiindcă infamia s-a produs şi noi nu avem nici o putere decât 
aceea a protestării prin scris, rămâne ca năzdrăvănia „artiştilor" de la Primări a 

Capitalei să fie judecată de însăşi bronzul voievodului, lipsit de vecinătatea dulce şi 
pitorească a celor patru plopi, trimişi să alimenteze bucătăria membrilor din comisi11 
de înfrumuseţare a Capitalei". 

Se pare că sensul celor afirmate de Ion Minulescu, acum peste 80 de ani , 
mai este valabil şi azi!?! 

Autorul acestei comunicări, în afara colecţionării de mărci poştale ~I 

scrisori vechi, mai are şi câteva cărţi poştale de colecţie. O primă carte poştal •• 
editată de firma Romrnler Ionas din Dresda, având codul 15.177 h (fig. I) s-11 
utilizat la o trimitere poştală, din Capitală spre Târgovişte, la data de 9/ 1 
noiembrie 1900; (datele poştei române respectau calendarul Gregorian ca Îll 

majoritatea ţărilor vest-europene cu începere de la I /13 ian 1865 ; trimiţătorul 
inserează data de 9 noiembrie 1900 după calendarul Iulian în·vigoare în România 111 

acea dată). Scrisoarea pleacă din Bucureşti a doua zi, adică la 10/23 noiembrie 1900 
şi ajunge la Târgovişte în aceiaşi zi, unde primeşte ştampila de sosire 23 noiembri • 
1900. Editura mai sus amintită reeditează această carte poştală primind un alt cod. 
Ceva mai târziu, editura SOCEC editează exact această imagine (alb - negru) pe llll 

carton de mai slabă calitate. În această carte poştală apare un singur plop, cauzn 
fiind unghiul de fotografiere. (foto 1 ). 

Iniţial am crezut că cei 4 plopi sunt amplasaţi la colţurile grilajului. 
Ceva mai târziu, Editura librăriei UNION prezintă o carte poştală ilustrat 

policromă (foto.2), iar datorită unghiului de fotografiere apar trei plopi. Datar ·11 

încă nu poate fi bine stabilită deoarece cartea poştală este necirculată . 
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De fapt, plopii sunt amplasaţi doi pe partea dinspre Muzeul Suţu, în faţă, şi 
11 111 doi în spatele statuii spre biserica rusă. 

În posesia M .M .B., cabinetul de cărţi poştale ş i fotografii (nr. inv. I 08966) 
ullă o carte poştale în care apare un plop din spatele statuii domnitorului . (foto 3) 

Foto 4 

Planul - proiect al arhitectului Orăscu (foto 4) din 1853 prevede un ambient 
lloru l în faţa Universităţii. Între anii 1877-1886 Piaţa Universităţii a fost declarată 

III ina Grădină Botanică a Bucureştilor. În această perioadă s-au amplasat în faţa 
l 11i vcrsităţii trei statui: prima, a lui Mihai Viteazul, inaugurată la 8/20 decembrie 

I H74; a doua, cea a lui Ion Heliade - Rădulescu, opera lui Ettore Ferrari , la 1879; a 
li l\ a lui Gh. Lazăr, 

11 11 li zată de sculptorul Ton 
orgescu, în anul 1885. 

O altă carte poştală , 

t ll l u tă cu nr. 6799 de 
li llcrul grafic J.V. Socec-
1111 · ureşti (colecţia M.M.B. 
111 nr. inv. 72593) dezvăluie 

do i plopi din faţă (foto. 

Cartea poştală (foto 
1) ·are reprezintă vederea 

11111 spate a statuii Foto 5 )•atu• .. r:!);~· · tJHea3ul" 

ol •vodului şi intrarea în __ ... _ _ ---- -----
h11•1du I Universităţi , se zăreşte unul dintre cei doi plopi din spatele statuii . 
11 111 •c ţiile domnilor Victor Ştefănescu şi Corneliu Beda). 
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Foto 6 

Din planul cadastral al oraşului Bucureşti din 1911, editat de că tr 

Institutul Geografic al Armatei, deducem că în jurul statuii voievodului Mihai 
Viteazul, în afara celor patru plopi amplasaţi cum am arătat mai sus, se găsea o 
palisadă de plopi pitici. (foto 7). 

,.„ ~ . 1l 

.. 
4 „ ) .. „ 

~\„. 
' 

Cine caută, găseşte! Scotocind în mai multe colecţii de C.P. şi fotografii , 
am găsit ceea ce-mi doream. O imagine cu cei patru plopi , înainte de tăierea lor, în 
1920. În colecţia ing. Silviu Dragomir, am găsit o fotografie alb - negru (foto 8) 
pozată de pe treptele intrării Universităţii , în care se regăsesc cei patru plopi , 
palisadă cu plopii pitici, precum şi biserica rusă, târnosită la 25 noiembrie 1909. 
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,k....'\i'i' Foto 8 

Între . timp a început şi construirea Palatului Asociaţiei de Asigurări 
,.( icnerală" (l 906) dar care nu este prinsă în această poză. 

Dupa tăierea celor patru plopi, am mai găsit o C.P. în care se zăresc numai 
plopii pitici din palisadă, permiţănd vederea Palatului Sutu (actualul M.M.B.), 
111lufa lui Hel iade Rădulescu (foto 8 - Colecţia editată de Cartea Românească, 
1 nd indicativul 20) şi o arte din s italul Col ea. 

Foto 9 

Mai târziu, în anii deceniului al IV-iea, s-a sistematizat piaţa din faţa 

l lniversităţii, tunzându-se şi plopii pitici; s-a construit Palatul Creditului Industrial 
I !ostul Minister al Industriei Lemnului, actualmente sediul al mai multor partide 
politice), de către arhitectul G.M. Cantacuzino (1935). S-a inaugurat şi cea de-a 
pnlra statuie ( 1935) a lui Spiru Haret. Iniţial, pentru acest monument s-a luat 
l1·~:Hura cu C-tin Brâncuşi, sculptor mondial recunoscut dar ignorat de mărimile 
h11rnreştene, care voia să construiască un puţ cu cumpănă, în cinstea lui Spiru 
I l11rct. În concepţia acestuia, o statuie reprezenta mai puţin de ceea ce concepuse el; 
ohicciurile vechi româneşti constau în ridicarea unui puţ în cinstea unui om de 
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seamă. Puţul ar fi reprezentat recunoştinţa românilor pentru Spiru Haret şi tot cecn 
ce făcuse el pentru învăţământ. Astfel, a rămas Bucureştiul fără o operă a lui 
Brâncuşi, în aer liber, asemănătoare simbolurilor create de el la Târgu-Jiu. 

Se pare că revolta lui Minulescu s-a oprit la condiţiile anului 1920 câ111I 
s-au tăiat cei patru plopi, acesta neavând în vedere cum va arăta mai târziu Piaţa din 
faţa Universităţii. 

Bibliografie: 

- Grigore Ionescu: Ghidul artistic al oraşului Bucureşti 
- Dan Falcan şi Ovidiu Bozgan: O bijuterie a arhitecturii Bucureştilor: biseril'll 
rusă, Bucureşti, Materiale de istorie şi muzeografie, voi. XV, pag. 93, 2000. 

- Diferite colecţii de cărţi poştale şi fotografii ale statuii Voievodului Mihai 
Viteazul (până în anul 1925) din Bucureşti 

„Official Vandalisms The Mayorality Of Bucharest Cutts Off 
The Four Poplars Around Mihai Viteazul's Statue" 

SUMMARY 

Starting from a vehement article written in 1920, by the poet 1011 

Minulescu, the author - a fervent stamp and postcard collector - started 11 

research-quest of images representing the famous Bucharestan statue located 111 

front of the University, and representing the ruler Mihai Viteazul on horsebar~ 
Four poplars were initially set around the statue - two towards the Soutzou Palan· 
(the Municipality Museum of Bucharest of today), two behind the statue, towa11h 
the Russian church. In fact, the area itself was part of a vast park. 
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Biserica cu Sfinţi din Bucureşti 

Grina-Mihaela RAFAILĂ 

Astăzi, în spatele blocurilor 
de pe Calea Moşilor, la intersecţia 
cu strada Sfinţilor, dăinuieste o 
biserică, deosebit monument istoric, 
numită „cu Sfinţi" sau „cu Sibile". 
Iniţial, construită din lemn, acest 
lăcaş va fi reclădit din zid, în forma 
care se păstrează şi astăzi, de către 
mitropolitul Daniil al Ţării 

Româneşti. În apropierea acestei 
biserici curgea pârâul Bucureştioara, 
afluent al Dâmboviţei, care tăia 

Podul Târgului de Afară, fiind în 
timpul lui Matei Basarab şi bariera 
oraşului 1. Nu se ştie când a fost 
clădită biserica, însă, la 15 februarie 
1696, un ieromonah Filotei, pe 
nume de mirean Hierea, o va închina 
Mitropoliei Ungro - Vlahiei cu „tot ce 
se afla într-însa, cu cărţi, cu odrăjdii 
şi cu locul cât ieste îngrădit cu 
bolovani şi pimniţa de acolea" 2 

. 

Documentele îl menţionează pe Popa Hierea din a doua jumătate a 
••·rnlului al XVII-lea, ca fiind originar din Băjeşti, sat aşezat pe apa Mostiştei, care 
11ll1•1ior se va numi Mariuţa, după numele Mariei, fata acestuia. Este pomenit mai 
1111111 1.:a mirean la 1670 „Fierea ot Băjeşti , feciorul lui Stuen aprod" însă după 
1111·11~tii dată se va face preot, întrucât toate documentele de după 1677 îl citează 
1111111111 sub numele de Popa Hierea. Aşadar biserica a fost ridicată după anul 1677, 
• 111111 11 ierea a fost hirotonisit, probabil în prejma anului 1680. 

Când avea să o închine Mitropoliei, prin actul de danie din 15 februarie 
I fi%, biserica există de ceva vreme şi ctitorul ei făcea acest gest întrucât ajunsese la 
1tn111l11c\e şi se temea să nu treacă la cele veşnice fără a-şi fi orânduit cele necesare 
1110111uirii sufletului său. 

La ridicarea bisericii ctitorul va fi ajutat şi de un oarecare Pană, aşa cum 
1 ••f11ltu dintr-o însemnare făcută pe un Triod al bisericii la anul 1791-1792 3• Pentru 

11 1'"1ru. Din Bucureştii de altă dată, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedica, Bucureşti, 1981, p. 161 
I l11111i1111 L. Ioniţă, Biserica cu Sfinţi din Bucureşti, extras din revista „Biserica Ortodoxă Română", 

111 I VI. nr I - 4, p. 4 
11 ~1„iccscu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti. Editura Academiei, 

11„, 1111·~1i. 1961, p. 269 
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întreţinerea ctitoriei sale, Popa Hierea va face danie jumătate din moşia sa de 111 

Băjeşti de apa Mostiştei, la care se adaugă şi 5 pogoane de vie în dealul 
Dobrotenilor, din judeţul Saac. Dania este întărită cu blestem de Teodosil'. 
mitropolitul Ungro - Vlahiei la 5 martie 1696 şi de Atanasie, patriarhul Antiohiei la K 
februarie 1701 4

• După ce îşi pierde prezbitera, Popa Hierea se călugăreşte, lmîml 
numele de Filotei şi cu acesta va semna pe actul de închinare. 

Pe locul vechii biserici de lemn, mitropolitul Danii! a ridicat o alta de zid. 
a cărei dată se cunoaşte din pisania aşezată deasupra uşii de la intrare. Scrisă i11 
relief, cu litere chirilice şi încadrată de motive vegetale, ea glăsuieşte astfel: 

„ţDe(n)tru ale tale, ţie spăşitorule, şi preacuraţii Maici tale aducemu, e·11 

vrerea Tatălui şi cu ajutoriul Fiiului şi cu îndemnarea Sf(â)ntului D(u)hu, cari' " 
Dumnezeire în Troiţă, să proslăveşte, aminu. 

ţ Ziditu-s-au această sf(â)ntă şi dumnezeiască beserică den temeliia <'i .)I 

s-au zugrăvit şi s-au înfrumuseţat precum se vede cu toată cheltuiala preasfinţi/11/111 
Mitrop(o)lit al Ungrovlahiei, chir Danii/, întru slava şi cinstea Intrării în beserica o 
preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Mariei, în zi/de• 
prealuminatului domn Io Nico(l)ae Alexandru Voevod, ca să fie în veci pome11i11· 
sfinţii sale şi a totu neamului sfinţii sale şi celoru ce au ajutatu şi celor ce vor m111 
ajuta; şi s-au săvârşitu în zioa dentâi a lunii lui aprilie leat 7236" (-1728/ 

Din pisanie se observă faptul că popa Hierea nu este menţionat, inNR 
tradiţia l-a păstrat şi pe el alături de mitropolitul Danii!, drept ctitor al bisericii, fiiml 
pomenit la ieşirea cu Sfintele Daruri. Aceasta din cauză că noul lăcaş este ridicat lll' 
locul celui vechi şi totodată, mitropolitul se va folosi tocmai de venitul mo~il!I 

Băjeşti, care fusese lăsată danie de popa Hierea o dată cu închinarea ctitoriei snk 
Mitropoliei, la anul 1696. Bătrânii povesteau că pe la anul 1726, Nicolae Vodn 
Mavrocordat împreună cu mitropolitul Danii!, în drumul lor spre mănăstirl!u 

Pantelimon, au trecut pe lângă biserica lui popa Hierea pe care au văzut-o în rui1111. 
fiind făcută din lemn. Ei au hotărât zidirea pe locul bisericii ruinate a uneia noi eh· 
zid, pentru care au şi depus câte cinci pungi de bani. Noua biserică va fi ridicată 11111 
ani mai târziu6

, purtând în continuare hramul Vovidenia, adică Intrarea Mai11 
Domnului în biserică, celebrată în calendarul ortodox pe 21 noiembrie. 

Alături de acest hram, biserica mai prăznuieşte alte două hramuri: Sfă11t11I 

Ierarh Nicolae, sărbătorit pe 6 decembrie şi Sfăntul Mare Mucenic Haralarnh11· 
sărbătorit pe 1 O februarie. 

După 1728, când mitropolitul Daniil edificase biserica sa, pe pm·111 
exteriori ai acesteia vor fi zugrăviţi filozofi din antichitate dar şi sibile, ad1111 
preotese greco-romane. De la aceste personaje feminine, biserica s-a numit "11 

Sibilelor" sau "cu Sibile", iar mai târziu, enoriaşii o vor numi biserica "cu Sfinp" 
deoarece pe pereţii lăcaşurilor de cult nu puteau fi zugrăviţi decât sfinţi, denu111111 
cunoscută mai ales de la începutul secolului al XIX-iea. În planurile Bucureştil111 

4 Lucia Stoica, Nicolae Ionescu - Ghiena sicol., Atlas - Ghid, voi. II , Editura Ergorom '79, Bucureşti, p ' ' 
5 Al.Elian, Inscripţiile medievale ale României. Oraşul Bucureşti, voi I, Editura Acadc111111 
Bucureşti, 1965, p. 366 - 367 
•Dumitru L. Ioniţă, op. cit., p. 8 
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1l11111rate lui F. Ernst de la 1791 şi lui F.B. Purcel realizat între anii 1789 - 1791, 
hlNcrica apare cu numele de „Sivitili"7

• Însă denumirea de biserică „cu Sibile" este 
11111i puţin utilizată, deoarece în diferite catastihuri este trecută cu numele de „Sfinţi" 
-1111 „cu Sfinţi". 

La 22 iulie 1795 domnitorul Alexandru Moruzi porunceşte printr-un pitac 
1111 Isaac Ralet, fost mare vistiernic, ca împreună cu cişmigi-basa să verifice toate 
1 111~melele din oraş, iar printre cele stricate o găseşte şi pe cea din spatele acestei 
hlNcrici, din dreptul altarului8

• La jumătatea secolului al XIX-iea biserica se 
1111111Ară printre cele care ţineau şcoli, dar localul era mizerabil cu totul 9• Deseori 
hlNcrica avea nevoie de reparaţii, astfel că preoţii şi enoriaşii se adresau cu jalbă la 
M1lropolie solicitând repararea ei, pentru că era metoh al Mitropoliei, şi ca atare 
11t l'nsta avea obligaţia să-i poarte de grijă. După legea secularizării averilor 
111n11nstireşti, din decembrie 1863, biserica, ca şi celelalte lăcaşe de cult, va trece sub 
l1111rijirea statului care va efectua reparaţiile necesare fie prin Primăria Capitalei, fie 
p1111 Comisia monumentelor istorice. Datorită acestor reparaţii, biserica s-a putut 
1111•11\ine într-o stare satisfăcătoare în pofida vechimii ei. 

După rezidirea bisericii, se pare că o primă reparaţie a fost făcută de către 
11111ropolitul Neofit Cretanul10

, fost mitropolit al Mirelor şi care a păstorit 
M 11ropolia Ungro-Vlahiei între anii 1736-1753. Însă dintr-o jalbă a enoriaşilor către 
1l11111nitorul Alexandru Ghica din 1839, se poate afirma cu siguranţă că primele 
.. mcremeturi" au fost făcute în timpul mitropolitului Nectarie, probabil între anii 
I H 12-181911

• Fiind grav afectată de cutremurul din 1838, enoriaşii se adresează 
1l11111nitorului cu o jalbă în anul următor cerând repararea ei, dar nu se întreprinde 
111111ic în acest sens. În anul 1844, petiţionarii revin şi se adresează Mitropoliei 
, 1•1Rnd reparaţia bisericii, dar nici acum nu se ia nici o măsura. După ce se vor 
111hl·s11 Poliţiei Capitalei, abia atunci intervine Mitropolia, astfel că în 1845 turla va 
li llArâmată şi înlocuită cu una de lemn, meşteri fiind Sortir Anastasiu şi Simion 
I l11111ian, ce vor fi răsplătiţi cu suma de 5800 de lei, apreciindu-se că 
.meremetul" lor a fost „lucrat cu bună arhitectură, ţepenie şi întocmai după 

111111ruct, însă şi ceva mai mult, nişte legături de fer" 12
. 

După anul 1860, Mitropolia nu va mai participa la reparaţiile bisericii 
1111111cât urmaşii popei Hierea s-ar fi amestecat mai mult decât trebuia în avutul 
hlNc1icii, pe care chiar l-au şi înstrăinat. În aceste condiţii, enoriaşii se vor adresa 
Ministerului, cerând ajutor pentru reparaţia împrejmuirii bisericii care se dărâmase 
11111 pricina vechimii, fiind de uluci. Ministerul va însărcina un arhitect care va 
111111liza situaţia la faţa locului şi va propune realizarea acestei lucrări, care din lipsa 
1h• fonduri nu se va întreprinde în 1861, ci în anul următor. De la începuturi, biserica 
11 11v11t în jur case pentru locuinţa preotului, dar fiind din paiantă, învelite cu olane şi 
111 slare de ruină, se va decide, în 1878, printr-un proces verbal al arhitectului 

11 I> Florescu, Din vechiul Bucureşti, 1935, p. 42 
• t I l'olra, op. cit., p. 127 
· \' /\ li rechia, Istoria şcolilor de la 1800 - 1864, tom. III, Imprimeria statului, Bucureşti, I 894, p. 104 
"' N Iorga, Istoria Bucureştilor, Ediţia Municipiului Bucureşti, Bucureşti, 1939, p. 128 
'' I h111111ru L. Ioniţă, op. cit., p. 12 
'· lh11lcm, p. 13 
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Primăriei, desfiinţarea acestora până la jtnnătatea lunii octombrie. Acţiunea va fi 
definitivată în anul 1880 şi o dată cu dărâmarea caselor va fi îndepărtat şi zidul 
împrejmuitor, care, deşi fusese reparat, se ruinase. În locul zidului se va ridica un 
grilaj de scândură, dar şi acesta va fi înlăturat, ulterior, cu prilejul lărgirii străzilor 
Calea Moşilor şi Strada Sfinţilor, în timpul primăriatului lui Pache - Protopopescu11

. 

Totuşi biserica mai avea nevoie şi de alte reparaţii întrucât zidurile ei incepuseră să 
se fisureze, prin acoperiş apa curgea înăuntru pe pereţi afectând zugrăveala. 

Lucrările începute în 1897 se vor limita doar la pictură. 

În cursul anului 1912, deoarece zidurile se ruinaseră şi ajunseseră o 
primejdie pentru credincioşii care veneau la slujbă, biserica a fost închisă până în 
anul 1931. În acest timp s-au întreprins cele mai importante reparaţii supravegheate 
de către arhitectul Grigore Cerchez, sub directa oblăduire a Comisiunii 
Monumentelor Istorice. Astfel, s-au refăcut temeliile cu mortar şi ciment, în interior 
s-a săpat un canal de-a lungul zidurilor pentru a le feri de umezeală, s-au retăcui 
coloanele împreună cu arcurile de deasupra, dintre naos şi pronaos, s-au tăcut cele 
două turle din zid ca şi acoperişul lor, aşa cum rezultă din rapoartele Serviciului 
tehnic al monumentelor istorice întocmite în anii 1921 - 1922 14

• 

Din păcate, cât timp biserica a fost închisă unele lucruri au fost înstrăinate 
ca de pildă clopotul cel vechi, luat de germani în timpul primei conflagraţii 

mondiale va ajunge la biserica Oţetari, după 1918. De asemenea, a dispărut şi 

vechiul mobilier. O altă reparaţie a fost întreprinsă în anul 1968 la stăruinţek 
preotului Şerban Gheorghe, când se restaurează şi pictura 15

• Recent podoaba 
murală a fost restaurată în anul 1995 de către pictorul Mihai Stinghe16

• 

Ca desfăşurare, biserica prezintă un plan trilobat, cu pronaos uşor 

prelungit, deasupra căruia se înalţă clopotniţa, scara de acces către aceasta fiind 
dispusă într-un turn special alipit faţadei de nord 17

• Decorul exterior esll' 
caracteristic primei jumătăţi a secolului al XVIII-iea, fiind ilustrat de două registrl' 
de firide oarbe formate de arcaturi polilobate în acoladă, care se sprijină pe pilaştii 
drepţi, cu câte un singur arc polilobat şi foarte frământat pe registrul inferior şi cu 
arcuri duble trilobate dispuse pe un singur panou în registrul superior 18

• Brâul lk 
zidărie care separă cele două registre încinge biserica pe mijloc şi este decorat cu 1111 

ornament uniform de pictură. 
Un interes deosebit pentru această biserică a stârnit şi pictura cu care 

aceasta este împodobită. Se numără printre puţinele biserici din ţară, unde pe pere\ ii 
exteriori sunt zugrăviţi filozofi şi sibile, personaje care cum s-a remarcat mai sus nu 
trebuie să fie confundate cu sfinţii. Însă acestor filozofi li s-a dat un loc prinlrl' 
sfinţi, deoarece prin scrierile lor au adus bune servicii Creştinismului în ce priveşlc 

11 Ibidem, p. 14 
14 Ibidem, p. 15 
15 Constantin Simionescu, Bucureşti. Biserici, mănăstiri, lăcaşuri sfinte, Editura Intact, Bucureşti, 
1995,p. 22 
16 Lucia Stoica, N. Ionescu - Ghinea şi col., op. cit., I, p. 55 
17 Arh. Gr. Ionescu, Istoria arhitecturii româneşti din cele mai vechi timpuri până la 1900, Bucurc~ll. 
1937, pp. 219-220 
" Arh Gr. Ionescu, Bucureşti. Ghid istoric şi artistic, Fundaţia pentru Literatură şi Artăa, Regele Cm ul 
al II-iea, Bucureşti, 1938, p. 187 
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divinitatea lui Iisus, în timp ce preotesele păgâne au prevestit naşterea, viaţa, 

moartea şi învierea lui Hristos19
• Asemenea picturi se mai pot vedea la biserica 

Mirauţilor din Suceava, la Sfăntul Nicolae din laşi, Voroneţ, Vatra Moldoviţei şi 
li umor din Bucovina sau paraclisul Episcopiei din Râmnicu - Vâlcea 20. 

Firidele din registrul superior încadrează portrete de filozofi şi de sibile 
lucrate în tehnică „al fresco"21 . Astfel, sunt zugrăviţi filozofi ale căror nume doar în 
pnrte mai pot fi descifrate precum: Tucidide, Platon, Thales, Fokidi, Erilis, Stoicin, 
l'lutarh, Aristotel şi sibilele Eritria, Cumea, Frighia, Lavina, Sardica, Himeria, 
I lcles (pontica), Deifica, Persica, la care se adaugă alte două portrete, de filozofi 
~1111 sibile, care sunt şterse în întregime. Sub fiecare portret erau scrise cu litere 
dii lirice numele personajelor şi scurte pasaje biblice. 

Pe zidul din faţă, de deasupra pridvorului, este zugrăvit hramul bisericii 
„Intrarea Maicii Domnului în Biserică", încadrat de o parte şi de alta de celelalte 
hrnmuri, respectiv Sfăntul Mare Mucenic Haralambie şi Sfăntul Ierarh Nicolae. Se 
1111re, că această pictură nu este vechea podoabă murală datorată mitropolitului 
I >nniil, care în decursul timpului a necesitat mai multe refaceri. 

O primă reparaţie a picturii exterioare s-a făcut la 1897 datorată meşterilor 
ltic şi Iosif Serafim. La restaurarea dintre anii 1925 - 1931, chipurile filozofilor şi ale 
~ihilelor au fost doar spălate, fără a fi refăcute acolo unde era nevoie şi din 
11rcastă cauză abia se mai întrezăresc astăzi. Ferestrele sunt înconjurate de 
1111cadramente de piatră sculptate ce redau ramuri încovoiate şi strânse în brăţari22 . 

Pridvorul din faţă este un adaos ulterior, ridicat până la cornişa lăcaşului pe 
11111ta lăţimea pronaosului, şi se sprijină pe stâlpi masivi din zidărie, fără capitel şi cu 
h111.a simplă. Este acoperit de două calote sferice, despărţite de un arc lat. În această 
puric a bisericii, pe peretele de răsărit mai pot fi identificate fragmente din 
„.ludecata de Apoi'', iar pe peretele opus şi între cele două arcade ale pereţilor 
lntcrali sunt reprezentate scene izolate din „Creaţia Lumii", precum: „Adam şi Eva 
t~pitiţi de şarpe" sau „Izgonirea din Rai", în timp ce deasupra arcadelor sunt 
111grăvite scene de la „Cele şapte concilii ecumenice". În pridvor, ca şi in biserică, se 
11111\ mormintele urmaşilor Popei Hierea. 

Pronaosul uşor supralărgit este despărţit de naos printr-un perete ce 
prezintă trei arcade în plin cintru, care se sprijină pe două coloane cu piedestraluri şi 
1·~1c acoperit cu o boltă semisferică rezemată pe patru arce în consolă. Deasupra 
p111naosului sunt zugrăviţi ctitorii acestui lăcaş. Astfel, în dreapta este reprezentat 
„Mitropolitul Danii!" şi „un boier cu barba neagra, işlic negru cu fund alb, anteriu 
11q.:ru verde, brâu galben, giubea verde cu blană neagră", care ar putea fi un ajutor 
111 Mitropolitului Danii! de la 1728 sau chiar Popa Hierea23

. În stânga este zugrăvit 
I\ kxandru Vodă Mavrocordat împreună cu Doamna Smaranda, a treia soţie a sa, 

'' I >umitru L. Ioniţă, op. cit, p. 16 
"' lh1dcm, p. 16, nola I 
'l\1h Gr. Ionescu, op. cit., p. 188 

Arhitect Al. M. Zagoritz, Sculpturi în piatră de la bisericile munteneşti, Tipografia „Gutemberg" , 
II111urcsti, 1913,p. 7 
' I· I. Filitti, Chipurile lui Nicolae Vodă Mavrocordat şi familiei sale în biserici bucureştene, în: 
1 1111rnrbiri Literare", LVIII, 1926, p. 425 
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iar în planul inferior, cei doi copii, Smaranda şi Alexandru, proveniţi din aceastn 
căsătorie. Trebuie să precizez că în inscripţia de sub tabloul votiv apare „Ecateri1111 
Doamna", deşi este înfăţişată Smaranda24

• Alături de ctitori mai sunt zugrăvill' 
chipurile Sfăntului Ioan cel Nou, Sfăntul Grigorie Decapolitul şi Sfăntul Nicodim 
cel Sfănt de la Tismana. Deasupra şi de jur împrejur sunt reprezentate cele 24 d1· 
scene ale „Imnului Acatist", iar pe calotă „Fecioara cu Iisus în braţe". 

Partea cea mai îngustă a naosului este acoperită cu o arcadă largă, i111 
peste zona centrală, cu absidele laterale puţin reliefate, se înalţă turla sprijinită p1• 
arce laterale, cu un tambur înalt şi încheiat cu o cupolă semisferică. Ambele turle au 
bazele pătrate, un tambur octagonal la exterior şi acoperiş în formă de clopot ~1 

învelit cu tablă. În această parte a bisericii sunt pictate „Scene din viaţa lui Iisus", 
dintre care unele sunt şterse, iar altele au fost retuşate. 

Altarul prezintă o boltă cilindrică terminată cu o calotă sferică şi se spriji1111 
pe o consolă continuă. Pe pereţii Sfăntului Altar sunt zugrăviţi „Sfinţii Episcopi", 
„Liturghia Apostolilor", scenă în care Iisus este pictat de două ori, de o parte şi 1k 
alta a ferestrei şi „Sacrificiul lui Abraam", iar pe calotă este înfăţişată „Fecioara cu 
Pruncul în brate". Pictura interioară, de factură bizantină, a fost refacută în mai 
multe rânduri. In 1897, pictorii Iţic şi Iosif, la cererea preoţilor bisericii, vor înloc111 
în mai multe părţi pictura veche cu tablouri noi, nu foarte reuşite, motiv pentru can· 
la restaurarea desfăşurată între 1925 - 1931 s-a avut în vedere, în principal, mai muli 
spălarea acesteia pentru a nu se afecta şi în ceea ce mai rămăsese din vechcn 
pictură. Această ultimă restaurare a fost făcută de către pictorul Paul Molda suh 
directa supraveghere a Comisiei Monumentelor Istorice. Turla a fost refăcută abin 
în anul 1933. 

În strana acestei biserici printre cei care au participat la desfăşurarcn 
slujbelor a fost şi Anton Pann, menţionat în anul 181225

• Pe lângă casele locuitorilrn 
din această mahala, care numără doar 35 de gospodării26, în faţa bisericii se al11l 
Hanul mănăstirii Cernica27

• De-a lungul timpului biserica a adăpostit obiecte dl' 
valoare, cum sunt „un Apostol", tipărit la Buzău în anul 1704, un „Penticostarion", 
de la Râmnic - 1643, Minee pe diferite luni ale anului, o „Evanghelie" tipărită ln 
Bucureşti la 7288 (1750), Liturghiere, Trioduri, un exemplar din „Vieţile Sfinţior", 
pe luna decembrie tipărit la 1855, un potir cu inscripţie pe el, două frumoase cruci, 
ripide pentru Sfănta Masa, s.a. 

Biserica cu Sfinţi, monument istoric al Capitalei plasată în imediatu 
vecinătate a Podului Târgului de Afară, artera care lega centrul politico - economic · 
administrativ al Bucureştilor de bariera de răsărit şi mai des de satele din 
împrejurimi, a reuşit să ajungă până în zilele noaste graţie interesului arătat de 
preoţii care au slujit de-a lungul timpului, dar şi a efortului desfăşurat de Comisin 

24 Ibidem, Biserici şi ctitori, în :„Convorbiri Literare", LVlll, 1926, p. 26 
25 Dumitru L. Ioniţă • op. cit. , p. 25 
26 Documente privind istoria oraşului Bucureşti, Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti, Bucureşti, 1960, 
p. 270 sau Constantin C. Giurescu - Istoria Bucureştilor, editia a 11-a, Editura Sport - Turism, Bucure~ll. 
1979,p. 302 
271bidem p. 264 
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11111numentelor istorice între anii 1912 - 1931 şi de credincioşii parohiei. Este o 
h1Ncrică de mahala a cărei desfăşurare se încadrează în specificul arhitecturii 
11l1cncşti a sfârşitului de secol XVII a cărei particularitate este relevată în mod 
d1•11scbit de pictura exterioară ce prezintă aşa cum s-a subliniat şi anterior portrete 
1h· lilozofi şi sibile greco - romane. 

The BISERICA CU SFINTI Church in Bucharest 
SUMMARY 

This church took its name after the sibyls and Greek philosophers' images 
p111111cd on its outside walls, as they had predicted characters and events ofthe New 
I 1•Nlnment. The church was built during the second half of the l 7th century -
p111hnbly by the year 1680 - and it undertook severa! re-buildings and repairs. 1t 
11•11111ins one of the most interesting churches in Bucharest, not far from the Calea 
~lo~ilor. 

IUhllografie selectivă: 

• • • Colecţia de documente a Muzeului Municipiului Bucureşti 
• • • Documente privind istoria oraşului Bucureşti, Muzeul de istorie a oraşului 
ll11l'llrcşti, 1960 
llrrlndei, Dan şi Bonifaciu, Sebastian - Ghid turistic, Editura Sport - Turism, 
I l11rnreşti, 1978 
Horcscu, Costin Dacus -Bisericile Bucureştiului, voi. II, Bucureşti, 2000 
I' lorcscu, George D. - Din vechiul Bucureşti. Biserici, curţi boiereşti şi hanuri 
1111n· anii 1790 - 1791 după două planuri inedite, f.e., f.I., 1935 
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Giurescu, Constantin C. - Istoria Bucureştilor, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, 
Editura Sport - Turism, Bucureşti, 1979 
Filitti, C.I. - Chipurile lui Nicolae Vodă Mavrocordat şi familiei sale în biserici 
bucureştene şi Biserici şi ctitori în: „Convorbiri literare" LVII, 1926 
Arh. Ionescu Grigore- Istoria arhitecturii româneşti din cele mai vechi timpuri 

pâna la 1900, f.e., Bucureşti, MCMXXXVIII (1937) 
Idem- Ghid istoric şi artistic, Fundaţia pentru literatură şi artă. Regele Carol al li -
lea, Bucureşti, 1938 
Ioniţă, Dumitru L. - Biserica cu Sfinţi din Bucureşti, extras din revista „Biserica 
Ortodoxă Română",an LVI (1938), nr. 1 - 4, ianuarie - aprilie 
Ionnescu - Gion, G.I. - Istoria Bucurescilor, Editura Socec, Bucureşti, 1899 
Iorga, Nicolae - Istoria Bucureştilor, ediţia Municipiului Bucureşti, Bucureşti, 
1939 
Potra, George - Din Bucureştii de altă dată, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1981 
Simionescu, Constantin - Bucureşti. Biserici, mănăstiri, locaşuri sfinte, Editura 
Intact, Bucureşti, 1995 
Stoica, Lucia, Ionescu - Ghinea, N. şi col. -Atlas - Ghid. Istoria şi arhitectura 
lăcaşuri/or de cult din Bucureşti, voi. I - II, Editura Ergorom 79, Bucureşti. 2000 
Stoicescu, Nicolae - Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din 
Bucureşti, Editura Academiei, Bucureşti, 1961 
Urechia, V.A. - Istoria şcolelor de la 1800 - 1864, Imprimeria statului, tom. III, 
Bucureşti, 1894 
Arhitect Zagoritz, AI. M. - Sculpturi în piatră de la biserici munteneşti, Tipograli11 
„Gutemberg", Bucureşti, 1913 
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Despre relaţia mahala - parohie în câteva 
documente bucureştene de la mijlocul 

secolului al XIX-lea1 

Adriana SCRIPCARIU 

În ultimul deceniu, parte din cercetătorii Bucureştiului vechi s-au aplecat 
1m1pra studiului mahalalelor. În cadrul temei, abordarea descriptiv - monografica s-a 
lmpletit cu cea fenomenologică. Preocuparea pentru analiza urbanistică a mers 
111fină în mână cu încercarea de desluşire a modului de coagulare şi funcţionare a 
nnnunităţii bucureştene. 

De la eseul vizionar al Danei Hârhoiu, care încearcă o fundamentare în 
-ncru a Bucureştilor, până la studiul Sandei Voiculescu „Parohia - spaţiu de 
1111rcgare religioasă, socială, urbanistică"3, cercetătorii atrag atenţia asupra 
1•l'hivalentei termenilor mahala, enorie, parohie. Comuniunea de sens a acestor 
1•11vinte în context bucureştean, comporta totuşi în percepţia generală o diviziune 
ll111c\ională. Astfel, mahala este cuvântul ce se referă în general la partea 
11dministrativă, pe când enorie, parohie, se referă la tipul de funcţionare a 
1 umunităţii. În societatea medieval-creştină şi până târziu în secolul XIX 
h11cureştean, cele două aspecte se suprapun aproape perfect, biserica, prin 
~ncramentele ei, fiind deţinătoare a „inventarului" de locuitori. 

Nemaioprindu-mă asupra unei treceri cronologice în revistă a legăturii 

1ll11lre cei doi termeni4
, voi pune în evidenţă câteva aspecte ivite din această relaţie, 

11,11 cum pot fi observate în câteva documente bucureştene de la mijlocul secolului 
111 XIX-iea. 

Cele patru documente la care mă voi referi apar în urma unui conflict între 
p1 cotii bisericii Batiştea şi preoţi care slujesc în paraclisul particular al 
1111tropolitului Dionisie Lupu (la acea dată trecut la cele veşnice), aflat pe teritoriul 
11111halalei/enoriei celor dintâi5

. În primul document, datat 1840, preoţi de la biserica 
llnli~tea reclamă un anume preot Stoian, care, împreună cu alţi preoţi din mahalaua 
111vccinată (Ceauş David), fac slujbe enoriaşilor Batiştei.6 Următorul document, 

' I lorumentele, descoperite în biblioteca bisericii Batiştei din Bucureşti, au fost publicate în anul 1960 de 
1'1 N. Cazacu în Documente privitoare la paraclisul mitropolitului Dionisie lupu din mahalaua Batişte 
.1111 /111cureşti, Glasul Bisericii, an XIX, nr. 11 - 12, 1960, p. 995 - I OOO 
· 11111111 Hârhoiu, Bucureşti, oraş între Orient şi Occident, Ed. Simetria, Bucureşti, 1997 
' ~unda Voiculescu, Parohia - spaţiu de agregare reliogioasă, socială şi urbanistică, Secolul XX, no. 4 -
''· 111117, p. 146- I54 
' vri.i Adriana Scripcariu, Evolutia zonei Mântuleasa din vremea mahalalei până astăzi, I, MIM XVII, p. 
III - .180 
· I h1ră cum ni-l prezintă planul Borroczyn în varianta Cincinal Sfin\escu, paraclisul era de mari 
•lllnrnsiuni, comparabile cu cele ale bisericii Batiştea şi se află la câteva case depărtare de aceasta . 

.I ·n1rc cinstita otcârmuire a Sfintei Mitropolii. Plecată plângere" 
„Fierbinte juluim (sac) cinstita otcârmuirea că ştiut este în mahalaua nostră Batişte să mai află 

11 o hiscricu\ă paraclis al răposatului Prea Sfinţiei Sale Dionisie avându-şi pus preot pă seama lui şi 
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datat IO ani mai târziu, semnalează acelaşi conflict, având un nou acuzat, pe preotul 
Gheorghe, precum şi îngrădirea acestuia de la faptele sale prin poruncu 
Mitropoliei7

. Cel de-al treilea document este un protest din partea câtorvu 
mahalagii, care beneficiau de slujbele preotului Gheorghe, cu privire la îngrădircu 
acestuia8

• În fine, ultimul document, conţine deliberarea mitropolitului Nifon ul 
Ungro - Vlahiei în cazul conflictului sus amintit 9

• 

slujitor. Întru care nu-şi mai are mahalaua sa ci ne încalcă mahalaua noastră ce cetirea de paraclis, cu lk " 
sfeştanie, cu botezul la zi întâi de lună, botezând ăi copii de ai mahalagiilor noştri, cu cetiream, săvârşc•r 
şi cununii, apoi nu îndestul cu atâta dărăpănare ce ni se face noua preoţilor, unde ar fi cu cuviinţă că csl1• 
al nostru drept pentru hrana vieţii noastre şi a îndestulării noastre, şi a îndeplini şi alte datorii stăpânc~11 
ce ni se vor cuveni. Apoi şi cu preotul Stoian cu tovarăşul lui de la biserica Ceauş David alături cu noi 
viind noaptea ca un fur au săvârşit cu citirea cununiei, paradise, sfeştanie şi altele. Noi văzând atA111 
obrăznicie că are i-am zis cu duhul blândeţelor că ce calcă părintele ponturi Sfintei pravili. Căci 111 
mahalaua Sfinţii tale şi destul ai venit cu Sfânta icoană că noi nimic socotindu-se ale noastre cuvi111.
încât şi pre stăpânire asemenea zicând că aşa lui aşa i se cade să facă câte voieşte apoi nu destul rn 
acestea, mai multe rânduri şi acum în trecuta sâmbătă febroarie I O, ziua fiind noi acasă, au venit numitul 
preot Stoian cu tovaraşii lui şi cu toată gătirea lor şi au botezat copil în mahalaua noastră; apoi ce vo111 
face când alţii ne iau dreptul nostru alt nimic ci numaidecât alergăm la multa milă a Sfinţiei Voastre rn 
să ni se facă o bună dreptate căci va fi mare păcat a rămâne noi într-atâta dărăpănare. Ai Prea Sli11p1•1 
Voastre mai mici plecând, Nedelco preot Popa Iordache ol bis. Batişte" primit 14 februarie 1840, în N 
Cazacu, op. cit., p. 995 - 996. 
7 „Prea Sfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit al Ungro - Vlahiei, protopopia plăşii de sus Bucureşti. Preo111 
bisericii Batiştea prin jalbă către Prea Sfinţia Voastră, arată că trei aflându-se la pomenita bisericQ '' 
enoria fiindu-le mică, nu pot să-şi întâmpine cheltuielile familiilor lor. Şi în tot cuprinsul aceşti enorii •A 
afla şi paraclisul răposatului Mitropolit Dionisie unde este slujitor preotul Gheorghe, carele să întinde r11 
citirea paracliselor, osfestanii, botezuri şi altele şi pă la unii din mahalagii, cerere făcând ca să •A 
mărginească pomenitul preot Gheorghe despre acesta. În dosul cariia jalbi s-au dat poruncă Prr11 
Sfinţiilor Voastre către această protopopie, că de vor fi adevărate plângerile jăluitorilor să să lill·A 
cunoscut preotului Gheorghe spre a se mărgini. În urmarea căria s-au adus în protopopie to11h• 
prigonitoarele părţi, şi dovedindu-se adevărate arătările jăluitorilor s-au şi mărginit preotul Gheor1dw 
fără de nădejde. Acum au întâmpinat protopopia jalbă din partea a câţiva mahalagii ce sunt cu apropil'll· 
de pomenitul paraclis şi care să bisericesc acolo, făcând cerere ca să se dea voe preotului Gheorghe d1• 11 
citi pân casele dumnialor, fiindcă au dragoste şi nevoie asupra-i, căci şi jăluitorii preoţi oricând au vc1111 
în casele dumnealor au fost primi ţi şi cinsterisili de drepturile ce au. Prin urmare dar protopopia pă dr 
oparte alătură în copie suspusa jalbă spre a să vedea şi de către Prea Sfinţia Voastră, iar pă de altă parh• 
să roage să binevoiţi a da poruncă de urmare întru aceasta" protopop Mihalache Protonotarie. 111 
N. Cazacu, op. cit., p. 997 
' „Cinstitei protopopii a plăşii de sus Bucureşti, plecata jalbă. Supt iscăliţii deşi ne aflăm hălăduitori 111 
mahalaua Batişte, dar în toată vremea ne-am înbisericit la paraclisul răposatului Mitropolit DiomNll' 
fiind-ne şi casele cu apropiere. Prin urmare dar, evlavie şi dragostea ce avem asupra preotului Gheor11lw 
ce este slujitor la pomenitul paraclis, ne-am învăţat şi l-am poftit a ne citi prin casele noastre, paracliN1'. 
osfestanii, şi la zi întâi de luna cu botezu, precum şi alte trebuincioase citiri. Acum, fără nădejde nc-11111 
pomenit că nu mai vine arătându-ne că este poprit din partea acinstitei protopopii de a nu mai citi pn11 
căşile noastre, ca unii ce ne aflam mahalagii ai Batiştei, pentru care suntem în mare mirar, că care prav1IA 
ne poate sili să chemăm preoţi pân căşile noastre la care nu avem evlavie. Plecaţi rugăm pă cins11111 
protopopie ca să binevoiască a da preotului Gheorghe de a veni prin căşile noastre, şi a săvf1r,1 

trebuincioasele citiri, căci şi preoţii de la biserica Batiştei oricând au venit n-au fost izgoniţi sau isteri1.1111 
de drepturile lor. Gheorghe Mănăilă, Ilie Culesac, A. Dirtrican, Pitanl K. Urzescu, K. Zahariadi, Chiru11 
Georgescu, Petrache Mihai Gherovici, Victor Sidorovici", N. Cazacu, op. cit., p. 997 - 998. 
9 „Nifon, cu mila lui Dumnezeu arhiepiscop şi mitropolit al Ungro - Vlahiei, cucernicul protop1111 
Manolache al plăşii de sus din Bucureşti. Citindu-mi-se raportul cucerniciei tale de supt no. 559 prec11111 
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Aceste documente surprind într-un mod foarte explicit aspecte din 
1 nnduiala parohiilor bucureştene şi flaşuri a mahalagiilor de la mijlocul secolului 
\IX. 

În interiorul mahalalei/enoriei funcţionau reguli stricte ce priveau pe 
11111hnlagii pe de-o parte şi pe preoţi, ca reprezentanţi ai instituţiei bisericii, pe de 
111111. După cum preoţii aveau datoria de a săvârşi slujbele după rânduială, atât cele 
11111 biserică, cât şi cele „la domiciuliu", lafel enoriaşii aveau obligaţia de a primi 
111'c11te servicii tainice în parohia lor de a-i „cinsti" pe slujitori cu „dreptul" lor. 

Alegerea preotului nu era o opţiune personală, subiectivă, care să ţină de 
„1•vlavia", „dragostea" ori ,,nevoia" credinciosului faţă de un pastor sau altul. 
i\rcste argumente, care trădează o modernizare a mentalităţii bucureştenilor din 
''''1111 epocă, sunt respinse net, după cum se observă, de către autoritatea 
hl~l·ricească. De astăzi, alegerea bisericii şi a preotului este o opţiune absolut 
111•1·sonală, în trecut aceasta era determinată direct de locaţia domiciliului. 

O mahala nu putea avea două biserici de enorie căci, după spusele 
111llropolitului Nifon, acest fapt ar crea „neorânduieli" atât în rândul preoţilor, cât şi 
Iuire enoriaşi. Preoţii bisericii de enorie aveau „drept mahala", aşa cum rezultă din 
~111111gma „ ne încalcă mahalaua" ori „apoi ce vom face când alţii ne iau dreptul 
1111~tru ... ", erau singurii îndreptăţiţi cu botezul, cununia, sfeştania, paraclisul în 
11111hnlaua lor, şi de îndeplinirea cu bună rânduială a acestor slujbe depindea în mod 
1ll11TI şi buna lor chiverniseală. 

Cele patru documente din biblioteca bisericii Batiştea, privite din 
111•111pectiva discuţiilor despre mahala, aduc o imagine foarte precisă asupra 
111portului acesteia cu enoria; ele confirmă încă o dată intuiţia autorilor amintiţi în 
p11111cle rânduri ale acestui articol şi oferă o pistă sigură pentru viitoarea cercetare a 
11111hnlalelor bucureştene: apelul la arhivele bisericilor de enorie, parte din ele 
1111hlicate, fie şi într-un mod disparat, de-a lungul timpului. 

,1 , ,.„ pc lângă dânsul în copie jalba unora din dumnealor mahalagii bisericii Batiştea atingătoare de 
· ""'1c11 ce se face ca să sa dea voie preotului Gheorghe ce slujeste la paraclisul din curtea caselor 
'"l"'~111ului mitropolit Dionisie, a fi slobod să le citească prin casele lor paradise, osfeştanii, şi la zile la 
1111111 1lc lună să meargă cu botezul, precum şi orice alte cetiri să li se întâmpine de către numitul preot. Să 
14•1•1111de că cu mirare am văzut. .. o asemenea reclamare din partea acelor mahalagii, şi aceia ce ar fi cu 
IA• 11111111 sproape de paraclisul acela, în vreme ce nici Sfânta Mitropolie nici oricine nu cunoaşte acest 
1111111d1s biserica de enorie, ci în casa particulară şi la care neputând a sa biserici orice supt numit 
11111l111l11giu, ci de particular, cu atât mai mult preotul de la dânsul nu poate păşi afară sub verice numire, 
.1,. •l111hă bisericească, căci atunci s-ar înţelege o enorie împărţită la două biserici, şi prin urmare s-ar ivi 
,„.„,omluieli între enoriaşi şi între preoţii celor două biserici. Cu această temelie, cucernicia ta vei arăta 
. n oii• o parte reclamanţilor mahalagii că este o necuviinţă a face cerere nedreaptă, ci să să mulţumească 
1•4 h1„·rica enorii dumnealor şi pă preoţii lor, ori dacă vreunul din aceşti preoţi nu îndeplinesc trebuinţele 
· '' 11111cş1i, ale dumnealor, să ni se arate a-i dovedi şi a-i pedepsi; pă de alta însă, vei mărgini îndată pă 
,,, ,.,, preot Gheorghe din orice slujbă bisericească afară din curtea paraclisului, pă la casele enoriaşilor 
'''"'llrii Batiştea, fiind asupra-i cu priveghere cucernicia ta, ca îndrăznind să păşască această orianduială, 
•4 111· nrăţi spre a-l popri cu totul din bisericeasca slujbă, făcându-l pildă altor asemenea lui, când vor 
111ohn111i atunci şi despre ... cu desăvârşirea acelor paradise", N. Cazacu, op. cit., p. 998 - 999. 
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About the Outskirts - Parish Relationship 
According to Some Bucharestan Mid 19th Century Documents. 

SUMMARY 

Scientists have lately been investigating the historical outskirts of Bucharcsl 
- descriptive, monographical, phenomenological approaches and studies werc 
issued in the domain, as a resuit of the increasing interest in understanding thc 
genesis and functioning of the urban communities in the Romanian Capital. 

The authoress points out a few aspects arisen from the ties between thl· 
outskirts as an urban entity and the parish, as a form of ecclesiastical organization -
starting from four documents mirroring the confessional-administrative life ofthl' 
Batistea parish. 
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Societatea urbană românească, sporturile 
şi modelele lor în secolul al XIX-iea 

dr. Adrian SILVAN - IONESCU 

În societatea românească de puternică influenţă orientală din prima 
111mătate a veacului al XIX-iea, sportul şi mişcarea de orice fel - inutile dacă nu 
uveau finalitate practică - era de neconceput atât pentru înalta societate, cât şi pentru 
1clclalte categorii ale orăşenimii, care şi aşa trudeau alergând după treburi şi 

ufnccri. Conform relatărilor lui Frarn;ois Recordon, pe lângă lenea funciară care îi 
, 11racteriza pe boieri, veşmintele lor lungi şi largi îi opreau de a face sport, chiar şi 
1 l·lc mai simple jocuri, precum fuga şi săriturile, le erau străine din cauza straielor 
111rnmode pe care le purtau1. Totuşi, cei bogaţi vânau sau călăreau fără a considera 
1 li fac un sport necesar organismului ci o activitate care să-i mai scoată din 
111011otonia vieţii zilnice, din amorţeala şederii pe sofa, cu narghileaua şi cafeaua 
1111\turi, plictisindu-se de moarte. Şi-apoi, vânătoarea era un mijloc de a-şi 

l111prospăta proviziile bucătăriei, iar călăria - un mijloc de locomoţie. 
Apariţia unui boier călare - cocoţat comod într-o şa tătărască, înaltă, cu 

•1n\ri mari şi late de metal filigranat, pe calul plin de valtrapuri, penaje şi ciucuri de 
111 ·' - purtându-şi îmbrăcămintea obişnuită, incomodă, formată din mai multe straturi 
~11prapuse de mătăsuri, croazele şi cetarii bordate cu diverse blănuri scumpe şi, ca o 
l11nmunare a compoziţiei montante, pe cap cu imensul işlic globular, avea mai mult 
1111 aspect rizibil, de indiferenţă şi lenevie orientală decât de sportivitate occidentală. 
!\rest aspect îl observau, amuzaţi, chiar şi localnicii care formau după călăreţ un 
ului colorat şi gălăgios, spre a nu mai vorbi de maliţioşii călători străini care 
11111scrnnau, cu mare haz, acest spectacol al străzii. 3 Cavalerul bavarez August von 
I ll'nikstein surprinde în acuarelele sale - executate în 1825, când a trecut prin 
llucureşti - plimbarea călare a unor boieri de rangul II ce se intersectau pe uliţă cu 
111dvanul elegant al unui boier velit, pornit spre Şosea, împreună cu soţia. Cei doi 
1111eri călăreţi din prim plan nu au o ţinută prea elegantă căci stau cocoţaţi şi molâi, 
1 11 expresii placide, pe spinarea frumoşilor bidivii; unul dintre ei strânge în mână 
lll'lipsitul ciubuc cu tija foarte lungă. 

Totuşi, călăria se practica pe scară destul de largă. Chiar şi boierii de 
11111gul I ieşeau călări, însoţiţi de câteva slugi. Hatmanul Răducanu Ruset şi ceilalţi 
~ktnici ai domnitorului Moldovei se deplasau fiecare la o cârciumă aflată între 
Mitropolie şi palat pentru a lua, dea-n-călare, un covrig şi un păhărel de rachiu de 
111111son.4 

'I lt (Fran9ois Recordon) - Lettres sur la Valachie. Paris. MDCCXXI. p. 109 
William Macmichael - Joumey from Moscow to Constantinople in the Years 1817. 1818, London, 

IHl'I, p. 82 
'11rncral conte Alexandre de Langeron - Jurnalul re sboielor făcute în serviciu Rusiei la 1790 de 
1 11•11cralul Comite de Langeron, „Documente privitore la Istoria Românilor. Urmare la colectiunea lui 
I 111l11xiu de Hurmuzaki, supliment I, voi III, Bucuresci, 1889, p. 75 
' I 'unslantin I. Karadja - Les agugrelles gregus du Chevalier de Henikstein, „Le Messager d'Athenes" no. 
1111I125 Mars 1933; Paul Cemovodeanu - Tipuri si costume pitoresti în albumul lui Henikstein (1825), 
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De pe la începutul celei de-a patra decade şi până la finele acestuia nu au 
mai fost atât de sedentari. Aveau, ce-i drept, tabieturi şi, din considerente binl' 
întemeiate ce au fost prezentate anterior, evitau mersul pe jos, plăcându-le foark 
mult plimbarea cu trăsura, indiferent de avere sau de statul social. Orăşenii aveau 
prin excelenţă o viaţă activă dar destul de monotonă date fiind limitele stricte în 
care se desfăşura. Bărbaţii mergeau dimineaţa la slujbă, iar cei care nu aveau nici un 
serviciu primeau sau făceau vizite, cu sau fără vreun interes anume; la prânz, 
indiferent dacă erau amploaiaţi sau rentieri, se întâlneau cu amicii, la o băcănie sau 
bodegă, pentru „aperitive" prelungite, după care urma dejunul, de obicei în familil'. 
Seara începea cu plimbarea cu birja de la Teatrul Naţional la Şosea, cu opriri lu 
cofetărie sau cafenea, eventual vizionarea unui spectacol dramatic sau liric şi câtevu 
ore petrecute la club, şi se termina, tot cu amicii, la un chef într-unul din 
restaurantele renumite. Femeile erau mult mai legate de casă, condamnate să-~i 

petreacă mai tot timpul în interior unde se ocupau cu gospodăria şi reţetele dl· 
bucate - ori, dacă erau bogate, doar cu supravegherea celor angajaţi cu acesll' 
treburi - cu efectuarea în tihnă a toaletei, cu vizitele şi şueta între prietene, cu 
lectura romanelor franţuzeşti şi a revistelor de modă unde îşi căutau modele ck 
îmbrăcăminte. 

De aceea, locuitorii Capitalei, mai mult decât provincialii, erau man 
amatori de aer curat, de mişcare şi nu în ultimul rând, de sporturi organizatl'. 
profitând de orice prilej li se oferea pentru a se bucura de ele. Cele mai vechi şi mai 
mult practicate sporturi erau vânătoarea, echitaţia şi scrima. Toate aveau caracter ck 
clasă şi nu erau la îndemâna oricui, dar nu puteau lipsi din educaţia unui om ck 
lume, mai ales dacă acesta avea şi pretenţii de dandy. În slujba acestor sporturi 
croitorii şi-au pus tot talentul şi imaginaţia pentru a crea haine comode, eficiente ~i 
la modă în acelaşi timp. 

Ţinuta pentru scrimă nu era purtată decât în sălile speciale, de exercilii. 
fără a fi abordată în alte împrejurări, în societate. În mai toate oraşele mari existau 
săli de arme şi maeştri de scrimă care învăţau şi antrenau amatorii. Costumul purtai 
în aceste ocazii era de o maximă eficienţă şi nu comporta nici un ornament inutil 
care ar fi putut distrage atenţia spadasinilor. Era compus dintr-un pieptar matlasai. 
de pânză groasă, albă, cu marginile de piele natur, pantaloni albi, scurţi până lu 
genunchi (precum cei ai bărbaţilor din secolul al XVIII-iea) şi strânşi acolo rn 
nasturi sau catarame, ciorapi albi şi pantofi uşori, cu talpa subţire, fără toc. Faţa crn 
acoperită cu o mască din plasă de sârmă, iar mâna cu care se mânuia floreta sau 
spada era apărată de o mănuşă muschetară, cu părţile mai expuse loviturilor din 
piele tare. Acesta era costumul tradiţional de sală dar, în afara pieptarului şi a 
măştii, absolut necesare, celelalte piese erau facultative putându-se încrucişa armcll' 
şi în pantaloni de stradă. Este un sport rezervat exclusiv bărbaţilor, în special 
ofiţerilor şi civililor duelgii - căci această „castă" nu a lipsit nici unui oraş creându 
se emulaţie între dandy, rentieri fără preocupări intelectuale şi îmbibaţi de splecn. 
diverşi pierde-vară şi scandalagii care voiau să atragă atenţia asupra lor prin cât rnu1 

„Revista Muzeelor" nr. 2/1968; Adrian-Silvan Ionescu -Artă si document. Editura Meridiane, Bucure~ll. 
1990, p. 146, fig. 60 
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11111lte provocări şi victorii pe teren5
• Când anumite situaţii conflictuale cereau ca 

1111oarea să fie apărată cu armele - ori „să fie spălată în sânge" - în confruntarea 
pnr1ilor nu se purtau plastronul sau masca protectoare: adversarii se înfruntau 
hnrhăteşte, în cămăşi, cu pieptul descoperit. 

Renumiţi spadasini ai începutului de secol XX au fost pictorii Alexandru 
'\111111ary - fiul marelui artist documentarist şi pionier al fotografiei Carol Szathmari 

~i Theodor Pallady. În cronica sportivă a ziarului „La Roumanie" era prezentată, 
111 detaliu, evoluţia celor doi plasticieni scrimeri de reputaţie în sala Eforiei, pe data 
d1· I O martie 1905, când amândoi s-au remarcat prin eleganţa fandărilor şi 

1bleritatea cu care au parat sau evitat loviturile adversarilor nu mai puţin 

11·d111abili6
• 

Echitaţia era un sport complex care impunea sănătate de fier şi admirabilă 
11111diţie fizică, pe lângă dragostea de frumoasele patrupede. Dacă până la mijlocul 
-1·rnlului, în ţările române călăriseră numai bărbaţii, fie că erau ofiţeri sau civili, 
1111siunea contesei Eugenia de Montijo de Guzman pentru acest sport şi eleganţa 

1111111ei - ce-l impresionaseră şi-l fermecaseră pe Napoleon III încât îl determinaseră 
-n o ia de soţie, făcând-o împărăteasa francezilor - a impus tuturor femeilor gustul 
111·11tru echitaţie. De aici şi vestimentaţia aferentă. În vreme ce tonul costumului de 
' nlnrie al bărbaţilor era dat de Anglia, cu sobrietatea-i caracteristică, cel femeiesc îşi 
11\'l'il originea în Franţa celui de-al doilea imperiu. Domnii purtau redingotă - termen 
1l1•11vat din engleză, riding coat însemnând haina de călărie - de culoare neagră sau 
111~1c, cu poalele nu prea lungi, pantaloni albi, joben sau şapcă de jockey din catifea 
111"11gră şi cizme englezeşti lungi, cu carâmbul răsfrânt; acul de cravată era, de 
11h1l'ei, în formă de potcoava, dar şi de cravaşă ori de cap de cal, ori chiar combinaţii 
.t111 toate aceste elemente. În mâini erau nelipsite mănuşile gri sau galbene şi 
1111vaşa cu mâner de aur, argint, fildeş sau os, din bambus sau din le11U1, îmbrăcată 
111 piele. Unii dintre primii care au folosit aceste veşminte creând aproape o 
11hlq.:ativitate în a fi purtate de oricine încăleca, au fost Alexandru Marghiloman, 
11111prictar de cai de curse, promotor şi membru fondator al Jockey Club, şi Theodor 
I lind, mare îndrăgostit de cai şi iniţiator al construirii hipodromului din Bucureşti. 

Dar nu toţi amatorii de echitaţie se conformau acestei ţinute, iar un om 
111·11.nl, ca tânărul Alexandru Socec, voluntar la cavalerie, observa, cu regret, în 
I HHO, lipsa de eleganţă a călăreţilor care se îmbrăcau cu ce aveau la îndemână: „Am 
11h~crvat că sportul călăriei a început să prinză teren de când au intrat aşa de mulţi 
lllll'l'i în Cavalerie; înainte abia se vedea unul sau doi călăreţi la Şosea iar acum 
-1111lcm 20 - 30 călăreti. Singurul lucru care şochează ochiul este ţinuta acestor 
• 1,l1\re\i - sau, mai bine zis, a unora din călăreţi - şi anume, neavând dress-ul -
1111 hcta pe talie, pantaloni culoare, botforzi de lac cu pinteni (prinşi) de curele, 
'111v11tă albă şi melon, cu mănuşi galbene, etc., etc., cum prescrie protocolul 
•1111rtului - vin mulţi cu pantaloni cazoni, cizme de serviciu, fără rozete, însă cu 

ll.11111 Rosetti - Amintiri. Ce am auzit de la altii. Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 
1 '•'lh, p. I 06 
I 11111111iil Hagi. Mosco - Dueluri de-ale românilor si altele, în volumul Bucuresti. Amintirile unui oras. 

: 11h111 vechi. Fiinte dispărute, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1995; Romulus Boteanu -
111•1111·du~ 
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pinteni bătuţi (în toc) şi pălărie moale! Cred că cu timpul se va modifica şi acest rău 
!"7 

Pe lângă echitaţia de agrement se organizau chiar şi concursuri hipice 
profesioniste (în sensul că participanţii erau militari din trupele călări) precum cel 
din 5 aprilie 1871, de la Şosea, la care a asistat şi domnitorul Carol I, precum şi 

ofiţeri superiori, proprietari de herghelii sau de magazine specializate în 
harnaşament sau echipament militar, toţi acordând premii ce constau în obiecte utik 
(ceasuri, tabachere, florete, cravaşe, arme de vânătoare). La aceste întreceri erau, 
însă, şi probe pentru amatori unde concurenţii îmbrăcau costume speciale de jockcy 
cu şepci şi jachete de atlaz colorate ţipător pentru a fi observate de departe: albastru 
cu dungi albe, alb cu dungi violete, verde cu roşu, galben cu mâneci negre, etc.8 Dl· 
la acea dată cursele aveau să devină un eveniment monden mult aşteptat atât d1· 
iubitorii de cai, cât şi de doamnele care găseau astfel un nou prilej de a-şi etala noik 
toalete. Cronicarul monden găsea un subiect recompensant pentru rubrica sa din 
„Le Journal de Bucarest" când descria, cu lux de amănunte, rochiile purtate lk 
elegantele doamne ce veniseră la cursele din primăvara şi toamna anului 1875.9 

Pentru cei care voiau să deprindă călăria se deschiseseră şcoli de echita(il·. 
Căpitanul de cavalerie Alexandru Blamberg, director al Hergheliei Statului de lu 
Nucet, înfiinţase în Bucureşti, pe strada Ţăranilor, un manej unde se dădeau lcct11 
de călărie, se îngrijeau şi se dresau caii particularilor, se închiriau şi s1· 
tranzacţionau ecvide pentru atelaje sau pentru şa. 10 

Ca ofiţer de ordonanţă al principelui moştenitor Ferdinand, numit i11 
această funcţie în 1889, mai sus menţionatul Alexandru Socec, devenit între timp 
locotenent, a călărit adesea cu acesta şi l-a învăţat să nu mai încalece în sili 
nemţesc, cu piciorul întins, ci în mod mai elastic; de altfel, după relatările făcute 1k 
Socec în memoriile sale, prinţul nu prea era un bun călăreţ, se temea de cai, iar cf1111I 
era în şa se ţinea mai mult de frâu fără a se ajuta de pulpe şi, având mâna grl'll, 
rupea gura cailor. 11 

În 1875, la data de 8 ianuarie, a fost fondat Jockey Club, avându-l 111 

preşedinte pe capul ţării, domnitorul, mai târziu, regele Carol I. Clubul a avut un rol 
important în dezvoltarea interesului pentru creşterea cailor de rasă şi pc111111 
organizarea curselor anuale. La fel ca doamnele care veneau să asiste la alerg1l11 
foarte elegant îmbrăcate şi domnii trebuiau să aibe o ţinută anumită: ţilindru cl'I 
negru, purtat în mod obligatoriu, era înlocuit cu ţilindru gri, mat, aşa cum era rcg11l11 
în Anglia şi în Franţa. Binoclu, ţinut în cutia sa de piele prinsă cu o curea, era 1111 
obiect indispensabil - la fel ca mănuşile şi bastonul - pentru cei ce doreau ~11 

urmărească întrecerea în bune condiţiuni. 

7 Courrier du Sport. Assaut d'escrime. „La Roumanie" no. 1849/ I O (23) Mars 1905 
'Revista militară" no. 13/12 aprilie 1871 
9 Les Courses, „Le Journal de Bucarest" no. 496/13 Juin 1875; Souvenir des courses, „Le Journal 111 

Bucarest" no. 537/4 Novembre 1875 
10 „România" no. 73 (873)/2 Aprilie 1887 - „MARELE MANEGIU BLAMBERG - strada Ţăranilu1 
Lecţiuni de călărie pentru bărbaţi, dame şi copii. Cei mai eleganţi şi dresaţi cai pentru preumhl111„ 
DRESARE ŞI ÎNGRIJIRE DE CAI. Cumpărări şi vânzări de cai, de trăsuri şi călărie". 
11 Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Fond General Alexandru Socec, dosar 6, filele 20, 22 
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Pentru echitaţie doamnele aveau o şa specială cu care călăreau pe partea 
Mlimgă a bidiviului. În vremea crinolinei fusta, bineînţeles fără cercurile metalice, 
cm la fel de amplă ca şi aceea pentru vizite ori plimbări, însă mult mai lungă decât 
necasta pentru a acoperi în întregime picioarele şi chiar a atârna sub burta calului. 
l'rin deceniile opt şi nouă ale veacului fusta îşi mai pierde din amploare şi apar, pe 
pnrtea stângă, trei nasturi cu trei cheotoari care strângeau cutele pe lângă corp şi o 
opreau să atârne spre a se evita accidentele produse în perioada anterioară prin 
111o1illarea de ramuri ori tufişuri, ori chiar în copitele calului, rezultate cu doborârea 
nmazoanei. 

Toracele doamnelor era acoperit cu o cazacă mai lungă sau cu un spenter 
-nart până la talie, din acelaşi material şi din aceeaşi nuanţă ca şi fusta. Această 
jnchetă era închisă până la gât, lăsând să se vadă doar gulerul alb al bluzei de 
dedesubt. Cromatica era de obicei întunecată, cel mai des negru, dar şi verde 12

, 

hnm, albastru sau gri închis. Pe cap erau purtate pălării bărbăteşti: mic tricom în 
111lcrvalul 1855 - 1870, după modelul celor ale împărătesei Eugenia, apoi joben - care 
11 rezistat cel mai mult în ţinuta de echitaţie - iar, după 191 O, melon sau pălărie 
11I11ule, de fetru, tip homburg. Aceste pălării erau aşezate foarte înclinat pe frunte, 
nproape acoperind ochii. În jurul calotei era rulat, în chip de panglică, un voal ce 
1111\rna, cu generozitate, pe spate. Aceasta horbotă, neagră de obicei, îl făcea pe 
Alexandru Pelimon să privească destul de critic elegantul costum de echitaţie ce 
ilndca femeilor o neavenită notă de îndoliere. 13 Cizmuliţele de lac aveau un mic 
11111lcn de argint doar la piciorul stâng, cu care se îmboldea calul. Mănuşile de piele 
m·ngră sau în ton cu rochia, la fel ca şi cravaşa, erau nelipsite din mâna frumoaselor 
1111111zoane. 

Principesa Maria era expertă în echitaţie. În memoriile sale ea sublinia 
tlllportanţa locului pe care îl ocupa acest sport în viaţa ei: „Călăria juca un rol 
111·11scmănat de mare în viaţa mea. ( ... )Pentru mine călăria însemna sănătate, putere, 
plllrcre şi, mai presus de toate, însemna libertate şi contact cu natura. Când eram în 
,n mă simţeam descătuşată de orice lanţuri, mă simţeam una cu pământul pe care 
1 i\lcam, una cu arborii, cu cerul, cu ogoarele şi cu cei care le arau. Călăria m-a 
t11v1,1at să iubesc glia românească, mi-a îngăduit să simt în mine bătăile inimii 
111·estci ţări. ( ... ) România mea a venit spre mine când eram călare; singură am 
1l1•Mrnperit-o ( ... )Călare eram neînvinsă; călăria era cel mai mare talent al meu, era 
1111 sport în care puţini mă puteau întrece şi mărturisesc că( ... ) puteam sta în şa mai 
1111111 decât cel mai bun ofiţer de cavalerie". 14 Principesa avea mai multe costume de 
1 lllilric, pentru vreme caldă sau rece. Vara avea o toaletă de dril alb, atât de strâmtă 
111· lrup, pentru a-i marca talia foarte subţire şi elegantă, încât părea lipită. La 
'" 1·11sta avea chiar şi cizme albe. 15 Pe cărările de munte ale Bucegilor, pentru mai 
111111lil siguranţă, începuse să încalece bărbăteşte, iar pentru asemenea cavalcade 
•t1·1·111uroase îmbrăca un veşmânt circazian: „La Sinaia începui să călăresc 

linalultcşte; era mai puţin primejdios pe drumurile muntoase. Unul din admiratorii 

I t11111tric Bolintineanu - Manoil. în Opere alese, ESPLA, Bucureşti, 1955, voi. II, p. 145 
\ h11ndru Pelimon - Impresiuni de călătorie în România, Editura Spon - Turism, Bucureşti, 1984, p. 31 

' M11ru1. Regina României - Povestea vietii mele. Editura Eminescu, Bucureşti, 1991, voi. II, p. 114 - 115 
· lhtokm, p. 131 
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mei ruşi îmi trimisese o autentică uniformă căzăcească: un caftan albastru închis c11 
galoane de argint peste o tunică stacojie. Îl purtam cu cartuşierele de argint pesll' 
piept, iar în jurul mijlocului pe atunci neasemănat de subţire, cingătoarea ~i 

pumnalul de argint cizelat, care fac parte din costum. Aceasta s-a întâmplat înainll' 
să înceapă femeile a se arăta în pantaloni scurţi". 16 Îmbrăcată în această ţinutn 
pitorească, principesa Maria conducea prin munţi grupuri de tineri ofiţeri ce făceau 
parte din delegaţiile militare străine care veneau, adesea, în vizită la Castelul Pelcr 
regele Carol I se întreţinea cu şefii acelor solii, personaje importante cu gradt• 
înalte, iar zvăpăiatei prinţese îi erau lăsaţi în grijă toţi membrii cu grade inferioart' 
„Călare pe şaua bărbătească, în costumul meu căzăcesc, îi duceam de-a lungul uno1 
cărări nepotrivite pentru o prinţesă". 17 - nota viitoarea suverană a Romaniei i11 
Povestea vieţii mele. Avea şi doamne drept companioane de echitaţie - precum 
Bessie Ionescu, soţia omului politic Take Ionescu, „o englezoaică înaltă, cu pl11 
scurt, pătima~\ iubitoare de călărie cu care adesea am împărtăşit plăcerea un111 
galop nebun" - dar mult mai bine se simţea în societatea bărbaţilor. Era, de altlCI, 
comandant onorific al Regimentului 4 Roşiori şi se adaptase foarte bine în mijlocul 
ofiţerilor şi soldaţilor acestei unitati, care o adorau. Pentru a-şi arăta afecţiunea, i11 
fiecare dimineaţă, când se îndreptau spre câmpul de instrucţie şi treceau pe lâni,in 
Palatul Cotroceni - unde principesa îşi avea reşedinţa - fanfara regimentului into1111 
un vals la auzul căruia ea se repezea să îşi salute dragii cavalerişti: „ ( ... ) Asth-1 
aveam în fiecare zi o mică defilare numai pentru mine". 19 - preciza memorialistu. 
plină de satisfacţie. Se arăta foarte încântată de frumoasa uniformă a roşiorilor 111' 
care o îmbrăca la ceremonii: „Pe acea vreme cavaleria noastră purta tunici roşii rn 
trese negre şi nasturi de aur, cu pantaloni albi în zile de gală şi negri în zik 
obişnuite. Bineînţeles, îmi făcui şi eu o uniformă şi la fiece paradă călăream mârnlin 
în fruntea regimentului meu; ar fi fost greu de spus cine simţea mai mare bucurii· 
soldaţii mei sau eu. Pentru mine de bună seamă pantalonii erau înlocuiţi cum ~1· 

cuvenea prin foi albe sau negre" 20
• Alexandru Socec - el însuşi ofiter în regimentul 

principesei Maria - relata, cu mult entuziasm, cum aceasta a condus defilarea de lu 
I O mai 1896: „Parada a fost un triumf. Prinţesa în uniforma Regimentului 4 Roşi1111 
a stârnit numai auzite urale şi aplauze. O ploaie de flori s-a revărsat pe drumul 
Prinţesei; ea era frumoasă ca un vis frumos! Nu numai bărbaţii, dar toate femcih· 
erau amorezate de Prinţesa Maria: călare pe „Jimy" părea că este lipsită de cui! 
Silueta Prinţesei putea servi lui Vollet ca model cum a servit renumitul picto1 
Adjukievitsch! (sic)" 21. Într-adevăr, reputatul pictor polonez Tadeusz v1111 
Ajudkiwicz, specializat în condiţii militare, a reprezentat-o pe principesa Mun11 
călărind, în uniforma de colonel de roşiori, într-una dintre lucrările ce au 11i-1 
incluse în primele pagini ale elegantului album Armata Română din 1903. 22 

16 Ibidem, p. 119 
17 Ibidem, p. 302 
'" Ibidem, p. 32 
19 Ibidem, p. 123 
20 Ibidem, p. 121 
21 Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond General Alexandru Socec, dosar 7, filele 16 - 17 
22 Adrian-Silvan Ionescu - op. cil., p. 259; Idem - Albumele Armatei Române din secolul al XIX-11•11. 
„Revista Muzeelor" nr. 8 - 9 - 10/ 1990, p. 88 
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Ce diferenţă între eleganţii cavaleri şi ultimul pătrar al veacului al XIX -lea 
•i boierii greci, strămoşii lor, încălecaţi pe căluţi mici dar foarte înzorzonaţi, pe 
cure îi copleşeau cu dimensiunea şi amploarea hainelor! Aceeaşi diferenţă se 
pilstrează şi între suplele amazoane din aceeaşi perioadă şi Cocoana Chiriţa, 

„nmazoanca amoroasă" a celui de-al cincilea deceniu, îmbrăcată pretenţios şi 

11p"1or. 
La Bucureşti, echitaţia se practica, organizat, pe partea dreaptă a şoselei 

I\ iscleff, special amenajată şi rezervată călăreţilor. La data de l O aprilie 1883 a fost 
11111iată chiar o vânătoare călare, prima de acest fel inspirată de tipul celor englezeşti 
11\n\, însă, a exista vulpile sau cerbii de pe domeniile nobilimfrbritanice astfel că locul 
~llnatului avea să îl joace tot un călăreţ, locotenentul Mihail Laptew, după care trebuia 
~11 cure trebuia să alerge restul grupului, condus de Alexandru Marghiloman. Pentru a 
du culoare şi autenticitate momentului, vânătorii şi-au adăugat la costumul deja 
~pccific şi cornurile englezeşti, din alamă, purtate pe după gât şi umăr, din care sunau în 
11111pul cavalcadei. „Vânătoarea" a avut loc tot la Şosea, la rondul al treilea şi, după o 
1111ună de două ore, s-a încheiat cu un picnic select în Pădurea Băneasa, cu şampanie şi 
1l1111s.23 

Dar această distracţie mondenă elitistă era destul de departe de finalitatea 
r111cgetică a tradiţionalelor partide nobiliare de vânătoare călare din Europa 
11p11seană din care nu lipsea animalul hăituit. La noi era mai obişnuită vânătoarea cu 
urma şi câinii. Prinţul Nicolae Şuţu, pasionat al acestui sport, expert în urmărirea şi 
il11horârea animalelor şi păsărilor, afirma în memoriile sale: „Vânătoarea călăre ca şi 
11•14ulile ei de bază au fost, cred eu, din totdeauna necunoscute în Moldova. („.)" -
111h\ugând mai apoi - „Când am venit în Moldova (în anul 1827), vânătoarea cu 
111 ma la picior era foarte rară; în mod obişnuit iepurii se vânau cu câini iar vânatul 
11111re cu gonaşi. La laşi am fost unul dintre primii - exceptând doi sau trei străini -
111rc am folosit câinele de aret, cercetând împrejurimile".24 

În lumea bună nu se putea participa la vânătoare rară costumul de rigoare. 
1 ln portret al lui Nicolae Golescu, pictat de Constantin Daniel Rosenthal în 1848, îl 
lnli\lişează purtând un costum dupa moda momentului compus dintr-o tunică de 
pl~nză crem, cu patru buzunare şi mâneci largi, strânse la încheietură, lungă până la 
111•11unchi şi închisă la un singur rând. Mijlocul era încins cu o curea lată de care era 
p1111să, în faţă, cartuşiera şi la şold, cuţitul. Pe piept se încrucişau cureaua unui 
11'l0 ipient pentru pulbere din piele natur, îmbubate pe laturi. Eleganţa îl obliga să îşi 
p11111\ şi în astfel de situaţii guler înalt, impecabil, strâns cu o legătură de gât albastră, 
1111 capul să şi-l acopere cu o pălărie gri. Ţinuta sa se preta la anotimpul cald. Pentru 
1111 nă erau folosite texturi mai groase. 

După mijlocul secolului au fost preferate hainele mai scurte ca să nu 
lnrnmodeze mersul prin hăţişuri sau bălării, confecţionate din materiale rezistente, 
1wn homespun, în diverse nuanţe de gri sau maro, paspoalate cu verde, la unul sau 
1h111i\ rânduri de nasturi şi închise până la gât; uneori întregul guler era din postav 

't ·1111slantin Bacalbaşa- Bucureştii de altădată, 1871 - 1884, Editura Ziarului Universul, Bucureşti, 1927, 
1111 I, p. 296 
'Ml'llmriile Principelui Nicolae Sutu, mare logofăt al Moldovei 1798 - 1871, Editura Fundaţiei Culturale 

ll111111i11c, Bucureşti, 1997, p. 107 
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verde. Anglofilii preferau jacheta Norfolk din tweed, cu buzunare aparente, pliuri 
verticale pe piept şi pe spate, spre a da lejeritate mişcărilor, şi strânsă la talie cu 1111 

cordon din acelaşi material. Vara se putea purta o simplă bluză din material mni 
uşor. Pantalonii se asemănau la textură şi culoare cu haina; uneori aveau şi ei 1111 
paspoal verde. Se încălţau cizme zdravene, înalte până peste genunchi, sau ghete rn 
jambiere. Pălăria era din fetru moale, neagră, maro sau gri, acordată cromaticii 
întregului costum. Unii optau pentru pălăria tiroleză cu pene de vultur25

, alţii, spn· 
cumpăna dintre veacuri, mai cosmopoliţi, pentru şapca englezească, în carouri. ( 'u 
accesorii erau indispensabile geanta cu fileul pentru agăţat păsările împuşcate ~t 

centura de care erau prinse cuţitul şi, uneori, un pistol sau revolver26 
- în funcţie dr 

curajul vânătorului - iar în vremea armelor încărcate pe ţeavă, cornuri sau alh• 
recipiente pentru praf de puşcă, punga cu plumbi şi cea pentru capse, înlocuite mut 
târziu cu cartuşiera. Trebuie să ni-l imaginăm pe elegantul Alexandru Odobcsrn 
îmbrăcat în acest costum, cu puşca în cumpănă, cutreierând Bărăganul şi gândind lu 
Falsul tratat de vânătorie în care şi-a dat măsura talentului său de eseist. 

Principele Carol I era amator de vânătoare atunci când timpul îi permih.·u 
Pe 15 octombrie 1870 participa la o vânătoare în pădurea Buftea, eveniment cun• 
era anunţat în presa vremii27

• Într-o pânză de mari dimensiuni, pictorul Emtl 
Volkers a surprins sf'arşitul unei zile de vânătoare princiară: domnitorul Carul 
discută prieteneşte cu generalul Nicolae Golescu, maestrul de vânătoare al cur111. 
savurând un trabuc al cărui jar licăreşte plăcut în lumina albăstrie a iernii, în vrenu• 
ce gonacii adună vânatul la picioarele stăpânului. Toţi sunt îmbrăcaţi în haine 1k 
vânătoare. Tabloul este datat 1878. Într-o fotografie executată de A. Ihalsky, lu 
Sinaia, în 1896, când, cu ocazia vizitei împăratului Franz Joseph se organizase 11 

vânătoare în munţi, atât regele Carol I, cât şi oaspetele său, poartă mantale ~t 

uniforme militare de mică ţinută şi-şi ţin puştile pe umăr; ceilalţi participanţi însil u11 
haine de vânătoare comode şi eficiente. 

Asemenea veşminte erau îmbrăcate şi pentru manifestări sportive 111111 

puţin sângeroase, cum erau concursurile de tir şi serbările „societăţilor de dare 111 

semn" care luaseră fiinţă în mai multe oraşe ale ţării după 1860. Cea din Bucure~tl 
fusese fondată pe 5 mai 1862, iar statutul ei a fost aprobat prin decret domnc~1 . 
peste trei ani, pe 9 septembrie 186528

• Cu acea ocazie erau stabilite culorih• 
distinctive, steagul şi emblema societăţii: albastru, verde şi auriu cu două carahitll' 
încrucişate în spatele unei ţinte şi un corn pentru pulbere în partea de jos. Preşedi111t 1 

al societăţii - numită chiar „Bucureşti" - era generalul Ioan Em. Florescu. 11 

organizaţie similară, oponentă, se formează la începutul anului 1868, sub numele iii• 
Societatea româna de arme, gimnastică şi dare la semn, avându-l ca preşedinte 111• 

istoricul şi publicistul V.A. Urechia. Deşi avea doar şase ani vechime, în au~11~1 

1868 număra patru sute de membri29
. Sediul central şi terenul de exerciţii unde -1• 

organizau concursuri periodice şi serbări de tot felul era în grădina lui Iancu Ma1111 

25 W. de Kotzbue - O vânătoare în Moldova. „Convorbiri literare" nr. 8/1Noembre1882 
26 Alexandru Pelimon - op. cit., p. 123 
27 „Le Journal de Bucarest" no 21/19 Octombre 1870 
'"„La Voix de la Roumanie" no. 45727 Septembre 1865 
29 „Buletinul Instrucţiunei Publice" iulie şi august 1868, p. 204 
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( 'ontra unei taxe de intrare, toţi amatorii puteau asista la concursuri de tir - în care 
11111i totdeauna ieşea învingător preşedintele! - şi scrimă, dar şi la serate muzicale ori 
1lrnmatice încheiate mai totdeauna cu dans30

. 

La fel ca şi cursele de cai, concursurile de tir, scrimă şi gimnastică erau 
1•vcnimente mondene care atrăgeau un public numeros. Lor li se dădea chiar mai 
11111ltă amploare decât echitaţiei căci aveau loc parăzi ale membrilor fiecărei 

~ol'ictăţi, cu uniformele specifice şi drapelele proprii, având în frunte muzica 
111ilitară. Astfel, în toamna lui 1873, prin faţa Teatrului Naţional şi pe Podul 
Mogoşoaiei defilează un cortegiu strălucitor condus de o fanfară regimentară, şi 

11111tinuat de purtătorii de ţinte, îmbrăcaţi în bluze roşii cu şepci de aceeaşi culoare 
11• nveau în faţă, drept insignă, un mic disc cu dungi concentrice albe şi negre, după 
111n: urmau membri Societăţii Bucureşti, în costume gri de vânătoare şi cu pălării 
11111lcze. După întrecerea de tir a avut loc un banchet şi distribuirea premiilor de 
,·n1rc generalul Florescu, iar seara s-a încheiat cu un strălucitor bal semicâmpenesc 
111 rare au participat aproape 400 de persoane între care s-au evidenţiat toaletele 
1•l1·gante ale doamnelor31 . Anul următor s-a dat şi mai mare extindere acestor 
1111111ifcstări ce s-au desfăşurat pe parcursul a două zile, 28 şi 29 septembrie şi la care 
1111 participat toate societăţile din Capitală: Societatea de dare la semn, Societatea 
l·ilurmonică Germană „Liedertafel", Societatea Filarmonică „Concordia", 
"lol'ictatea Elveţiană şi Societatea de Gimnastică. Punctul de adunare era grădina 
I ·1.~migiu de unde pornea defilarea, cu fanfara în frunte şi banierele distinctive ale 
lh'l'ilrci organizaţii, ce urma să străbată străzile Luterană, Fântânei, Podul 
M11goşoaiei, Mihai Vodă şi Izvor, până la terenul de tir. Pentru recunoaştere, 

1•11·scdinţii şi vicepreşedinţii societăţilor purtau cocarde albe cu tir de aur. Toţi 
1111·111hri erau în ţinută specifică32 . După asemenea competiţii, mulţi dintre bărbaţii 
pnrticipanţi - în special laureaţii - mergeau la fotograf pentru a fi imortalizaţi în 
' 11Nh11n de vânătoare cu însemnele societăţii din care făceau parte, cu medaliile pe 
pii•pt şi ţinând în mână arma cu care le câştigaseră. 

În timpul Războiului de Independenţă, multe dintre aceste organizaţii au 
1111ţi111 diverse întruniri caritabile. Astfel, Societatea germană de gimnastică 

1'11rnverein" a dat, pe 14 august 1877, o serată muzicală cu tombolă în beneficiul 
1A11ililor şi al Crucii Roşii33 . 

Aşa cum şi-au urmat soţii şi admiratorii la echitaţie, doamnele şi 

1l1111111işoarele au început să îi însoţească şi la vânătoare, bineînţeles tot din 
' 1111~iderente hedoniste şi de modă. Era în acelaşi timp un amuzament, dar şi un 
111 ill•j de emulaţie în etalarea toaletelor potrivite finalităţii prin care participantele îşi 
p1111cau în valoare distincţia şi graţia cu care le purtau, în speranţa că vor fi 
11•11111rcate de un cronicar monden. Croitorii nu s-au zgârcit în a crea nenumărate 

1\1h111area Naţională" nr. 23727 Iulie 1869; nr. 24/31 iulie 1869; nr. 35/7 Septembrie 1869; nr. 36/11 
·•ph•111hric 1869; nr. 37/14 septembrie 1869; „Informaţiunile Bucurescene" 27 August 1870; „Le Journal 
·I•• ll111·11rest" no. 6/27 AOlît 1870; „Trompetta Carpaţilor" no. 1071/17 829) !uniu 1873 

I ,. Journal de Bucarest" no. 32272 Octombre 1873 
I 1• .loumal de Bucarest" no. 424/27 Septembre 1874 

' IC1·,hoiul" no. 14/5 August 1877 
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modele în funcţie de anotimp, de zona geografică unde se vâna şi, nu în ultimul rând, 
de vânat, condiţii de care o eleganţă trebuia să ţină seama. 

Dominau tăieturile bărbăteşti: jachete de tip englezesc sau tirolez, mulate 
pe talie, cu multe buzunare şi închise cu un rând de nasturi de argint sau de corn. 
Reverele erau de catifea verde sau brună. Se puteau lua şi veste de catifea gri sau 
maro, brodate cu blană. Cămaşa avea guler tare, înalt, iar legătura de gât semăna cu 
aceea a domnilor şi era străpunsă de ace în formă de corn de vânătoare, de cap de 
vulpe sau de alte simboluri cinegetice. Fusta era largă, cu pliuri multe şi - noutate! -
mult mai scurtă decât cea purtată în oraş, la plimbare, ajungând până la jumătatcu 
gambei pentru a lăsa vizibile jambierele din velur verde sau maro ori ciorapii dl' 
lână în dungi orizontale şi botinele înalte de piele. Pălăriile erau ca acelea bărbăteşti 
doar că erau ornamentate cu pene lungi de fazan, de cocoş de munte sau chiar cu 
verdeaţă, ferigi sau brad. Şi doamnele purtau o geantă în bandulieră, o cartuşieră 111 
brâu şi, pe vreme rece, un buzunar-manşon din blană de vulpe. La acest echipament 
şic se adăuga o puşcă uşoară34 . Aceasta era ţinuta de vânătoare a doamnelor pe care 
o recomandau jurnalele în decadele opt şi nouă ale veacului al XIX-iea. 

Cam aceeaşi vestimentaţie era folosită şi la drumeţii sau ascensiuni pc 
munte, armamentul fiind înlocuit cu un toiag lung, aproape ca o lance, iar mai apoi 
cu un Alpen-stock cu vârf metalic. Pălăriile ambelor sexe erau, însă, tiroleze şi 

decorate cu o veritabilă floare de colţ (Edelweiss) sau cu imitaţii ale acesteia făcute 
din argint, fildeş sau materiale mai puţin pretenţioase. 

Moda vacanţelor la munte fusese instituită de principele Carol I odată cu 
stabilirea reşedinţei de vară la Sinaia. Localitatea se dezvoltă rapid după acccu 
devenind o staţiune care atrăgea atât protipendada, cât şi clasa de mijloc. Schiţa Tm1 
de plăcere a lui l.L. Caragiale este un demn exemplu în acest sens. 

Suveranii apreciau foarte mult plimbările pe munte, în aer curat. Robert 
Scheffer, secretarul şi bibliotecarul reginei Elisabeta, descrie îmbrăcăminten 

stăpânei sale în asemenea situaţii: „Regina obişnuia să ne invite la promenade dup:l· 
amiaza. Atunci adopta o ţinută specială de munte: cu o bască pe cap, cu fustă scurt:l. 
cu piciorul cabrat într-o gheată înaltă cu şireturi, mergea în pas vioi, cântând 
adeseori, cu faţa îmbujorată de plăcere: „pentru că, spunea ea, Sinaia deschide toţi 
porii pentru bucurie"35

. Aceeaşi toaletă o luase regina şi cu ocazia vizitei prinţului 
de Walles la Castelul Peleş, în intervalul 4 - 7 octombrie 1889, când fusese invitat lu 
o vânătoare de urşi, dar moştenitorul tronului Marii Britanii preferase un picnic. Faţ(I 
de sobrul suveran al României care îşi păstrase obişnuita sa uniformă de mică ţinut(! 
de general, prinţul de Walles părea excentric în pantaloni scurţi: „deci îl văzurăm pl' 
viitorul pacificator al burilor în haină kaki avant la lettre, îmbrăcat cu nişll' 

pantalonaşi scurţi ca un copil mic, cu gambele umflând nişte ciorapi corect întinşi, 
cu picioarele mici şi groase încălţate în bocanci, cu capul lunar acoperit cu o pălăril' 
tiroleză de fetru ( ... )."36 Atunci s-au văzut pentru prima dată pantaloni scurţi î11 

34 "Les Dianes", „L'Art et la mode, journal de la vie mondaine" no. 42/15 septembre 1883: no. 4211 I 

septembre 1884; Violene - La Mode „ L'lllustration" no. 2426"2 Aout 1889. 
35 Robert Scheffer - Orient regal. Cinci ani la Curtea României, Editura Saeculum - Editura Vestalo. 
Bucureşti, 1997, p. 27. 
36 Ibidem, p. 68. 
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munţii noştri. Abia după 1900, românii mai noncomformiştii au început să 

folosească asemenea pantaloni; actul lor intrepid şi avangardist nu era chiar atât de 
rndical pentru că restul piciorului era acoperit de ciorapul înalt de lână groasă şi de 
bocancul solid, aşa că doar genunchiul rămânea dezgolit. 

Mai indecentă ar fi putut părea ţinuta de canotaj, cu tricou-pantalon rară 
1-'Uler şi mâneci, mulat pe trup. Încălţămintea era formată de pantofi albi de piele 
moale sau de pânză, iar pe cap aveau pălării de pai, scunde şi cilindrice, cu boruri 
mici şi drepte, ce vor primi chiar numele de canotier. Aceste pălării aveau să 
depăşească funcţionalitatea pentru care fuseseră menite căci au fost adoptate de 
11111joritatea bărbaţilor comozi şi practici, pe timp de vară, în ţinuta de dimineaţă. 

Acelaşi tricou de bumbac, uni sau cu dungi orizontale, era folosit şi pentru 
hmt. El a devenit celebru în gagurile savuroase ale comediilor filmului mut din 
primele două decade ale veacului XX. Acest tricou era la modă după 1900 când, 
11parent, dispăruseră prejudecăţile iar bărbaţii şi femeile începuseră să se „dezbrace" 
pentru a se bucura de binefacerile soarelui şi ale apei. „Dezbrăcat" era un fel de a 
~pune căci mai tot corpul era acoperit: costumele de baie pentru dame aveau bluză 
~nu jachetă, mai lungă sau mai scurtă, din pânză subţire, cu guleraş şi mâneci scurte 
~i pantalonaşi până la genunchi din acelaşi material şi în aceeaşi nuanţă - de obicei 
bleumarin sau negri cu paspoale albe - decoraţi cu dantele şi funde. Pe cap se purtau 
honete asemănătoare celor de noapte, unele impermeabile, iar în picioare pantofiori 
de pânză legaţi cu panglici încrucişate de glezne, ca aceia ai balerinelor. Dacă aşa 
11rlltau înotătorii din primii ani ai secolului XX cum trebuie să fi fost de 
lncotoşmănaţi cei din vremea Războiului Crimeii, de când datează informaţia că în 
I .ncul Cişmigiu de făcea baie.37 Clasele de jos se scăldau în costumul lui Adam, aşa 
1·11m au fost reprezentate de pictorul Amedeo Preziosi în acuarelele sale din 1869. 

Principesa Maria fusese educată în spiritul sportiv al casei regale britanice 
1111de hidroterapia ocupa un loc important, cu atât mai mult cu cât tatai său, ducele 
Alfred de Edinburgh, era amiral şi-şi ducea adesea odraslele la mare. De aceea, ea a 
lost o pasionată înotătoare întreaga-i viaţă. Pentru a-şi întreţine condiţia fizică, în 
llmpul traversării Oceanului Atlantic, la bordul pachebotului „Leviathan", în 1926, 
rl1nd se afla în drum spre Statele Unite ale Americii, adesea mergea să înoate în 
piscina vasului, împreună cu fiica sa, principesa Ileana, indiferent dacă era vreme 
hună sau furtună care agita apa din bazin la fel de mult ca şi valurile din exterior. 38 

Iama, când dădea îngheţul, în Cişmigiu se patina, iar amatorii erau foarte 
11111lţi şi din toate straturile sociale, acestea fiind unul dintre primele sporturi 
1kmocratice. În afară de patine nu se cerea o ţinută anume, restricţionată de avere şi 
de modă. Se păstrează informaţii despre patinajul în Cişmigiu tot din perioada 
l<llzboiului Crimeii când Capitala fusese ocupată de trupele austriece, iar căpitanul 
~lefan Dietrich observa, în 1855, afluxul de public pe care îl producea lacul 

"Ilic Corfus -Aspecte din laşi si Bucureşti în timpul ocupatiei ruseşti din 1853-54. Fragmente dintr-un 
111111al polonez, în Omagiu lui Ioan Lupaş la împlinirea vârstei de 60 de ani. Bucureşti, 1943, p. 174 
'" Adrian Silvan Ionescu (editor) - America Seen by a Oueen. Queen Marie's Diary of Her 1926 Voyage 
111 th~ unted States of America, The Romanian Cultural Foundation Publishing Houşe, Bucharest, 1999, 
I' H. 
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îngheţat 39• Patinajul fusese lansat, ce-i drept, tot de sus în jos, de înaltele curii 
europene dar, pentru ieftinitatea sa, pătrunsese în toate mediile: Napoleon III era un 
patinator pătimaş, iar împărăteasa Eugenia nu se lăsa mai prejos, fiind urmată Ol' 
strălucitoarea ei suită din care se remarca şi o concura prinţesa Paulina tk 
Metternich, soţia ambasadorului austriac la Paris40. Curtea Prusiei ţinea strâns 
competiţia, Cronprinţul Friedrich fiind un excelent patinator, aşa cum îl arătau 

gravurile publicate în „lllustrirte Zeitung", în timp ce îşi conducea familia pe luciul 
gheţii.41 Şi regina Victoria a Angliei iubea sporturile de iarnă şi cu precădcf'l' 
patinajul: două firme din Sheffield, Marsden Brothers şi Silverwood, executaseră 11 
pereche de patine în formă de lebădă, special pentru maiestatea sa, iar creaţia 101 
demnă de laudă era reprodusă într-un număr al revistei „The lllustrated Lond1111 
News".42 Saniile regale erau, de asemenea, foarte elegante, iar prinţul consort Albcrl 
avea plăcerea să mâne personal frumoşii bidivii în plimbarile pe care le făcea i11 
împrejurările Castelului Windsor. 43 

La patinaj se purtau haine obişnuite, de iarnă, însă mai scurte decât cele d1· 
oraş. De multe ori bărbaţii preferau să îşi lase paltonul sau macferlanul în grijn 
cuiva şi să evolueze pe gheaţă numai în sacoul de curând adoptat în vestimenta\in 
masculină, pe sub care se puneau flanele groase sau un cojocel, fapt permis de lipsn 
taliei acestei haine. Alţii îmbrăcau o şubă scurtă de blană. Pantalonii erau fie cei 1k 
stradă, cu supieuri care nu incomodau cu nimic fixarea patinei, fie, dacă patinatorul 
era un sportiv convins, nişte pantaloni speciali, uşor bufanţi şi strânşi pe pulpe d1· 
jambiere sau obiele. Cei care nu purtau căciuli şi foloseau pălării chiar în sezonul 
rece - de obicei un model mai nepretenţios, de dimineaţă, melon sau homburg, îns:i, 
niciodată ţilindrul ce era prea pretenţios - îşi fixau pe sub ele urechelniţe (ce aveau 
forma căştilor de radiofonist sau al antifoanelor contemporane) din postav căptu~11 
cu catifea, spre a nu le degera urechile. Ofiţerii din trupele călări îmbrăcau ula11rn 
sau dolman, ambele haine scurte, matlasate şi îmblănite, care erau mult mai comrnk 
decât lunga manta. Cei din trupele pedestre se avântau pe gheaţă doar în tunirli 
lăsându-şi mantaua la garderobele ce se înfiinţaseră între timp. Totuşi, uncon, 
răufăcătorii profitau de bucuriile sporturilor hibernale pentru a-şi complc111 
garderoba proprie în detrimentul celor ce făceau piruete pe patinoar, aşa 1.:u111 
informa ziarul „Resboiul" din 1885: „O surprindere neplăcută a fost rezervam 
alaltăieri patinatorilor de pe lacul Cişmigiu. Mulţi dintre dînşii au fost siliţi să plen• 
fără paltoane şi fără şoşoni zice „Naţiunea". Pe când ei alunecau pe gheaţă, unul s1111 
mai mulţi pungaşi alunecaseră şi ei în localul de garderobă şi şterseseră de ai1.:i 1111 
teanc de paltoane şi şoşoni. Poliţia caută pe pungaşi".44 

Femeile care aveau curajul să se aventureze pe gheaţă purtau spenter s1111 
caţaveică bine căptuşită şi îmblănită, iar fusta era mai scurtă decât cea de plimb1111• 

19 Mihai Popescu - Descrierea oraşului Bucureşti făcută de căpitanul austriac Ştefan Dietrich în 1111111 

1855, „Bucureştii vechi. Buletinul Societăţii istorico - arheologice Bucureştii Vechi", an I - V, 1930 - l '1 H 
""Patines et traineaux, „Le figaro - Modes" no. 25/Janvier 1905. 
41 "Illustrirte Zeitung" no. 1696/1 Januar 1876, p. 8 - 9 
42 „Her Majesty's Skates, „The Illustrated london News" no. 665/January 28, 1854. 
" „The illustrated London News" no. 663 /January 14, 1854, p. 25 - 26. 
44 „Resboiul" no. 3029/I 8 Decemvrie 1885 
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lupt ce oferea un prilej unic de a li se evidenţia delicateţea şi fineţea botinelor din 
piele roşie sau în alte culori - sumumul eleganţei era ca acestea să fie în nuanţa 
rochiei, garnisite cu fulgi de lebădă sau blană de vulpe45 - cu tocul şi vârful 
lrnhrăcate, pentru rezistenţă, în metat46

, ce putea fi chiar argint masiv la cele bogate. 
t '1kiuliţa şi manşonul în care îşi ascundeau mâinile pentru a şi le apăra de ger - căci 

1111lnuşile din piele subţire nu puteau ţine de frig - erau din blană scumpă, acordată 
Ionului general al îmbrăcăminţii. 

Era un spectacol deosebit al Bucureştilor adunarea pe lacul îngheţat a 
1111uror eleganţilor capitalei ce încercau să se remarce prin agilitate şi supleţe. Pe 
lntuneric distracţia era şi mai mare, iar imaginea feerică pentru că se patina cu 
lnmpioane la 1870: „Aseară pentru prima oară s-a văzut în România o petrecere ca 
ureca de la lacul Cişmigiului. O sumă de patinatori, Doamne şi Domni, pe la orele 
opt, armaţi de lămpi, dădeau, cu exerciţiile lor, lacului Cişmigiului, un aspect 
-1rnniu, fantastic şi frumos"47. Muzica militară era angajată să-i acompanieze pe 
p111inatori, de patru ori pe săptămână - marţi, joi, sâmbătă şi duminică - între orele 
I ·I • 17. În zilele cu muzici intrarea pe patinoar costa I leu, în vreme ce, în celelalte, 
prc\ul era jumătate.48 Pentru protipendadă se organizau şi baluri pe gheaţă unde 
pnrlicipanţii se întreceau în etalarea toaletelor şi a graţiei de a dansa în acordurile 
vnlsurilor interpretate de două fanfare - bun subiect pentru condeiul rafinatului 
111111icar monden care era Claymoor. 49 

Vremea le juca, uneori, feste patinatorilor şi gheaţa abia formată se 
111111sforma în apă la brusca schimbare de temperatură, spre marele lor regret, dar şi 
111 nntreprenorului grădinii care deja împrejmuise cu un gard suprafaţa ce urma să 
1h•vină patinoar, aşa cum s-a întâmplat în luna decembrie a anului 1878.50 Dar, 
1111111ci când iama era în toi, amatorii profitau de toată frumuseţea Cişmigiului, de 
p111111oar şi de aleile troienite. Unii însă confundau grădina cu o pădure veritabilă şi, 
1lr~i spaţiul era rezervat doar pietonilor, abuzau de neglijenţa paznicilor pentru a 
1111111 pe alei cu sania trasă de cai şi chiar a ... vâna, spre indignarea publicului care se 
URNcn în totală nesiguranţă de a fi călcat de copitele bidiviilor sau de a fi luat drept 
11111n. Poliţia era invitată să îşi facă datoria şi să restabilească ordinea.51 

Antreprenorul îşi dădea silinţa să ofere tot confortul amatorilor de patinaj, 
,,,11 că, la 1909, exista un pavilion cu bufet, garderobă (sigura!) şi personal de 
•••rviciu, care asigurau creşterea deverului. Existau însă mulţi care luau în derâdere 
I"' patinatori, fapt ce îl făcea pe cronicarul ziarului „Viitorul" să facă apologia 
•11 t'Nlui sport şi să menţioneze câţiva iluştrii literaţi care îl practicaseră; nu erau 
1111111c nici laudele la adresa întreprinzătorului care luase în exploatare patinoarul: 
I I ( 'işmigiul nostru oferă tot farmecul patinajului la larg pe fluvii şi în plus 
•l1t11rnnţa că nu vei face baie, nici nu-ţi vei zdrobi capul. ( ... )Apoi patinatorul are tot 

· t\fo1lc, „ Amicul artelor" no. I /I I anuar 1886. 
li 1111slantia de Dunca) - Chronoica de mode parisiene, „Amicul Familiei" no. 5 si 6 Maiu şi I (uniu 

I ~Io I 

' l11l11rrnatiunile Bucurescene" - no. 49/29 Ianuarie 1870. 
lh·•hoiul" no. 2707726 Ianuarie 1885 

1 l11vrnoor - La vie a Bucaresl 1882-1883, Editura Thiel şi Weiss, Bucarest, f. a„ p. 28 
I linele Public" no. 12/25 Decembrie 1878 
I linele Public" no. 19/ I 2 Ianuariu 1879 
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confortul necesar la îndemână: un pavilion elegant, construit prin serviciill' 
antreprenorului, dl. Mihalcea Vrânceanu, un bufet cu toate gustările şi mai ales cu 
minunata ţuică caldă, atât de binefăcătoare după o oră de patinaj; oameni dl' 
serviciu la dispoziţie, etc. În unele zile chiar o muzică militară vine să completc1l' 
distracţia patinajului, procurând şi urechei o ocupaţie. Numărul iubitorilm 
patinajului din Capitală nu l-aş putea preciza. În orice caz e foarte mare ţinând 
seama de afluenţa ce domneşte zilnic pe lacul Cişmigiului, mai ales de la 11 - 1 şi dl' 
la 3 - 5 p.m. Şi după cum afirm că numărul e mare, pot afirma că şi patinatorn 
pasionaţi se găsesc pretutindeni, fără deosebire de situaţia socială sau de vârstn 
Ţerminând voi spune celor cari fac glume pe socoteala patinajului şi a iubitorilor sn1 
că şi Klopstok, Goete şi Lamartine au fost nişte patinatori pasionaţi".52 

Lumea bună organiza concursuri pe gheaţa lacului, iar arbitrii şi juriul li 
constituiau personalităţi marcante ale vieţii politice a ţării, aşa cum relatu 
Constantin Bacalbaşa despre întrecerea organizată pe 9 ianuarie 1883: „Înaltu 
societate acapareaza lacul şi-i dă autoritate şi „vază". Se organizează curse c1111 
încep la ora 2 după amiază. Sunt două muzici militare iar comitetul acestor întrecc11 
e compus din oameni serioşi din societatea de sus. Iată compoziţia: Constantin 
Boerescu, maior Vlădoianu, Iancu Lahovary, M. Şuţu, Ion Stavri, Brătianu, Emil 
Costinescu şi A. Docan. Arbitri pentru plecare şi sosire: generalul Haralambie, <ii 
Cerkez, Leon Labei, N. Cuţarida, N. Cerkez, I. Ghica, Al. Oteteleşianu"." 
Competiţia avea mai multe probe: cursa „de mică iuţeală" în care lacul l'ln 

înconjurat o singură dată, cursa cu figuri - probabil ceea ce numim azi pati11111 
artistic -, „vânătoarea drapelului" şi cursa de fond în care se înconjura lacul de tn•I 
on. 

Aveau loc, uneori, şi accidente care necesitau intervenţia salvării, prec11111 
în ianuarie 1909 când doamna Cella Bossie, soţia magistratului Constantin < · 
Bossie, şi-a fracturat piciorul alunecând la patinaj. 54 Dar, atunci când căderea 1111 
avea urmări atât de grave, ea devenea motiv de amuzament şi chiar subiect d1• 
poezie umoristică: un autor anonim publica în „Calendarul Mefistofele pe I 87t1" 
nostima poezioară intitulată Ce se vede iarna în Grădina Cişmegiu (Oma~/11 

patinatorilor): 
„Iarna când lacu'ngheaţă, 
Pe ninsoare, frig şi ceaţă, 

Tremurând, 
Vezi femei şi bărbaţi, 
Uşurel îmbrăcaţi, 

Patinând. 
Şi valsând într'un pas, 

Mulţi din ei <;,ad în nas". 55 

52 N.D. - Patinaj. „Viitorul" no. 426/t 8 (31) Ianuarie 1909. 
53 Constantin Bacalbaşa - op. cit., p. 289. 
54 „Viitorul" no. 428/20 (2) Ianuarie 1909. 
55 Ce se vede iarna în Grădina Cişmigiu (Omagiu patinatorilor), „Calendarul Mefistofele pe 1876", 'typ 
Petrescu Conduratu, Bucuresci, t 876, p. 69. 
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Existau fani ai acestui sport şi între membrii familiei domnitoare şi ai 
onspeţilor acesteia: în ianuarie 1877, când se afla în vizită la Bucureşti, Don Carlos, 
pretendentul la tronul Spaniei, mergea în Cişmigiu, la patinaj;56 peste 19 ani, în 
I IN6, principele moştenitor Ferdinand şi principesa Maria veneau frecvent în 
11l'claşi loc, spre a se bucura de lacul îngheţat - cu un asemenea prilej, căpitanul de 
rnvalerie T. Maltopol a realizat o suită de fotografii ale tinerilor principi şi a suitei 
lor. patinând cu eleganţă, sub privirile unei mulţimi curioase ce se adunase pe 
mnrgini. 57 

Vremea geroasă era şi mai lungă în Moldova aşa că, încă de la finele lui 
noiembrie, amatorii îşi puteau scoate patinele de la păstrare spre a se avânta pe 
luciul unui patinoar din apropierea gării Iaşi. În 1870 luase fiinţă chiar un club al 
l'ntinatorilor care era foarte activ. 58 Zona era amenajată iar pentru accesul pe gheaţă 
-c percepea o taxă fixă de 2 lei şi 4 parale de persoană; puteau fi făcute şi 

11honamente în valoare de 20 lei noi pentru întregul sezon, studenţii beneficiind de o 
ll'llucere de 50%.59 Distracţia era asigurată căci, pentru divertisment, în fiecare 
tlnminică erau amenajate să cânte fie muzica Primăriei condusă de capelmaistrul I. 
l11cobschiitz, fie fanfarele regimentului de roşiori sau al celui de infanterie ce-şi 
11vca garnizoana în localitate. La acestea se adăugau şi concursuri, desfăşurate seara, 
ilr la ora 19, „cu i/luminaţiune briliantă, anume cu soare electric, focuri bengalice, 
lururi de magnesiu, făclii, etc".60 Amedee Wactsceker, corespondenta din Iaşi a 
periodicului bucureştean de limba franceză „Le Journal de Bucarest" aducea laude 
11111iatorului Clubului Patinatorilor - „Fondatorul acestei societăţi eminamente 
lnNionabile şi igienice îmi este necunoscut dar, oricine ar fi, îi port mai multă 
ll'l'Unostinţă decât ilustrului inventator al tunului ghintuit sau al mitralierelor". - şi 

lulosea acest prilej pentru a le recomanda elegantelor sale surate să profite de 
pntinaj pentru a-şi etala adorabilele toalete şi blănurile scumpe ce le posedau.61 Şi 
l111lctonistul „Noului Curier Român" - ce semna cu pseudonimul Vulturu - găsea 

111vinte elogioase pentru cei câţiva „cetăţeni luminaţi şi bine-simţitori" care „au 
1111cmeiat o sublimă instituţiune prin care pot să procure publicului o distracţie din 
1 1•k mai folositoare, distracţie care tot-odată întăreşte şi însănătoşază corpul, 
lntnrcşte şi înveseleşte sufletul. Înţelegem preţioasa instituţie numită „Clubul 
l'ulinatorilor".62 Pe lângă avantajele revigorării trupului, patinajul oferă multe altele 
Iuire care primează posibilităţile de a face curte persoanei iubite fără a intra în 
111111lict cu soţul acesteia, aşa cum precizează mai departe cu umor, foiletonistul: 
.,I ·unoaştem cu toţii condica paragrafilor de conduită aplicate în saloanele de pe 
11~rnt; această condică în saloanele de pe gheaţă nu are valoare. Aici, dacă un june 
111111antic cade în genunchi şi se târăşte la picioarele vreunei dame, bărbatul, fie cât 
iii· ~clos pe uscat, aici trebuie să îşi aducă aminte că este pe gheaţă şi nu poate să 

·• N Iorga - Cum trăia un pictor acum şaizeci de ani - scrisorile pictorului Aman, „Ramuri" nr. 6/5 
I ..!11 uar 1922, p. 84 

I 011s1antin Săvulescu, EFIAP - Cronologia ilustrată a fotografiei din România 
· .I ,. Journal de Bucharest" no. 32/27 Novembre 1870; no 51/5 Fevrier 1871 
' 1 'luhul Patinatorilor, „Curierul de Iaşi" no. 142/24 Decemvrie 1871 
" .Noul Curier Român", Iaşi 1873 
'·' M. (Amedde Wactsceker)- Courrier d Jassy, „Le Journal de Bucarest" no. 149/25 Janvier 1872 

\'ul I urui - Sesonu de ghiaţă, „Noul Curier Român" no. II de probă, Iaşi, 24 Decemvrie 1871 
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ucidă pe îndrăzneţul curtezan, ci este dator a-i da chiar mâna amicabilă, pentru al 
ridica şi al pune pe picioare.( ... ) - şi încheie în termeni plini de entuziasm molipsito1 
- „Dar onoare „Clubului Patinatorilor". El şi până acuma şi-a făcut merill' 
considerabile pentru că după fiecare cursă pe gheaţă, publicul se reîntoarce întărit în 
corp şi cu veselie în suflet, încât iar îşi mai ia puterea de a reintra în Iaşi, spre 11 
reîncepe monotonia vieţi - pe uscat... Onoare dar „Clubului Patinatorilor"! Trăiascn 
sezonul de gheaţă!!! „. " 63 

Spectacolul era atât de atrăgător şi recompensant din punct de vedcn· 
plastic prin complexitatea mişcărilor şi a gesticii oferite de patinatori, ca şi d1· 
tonalităţile hibernale pe care se detaşa cromatica hainelor acestora, încât îl inspira, 111 
Bucureşti, pe maestrul Theodor Aman, care, în 1877, i-a dedicat câteva schiţe în tu~ 
şi o pânză de mai mari dimensiuni care, achiziţionată pentru Pinacoteca Statului. 11 

dispărut, probabil în incendiul ce a mistuit această instituţie muzeală ca: şi Şcoala 1k 
Belle-Arte în 1884.64 Fiica vitregă a pictorului, viitoarea soprană, celebra Zina d1• 
Nory, era la 18 ani, o pasionată patinatoare care nu se putea abţine nici în timpul 
verii de la acest sport pe care îl practica, într-o sală special amenajată, chiar în 
timpul vilegiaturii la Dieppe, unde se afla la băi împreună cu mama sa. Acest fapl 
era consemnat în corespondenţa din august 1876 a artistului către soţie, în care Sl' 
arăta oarecum nemulţumit de neglijarea curei marine pentru care plecaseră acolo, l'll 
mult efort şi cheltuială.65 

Pe la 191 O, la Sinaia se deschisese un teren destinat patinelor cu rotile carr 
atrăgeau un public numeros. Acesta fusese amplasat în vecinătatea terenului dl· 
tenis, pe locul actualului Hotel Montana. Un film făcut, probabil, prin 1912 prezintn 
secvenţe cu patinatori în plină mişcare, rotindu-se de-a lungul parapetului ~I 

excutând piruete pe podeaua lustruită. Prinţul moştenitor Carol, îi scria în iu1111· 
1911, mamei sale, principesa Maria, că a fost la patinaj şi s-a amuzat pe cinsl1'. 
chiar dacă patinoarul din Sinaia nu era prea bun.66 Peste doi ani, tot în vacanţa dl' 
vară, tânărul vlăstar al cuplului princiar îşi informa mama că majoritatea timpuh11 
liber îl petrece la tenis, cu prietenii şi spera că, prin exerciţii regulate, avea să devinll 
un jucător acceptabil.67 

Tenisul fusese adoptat la noi în ultima decadă a veacului al XIX-iea şi 11 

creat repede vogă. Acest sport necesita un costum destul de simplu, pentru bărh1111 
compus din cămaşă albă cu guler răsfrânt, cravată cu nodul gata făcut şi pantaloni 
lungi ori knickerbockers până la genunchi, din stofă subţire, în tonuri deschise (gn, 
bej, pepit). Se încălţau ciorapi şi pantofi albi; doamnele purtau bluză albă cu mâner I 
lungi, bufante, sau trei sferturi şi guler înalt, pe gât, ori guler bărbătesc, răsfrânt, ,1 
cravata de rigoare; fusta era cloş ori plisată, albă, de pichet, sau de o culoare pupn 
mai închisă; în lungime nu cobora mai jos de gleznă şi lăsa vizibilă botina fină. l'll 
tocul foarte mic. Pe cap se purta o pălăriuţă de pai, scundă, cu fundul plat, gl'll 
canotieră. Mijlocul era strâns într-un cordon lat cu o cataramă mare din mclnl 

•-'Ibidem 
"" Radu Bogdan - Theodor Aman, ESPLA, Bucureşti, 1955, p. 65, ilustraţia de la p. 67 
" Biblioteca Academiei, Cabinetul de Manuscrise, Theodor Aman, scrisori I O (3, 4)/CXCIV 
••Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Casa Regală, Regina Maria, Personale, V 463/1911, fila I 
67 Idem V 468/1953, fila I 
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1·11.clat, eventual preţios. Toate aceste piese aminteau de comoda şi nepretenţioasa 
1rn1lctă chemisier ce fusese adoptată de vânzătoarele din magazine şi de 
h111cţionarele de la poştă, fapt ce aducea şi pe această cale o notă de democraţie a 
~portului cu racheta. Aceeaşi vestimentaţie se purta şi atunci când se juca crochet. 

Între noile sporturi cel mai mult a prins ciclismul. Mai întâi au fost 
1clocipedele cu roata din faţă mai mare şi cea din spate mică, apoi bicicleta cu roţi 
1'1-\11lc. În august 1869, în Bucureşti, apăruseră primele velocipede care produceau 
•11·nzaţie şi chiar consternare prin înălţimea lor. Gazetarul care comenta această 
noutate insinua, cu nedisimulat umor, că ar fi cazul ca şi statul să ia demnul 
1•~cmplu de la acest vehicul pentru a prinde viteză pe calea progresului. În luna 
~l·plcmbrie a acelui an a fost organizată o plimbare pe velocipede pe ruta Herăstrău -
111\neasa care, pe lângă amuzamentul participanţilor a avut, totuşi, darul să 

1nspăimânte pe ţăranii localnici: „Dumineca la 21 Septembre avu loc prima 
1·~rnrsiune de la noi de velocipede. Mai mulţi membri din Societatea română de 
111mc, gimnastică şi dare la semn purceseră cu velocipedele de la bariera şoselei de 
111 9 dimineaţa sub conducerea D-lui Villemo, profesorul de velocipedie al 
'iorictăţii. La rondul al Ii-lea al şoselei velocipediştii luară 5 minute de repaus după 
111rc repurceseră către Ferestreu (sic) învingând dificultăţile de teren ce reprezenta 
•"·~caua în această parte. În mai puţin de Yi ora întrepizii călăreţi parcurseseră 
1l1~1anţa de la bariera Mogoşoaiei până la Ferestreu. În cale fură însoţiţi de mai 
11111llc trăsuri cu privitori şi lume multă ieşea întru întâmpinarea lor. După un voios 
1lc1un ce aştepta societatea la Ferestreu, velocipediştii noştri înfruntaseră cu semeţie 
lornrile cele mai anevoioase de umblat de la Ferestreu, prin sat, pe dealuri, văi, 
11111luri şi hârtoape, până la şoseaua Bănesei pe care se urcară în pădurea cu acelaşi 
lllllllC. 

Măi, iacă Dracul, ziceau sătenii în cale, iar babele'şi făceau cruce. 
Nu-i Dracul, măi, e drumul de fier! 

După alte 6 minute de repaus la Băneasa espediţiunea pleacă de-a alungul 
•111sclci către oraş, după ce parcursese cu iuţeala cailor de poştă (cai buni !) peste 20 
111· kilometri în mai puţin de 2 ore".6

R 

Această teamă amestecată cu dispreţ batjocoritor faţă de vehiculele pe 
ol1111;\ roţi avea să se păstreze o lungă bucată de vreme în rândul oamenilor simpli: în 
1 •100, când a stabilit recordul de parcurgere pe bicicletă a distanţei Bucureşti - Paris 
111 1cce zile, Constantin Cantilli a apreciat foarte mult faptul că, după ce trecuse 
11111111ii, în zona Braşovului, ţăranii erau mu lt mai civilizaţi decât cei din regat şi nu 
.1~11111\eau câinii după ciclist şi nici copiii lor nu aruncau cu pietre în roţi şi nu 
•di 1~au, ca acasă, „Dracu din Paris !" 69 

În deceniile şapte şi opt ale veacului al XIX-iea, velocipedia era încă o 
• 1111ozitate care atrăgea publicul la spectacole de circ sau de varietăţi, precum 

· .. 1\dunarea Naţională" nr. 27/10 august 1869 - „Velocipedele încep a-şi face apariţiunea lor prin 
1•111111<·nadele noastre publice. De s-ar putea da un velociped progresului naţional ! !" 
'I 1111s1antin Cantilli - Din sborul bicicletei. Bucureşti - Paris în 10 zile şi 6 ore, 24 August - 2 Septembrie 

1'11111, Bucureşti, 1912, p. 18 
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„seratele amuzante" de la sala Alexandre din Iaşi, din toamna lui 1876, unde Sl' 
producea domnul Leonce din Paris, „numit regele velocipediştilor"70 • După 1890. 
însă, a devenit un sport popular. În 1891, la Bucureşti, ia fiinţă Clubul 
Velocipediştilor care începe să organizeze diverse competiţii, chiar pe distanţe m111 

lungi: în 1892 pe ruta Bucureşti - Ploieşti - Bucureşti; în 1894 concursul, desfăşurat rw 
aceeaşi rută, era deschis şi celor ce nu erau membri ai clubului, în schimbul unei 
taxe de participare de 5 lei.71 Punctul de întâlnire al concurenţilor de la Bufetul de ln 
Şoseaua Kiseleff la ora 5,30 dimineaţa urmând ca startul să se dea la ora 6. 

La şosea se amenajase o pistă specială pentru ciclism, pe partea stângii. 
pentru a nu incomoda nici pietonii. nici călăreţii care mergeau pe cealaltă parte, rw 
pista rezervată lor. În 1896 se inaugurează, la rondul al doilea, un velodrom penim 
pasionaţii acestui sport, care se înmulţeau mereu. Printre fanii noului sport pe care ii 
îmbrăţişaseră cu pasiune participând la întreceri, erau personalităţi culturale d1• 
marcă precum Alexandru Macedonski, Alexandru Vlahuţă, Barbu Ştefănesrn 

Delavrancea şi Ştefan Luchian. Între 20 şi 23 octombrie 1894, poetul Macedonsk1 
porneşte, împreună cu Constantin Cantilli, într-o temerară cursă pe ruta Bucureşti 
Braşov şi retur, palpitant descrisă de coechipierul său în broşura „ Pe velociped „:: 
Între celelalte extravaganţe ale pictorului Ştefan Luchian din perioada sa de bogă1i1·. 
după moştenirea averii materne, era şi participarea la cursele de pe velodromul de ln 
şosea, din chiar apropierea luxoasei vile în care locuia. În 1896 se remarca în curll'll 
dintre Bucureşti şi Giurgiu, iar anul următor pe traseul Bucureşti - Turtucaia.73 Bn, 
mai mult, într-o seară de vară, când se întorcea de la o petrecere, pe biciclctn, 
împreună cu prietenul şi colegul său, Constantin Artachino, aprinşi amândoi d1• 
băutură, s-au luat la hară şi au început să se bată în timp ce pedalau unul lângn 
altul; ca într-un turnir medieval, caii fiind înlocuiţi de vehiculul pe două roţi, cei dol 
„cavaleri" şi-au cărat reciproc palme şi pumni apoi au încercat să se doboare din ~11 

rostogolindu-se amândoi în şanţ.74 

La ciclism au cedat, fără rezerve, atât bărbaţii, cât şi femeile. Costumul 1k 
ciclism era ieftin şi la îndemâna oricui. Bărbaţii îmbrăcau un tricou de lână cu dunv,1 
orizontale, la fel ca şi ciorapii, pantaloni knickerbockcrs, strânşi cu un elastic sau r11 
o cataramă sub genunchi sau la jumătatea pulpei, o şapca moale de tweed şi glll'h' 
cu şireturi, foarte şic în vremea aceea faţă de cele cu nasturi sau cu elastic, mult m111 
comune. Femeile aveau nevoie de un costum mai complicat, insolit şi avangardisl. 
ce sfida convenienţele epocii. Într-adevăr, nonşalanta abordare în public 11 

pantalonilor era de natură să scandalizeze conservatoarea opinie publica. Dar ~I 

acest moment a fost depăşit şi a reprezentat un pas înainte spre emanciparea sexul111 
slab. Doamnele au continuat să poarte pantaloni bufanţi, strânşi sub genunchi, s1111 
fustă-pantalon, lungă până la jumătatea pulpei; bluza era albă, CU mâneci a gigol ~I 

70 „Curierul, Foaia Intereselor Generale" no. 78/laşi, 7 Octombrie 1876 
71 „Resboiul" no. 5824/4 Iunie 1894 
72 Constantin Cantilli - Pe velociped. Cursa între Bucureşti - Braşov, Bucureşti, 1894 
1
·
1 Jacques Lassaigne - Ştefan Luchian, Editura Meridiane, Bucureşti, 1972, p. 56, I 04; Ionel Jianu. 1'1·1111 

Comămescu - Ştefan Luchian, ESPLA, Bucureşti, 1956, p. 30, 169 
74 Petre Oprea - Constantin Artachino, în volumul Aşa i-am cunoscut, editura Maiko, Bucureşti, I 11'1H 

p.9 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



II. STUDII ŞI ARTICOLE 

1i1uler înalt, pe gât, iar peste ea se lua o jachetă scurtă până la talie, închisă la două 
rfinduri şi cu revere foarte mari. Se încălţau ghetuţe înalte, tot cu şireturi, iar pe cap 
~c purta o pălăriuţă destul de simplă, cu bor mic, cocoţată pe coafura bogată. De 
hună seamă că exista o cerere destul de mare pentru asemenea costume sportive 
deoarece unele croitorii îşi recomandau, în reclamele lor, serviciile specializate în 
ncest sens. 75 

Şi astfel, frumoasele bucureştence mergeau să-şi etaleze eleganţa la Şosea, 
lndlţate pe velociped sau pedalând, voioase, pe o bicicletă obişnuită, la fel cum, în 
vechime, se plimbau trântite între pernele cupeului sau ale landoului aurit, 
Ncrutându-şi toaletele, cu invidie, prin lornion pentru a avea motiv de bârfă, mai 
lfirziu, la serate sau în loja de la teatru. Miţa Biciclista, intrată demult în folclorul 
11rhan şi în curentele ştrengarilor din cartier, nu a fost o fantezie a umoriştilor, ci un 
lll'rsonaj real care scandalizase Bucureştii cu vestimentaţia sa extravagantă de 
l'iclistă, dar şi cu escapadele sale de notorietate publică. 

Interesul pentru ciclism era atât de mare încât apăruseră profesori care 
predau cursuri de iniţiere76 şi ateliere de reparare şi întreţinere a vehiculelor pe două 
111\i. 77 Totuşi, velocipedele se găseau de vânzare în magazine care comercializau şi 
111le articole, precum maşini de cusut sau arme, muniţii, articole de vânătoare sau de 
-rrimă, precum era cel al lui B.D. Zisman de pe Calea Victoriei din Bucureşti. 78 

' ..Calendarul Moftului Român pe anul 1902", Institutul de Arte Grafice Eminescu, Bucureşti, 1902 -
,I '1uitoria Goldstein LA TURNUL EIFEL (sic), str. Smârdan no. 5 (în faţa stradei Stavropoleos), 
ll11rnrcşti. Posedă în permanenţă un Bogat sortiment de stofe din cele mai renumite fabrici Engleze şi 
hnnceze. CROIALA ELEGANTĂ după ultimele jurnale. Costume de vânătoare. Costume de Biciclişti. 
I lvrcle. Preţuri convenabile. Execuţiune promptă şi elegantă"; „PARIS - LONDRA, CROITORIE 
llARHĂTEASCĂ I Bucureşti - Str. Smârdan Posedă în permanenţă un BOGAT SORTIMENT DE 
'dllFE din cele mai renumite fabrici Engleze şi Franceze. CROIALA ELEGANTĂ după ultimele 
11111111le ale modelor Franceze şi Engleze. SPECIALITATE: costume de vânătoare, costume de Biciclişti, 
I !vreie, Robe pentru Magistraţi şi Mantale de cauciuc după măsură. PREŢURI CONVENABILE" (subl 
.\ s I.) 
' „!\micul Progresului Român" no. 4 (52)/10 Noiembrie 1895 - „PRIMA ŞCOALĂ DE VELOCIPEDE 
lh1rnresci. Înalta Societate Bucureşteană primesce lecţiuni la manegiul meu din Şoseaua Basarab 230, 

1 11p11I podului spre Filantropia, pe un teren anume făcut, mare de circa 700 m.p. Velocipedele din 
•111·..inla fabrică de precisie Adler (L AIGLE) H. Kleyer, premiate la Londra, Chicago, Hanovra, Milano, 
"" ( 'u cele mai mari distincţiuni. Feriţi-vă de samsari cari contra unei remise recomandă Velocipede 
11'11111c construite din materiale proaste. Sistemul francez sub conducerea mea personală/ J .B. Antonescu/ 
11111111otorul Velocipedului modem şi al primului pneumatic introdus în ţară". 
' .,l 'urierul Expozitiei" no. 20/16 Februarie 1906 - „Scoală de velocipede/ Cumpăr şi vând biciclete, 

l"l"tr ori-ce bicicletă mai eftin ca oriunde. Găsiţi toate accesoriile. Trimit catalogul/ NICOLAU, 
lh1ii-vardul Elisabeta, 14 
' ,,!\micul Progresului Român" no.7 - 8 (55 - 56)/1896 - „COMPANIA AMERICANĂ/ PRJMUL 

111 l'OSIT DE MAŞINI DE CUSUT/ Cel mai mare deposit al renumitelor Velocipede de siguranţă 
~l'ORT" CARE SUNT CELE MAI BUNE DIN LUME! Construc(iune neîntrecută! Eleganţă completă! 

M1•1s uşor! Cea mai mare soliditate! Peste 5 milioane sunt în întrebuinţare. Cere1i cataloagele noastre 
1l11•lrntc pe care le trimitem Gratis şi Franco. Singurul representant:B.D. ZISMAN, Bucureşti, calea 
I h·turiei No. 4, alături de farmacia Bruss (vis-a-vis de Louvre) „Sportul, Revistă de vânătoare, călărie şi 
11111dctă" no. 2/1 Februarie 1901 - ,,Arme de Vânătoare, de Precisie, REVOLVERE; CARABINE; 
"h VELOCIPEDE, Muniţiuni, Articole de Vânătoare, Scrimă/B.D. ZISMAN/ 44, Calea Victoriei, 
ll11l'llrcsci, Fondat I 889/ Adresa telegrafică: ZISMAN, Bucuresci. Telefon cu Capitala şi cu tote staliunile 
h ll'lunice din ţară. Se trimite gratis''. 
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Ciclismul a fost, de altfel, singurul exerciţiu fizic rapid validat alături de 
cele tradiţionale - echitaţia şi vânătoarea - aşa cum arată publicaţia sportivă apărută 
în 190 I şi intitulată „Sportul - Revistă de vânătoare, călărie şi bicicletă". 

Acolo unde nu existau spaţii amenajate pentru ciclism, pasionaţii acestui 
sport, găseau, cu uşurinţă, locuri publice destul de potrivite pentru a se exersa, aşa 
cum s-a întâmplat în 1918, la Iaşi, în faţa Teatrului Naţional, exasperând locatarii 
din zonă şi încurcând circulaţia. 79 

Pe lângă că a fost, timp de câţiva ani la rând (1890-1895), campion la toate 
cursele de ciclism, bucureşteanul Dumitru Dumitrescu era şi un dibaci tehnician 
care a adus diverse inovaţii vehiculului: şi-a construit un aparat tandem, apoi unul 
etajat. Bun gimnast, ajunsese să facă periculoase acrobaţii pe bicicletă care se 
bucurau de mult succes. Tot el a fost unul dintre primii şoferi şi posesori (k 
automobile din Capitală. 

Odată cu vehiculul pe patru roţi, fără tracţiune animala, apare o nouă modn 
vestimentară. Atât bărbaţii, cât şi femeile purtau, peste hainele de plimbare, un fel lil
halat larg şi lung, de culoare bej, care să-i protejeze de praf, noroi, ploaie şi vânl. 
deoarece maşinile erau deschise. Femeile aveau şi glugă. Peste pălărie, doamncll' 
aşezau un voal amplu, legat sub bărbie care, la nevoie, putea acoperi întreaga faţ1l 

spre a o feri de colb. Domnii purtau şepci de genul celor pentru ciclism dar cu clapl' 
care puteau să le acopere urechile. Ei aflându-se la volan, ochelarii prinşi cu elasli1· 
la spate şi mănuşile muschetare erau indispensabile. Când urma să fie parcurs 1111 
teren foarte accidentat şi murdar, ochelarii erau înlocuiţi cu o vizieră de celuloid n• 
se lega la ceafă cu un şiret şi avea, în partea de jos, o bucată de voal pentru a prolcjn 
nasul şi gura de praf. 

Adoptarea automobilului ca mijloc de locomoţie a adus fericite modifo::l11 
în viaţa de la Curte, aşa cum menţiona principesa Maria, ea însăşi beneficiind 1k 
mai multă libertate de mişcare, iar bătrânii suverani bucurându-se de posibilil:iţilr 
nebănuite de deplasare la mari distanţe pe care le oferea acesta. Regina Elisabeta i~I 
procurase nişte şepci foarte caraghioase pe care le purta totdeauna când urca 111 
maşină: „Inventarea automobilelor adusese o mare schimbare în viaţa noastră. t:l1· 
contribuiră mai mult decât orice la eliberarea şi emanciparea noastră. ( ... ) LUl'lll 
ciudat, Unchiul nu era câtuşi de puţin împotriva acestui nou mod de a călători, d111 
contră, automobilul ajunsese una din plăcerile bătrâneţii lui. ( ... ) Aunty (rcgi1111 
Elisabeta, n. A.S.I.) era tot atât de entuziastă ca şi Unchiul şi-şi cumpăra la ~l'lh I 

costisitoare care însă nu prea o prindeau. Era toată numai zâmbete ce descopcl'l'llll 
minunaţii ei dinţi albi, şi purta pe cap o şapca ţuguiată care o făcea să semene cu 1111 
bătrân profesor de botanică pornit duminica în excursie. Dar nouă ne plăcea Au1111 
cu acele şepci, nu doar că-i şedeau bine căci netăgăduit n-o prindeau, dar pentrn 'n 
ne dădeam seama că ajunsesera în felul lor simbolul emancipării nevisate de 1•11, 

79 „Mişcarea" no. 40/ Iasi, 20 Februarie 1918 - „Suntem rugaţi să facem atent pe d. Prefect al polilM 
asupra scandalului ce se petrece zilnic în faţa Teatrului Naţional. O sumă de indivizi au transli11111~1 

această piaţă în velodrom, unde fac exerciţii de bicicletă, tulburând nu numai liniştea cetăţenil111, 11~1 
împiedicând circulaţia şi provocând numeroase accidente". 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



li. STUDII ŞI ARTICOLE 

dobândită cu prilejul goanei de-a lungul unor drumuri pe care din pricina sănătăţii şi 
11 împrejurărilor nu putuse să le cerceteze în tot timpul lungii ei vieţi de abnegare."80 

În 1904 s-a înfiinţat Automobil Club Român care îi avea ca preşedinţi de 
onoare pe principele moştenitor Ferdinand şi pe principesa Maria, iar ca preşedinte 
nctiv, pe prinţul George Valentin Bibescu şi secretar general pe Ion N. Cămărăşescu, 
proprietari de automobile şi pasionaţi şoferi. 81 Clubul a avut propriul său local într-o 
NJllcndidă casă de pe str. C.A. Rosetti (fostă Clemenţei), vis-a vis de casa pictorului 
Theodor Aman, devenită din 1908, muzeu; localul a fost inaugurat în noiembrie 
I ~09. La acea dată, organizaţia număra 215 membri ceea ce demonstra interesul de 
rnrc se bucura automobilismul printre români. Clubul nu avea caracter exclusiv 
11111sculin, aşa cum era Jockey Club, în el având acces şi doamnele: primele înscrise 
1111 fost soţiile preşedintelui activ şi a secretarului, Martha Bibescu şi Yvone 
< 'tlmărăşescu (aceasta din urmă va fi şi una dintre pionierele aviaţiei naţionale). În 
1'105, soţii Bibescu, împreună cu Mihai si Maria Pherekide (care era vară cu Martha 
llihescu), Emanuel Bibescu, Leon Leonida şi scriitorul Claude Anet, vor întreprinde 
11 lcmerară călătorie cu automobilul de la Galaţi la Ispahan. Au părăsit Bucureştii pe 
11 aprilie şi s-au reîntors la finele lui iunie. Au fost folosite trei automobile 
ill·schise, un Mercedes de 40 cai putere, un altul de 20 şi un Fiat de 16, toate 
produse în 1904. Automobiliştii excursionişti erau însoţiţi de trei mecanici pentru a 
ptcîntâmpina inerentele defecţiuni de pe un traseu atât de dificil. Îmbrăcămintea şi
" selectaseră cu grijă pentru a face faţă oricăror temperaturi, de la căldura toridă în 
11l·~crt, la nopţi geroase în munţi: halate contra prafului, mantale de ploaie, blănuri, 
1hvcrse şepci, mânuşi îmblănite, cizme, jambiere, fulare de lână. După călătorie, 
n•rnmandau celor ce ar fi pornit pe acelaşi traseu să îşi procure căşti coloniale, ca 
111dispensabile în ţinuturile aride, cu temperaturi înalte. Aventurile lor au fost 
1 1111scmnate, în chip de jurnal, de literatul francez în volumul La Perse en 
1111tomobile a travers la Russie et la Caucase. 82 

Cei care nu dispuneau de automobile puternice şi de averea considerabilă 
'' pl'intului Bibescu, dar erau dornici de performanţe, se înscriau la concursuri din ţară, 
111· rute mai scurte. În toamna anului 1906 au avut loc mai multe asemenea 
111111pctiţii: pe 8 noiembrie, o cursă de 5 km pe şoseaua Bucureşti - Ploieşti 83 iar pe 
I~ noiembrie o altă cursă, însă pe o distanţă mai lungă, între Bucureşti şi Giurgiu. 84 

La apariţia aviaţiei, rezervată la început doar constructorilor şi 

111wntatorilor, costumul de automobilism a fost împrumutat şi piloţilor. Dar, în 
••111'1 limp, acesta se adaptează la nevoile zborului: halatul este înlocuit cu o haină 
111111 scurtă, din piele, de tăietura celei de vânătoare, cu buzunare şi cordon; şapca, 
111111111ă un timp de piloţi cu cozorocul la spate pentru a-şi potrivi mai bine ochelarii 
111 lll:hi, este abandonată în favoarea binecunoscutei căşti din piele moale; mănuşile 
11111~chctare au fost îmblănite pentru a proteja mâinile contra frigului de la mari 

·' M11n11, Regina României, - op. cit., p. 325 - 327 
l\111omobil Club Român, „Anuarul presei române şi al lumei politice pe 1910", Bucureşti, 1910 
1 11l11dc Anet - La Perse en automobile a travers la Russie et le Caucase, Paris, 1906 
'•'l'olul" no. 217617 Noembrie 1906 

· 'kl'lllul" no. 2180112 Noembrie 1906 
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înălţimi; la acestea se adăugau pantalonii bufanţi strânşi în cizme cu burduf sau i.:11 

şireturi. Această ţinută lejeră şi eficientă avea să fie folosită şi de piloţii militari d,· 
mai târziu. 

Acest schimb de forme vestimentare între automobilişti şi aviatori crn 
firesc de vreme ce mulţi dintre posesorii de automobile erau interesaţi şi dl• 
aeronautică. Prinţul George Valentin Bibescu a fost unul dintre pasionaţii pilop 
români cu succese remarcabile pe diverse tipuri de aparate. Automobil Club Romfi11 
a organizat şi mitingul aviatic din 18 octombrie 190985

, de la hipodromul di11 
Bucureşti, onorat de celebrul Louis Bleriot care a făcut demonstraţii cu avionul sll11, 
spre satisfacţia numerosului public şi a familiei regale care l-a felicitat călduros p1• 
oaspetele francez; regina Elisabeta şi-a dat frâu liber efluviilor poetice în lilln 
„omului-pasăre": „Îl îneca într-un potop de cuvinte pitoreşti, pe când mulţimea N1 1 

înghesuia în jurul nostru ca să nu audă ce spunea." 86 

Sportivi din convingere sau doar dintr-un capriciu al modei, românii 1111 
ştiut să-şi adapteze vestimentaţia la necesităţile exerciţiilor fizice şi ale mişcării h1 
aer liber, dând dovadă de eleganţă şi de bun gust. 

Urban Society, Sports and Fashion in 
Nineteenth - Century Romania 

SUMMARY 

Around 1800, the members of high society in the Romanian Principalit11·
of Wallachia and Moldav ia still had a very sedentary lifestyle: boyars spent most of 
their time indoors, lying lazily on divans and sofas, drinking huge amounts ol 
coffee and smoking many pipes and hookahs per day. Only later in the afterno1111 
did they venture out in their horse-drawn carriages, and in the company of tlll'll 
spouses. Younger boyars went about on horseback, but the use of comfortable, Sl'nl 
like Tartar saddles and stirrups excluded any suggestion of sportsmanship. Hunl11111 
was also practised, but it was.less a sporting event than a means of eaming 0111•, 

lunch. Only around the 1830s did horse-riding and hunting become sport11111 
activities as such. And, in order to practise them, a person of quality was well aw1111 
that the appropriate outfit was required. Frock-coats ( obligatorily red in 11111•1 
periods), white breeches, riding boots, top hats or jockey caps, gloves aud 11 

whiplash became the required accoutrements of the sportive fop. Ladies, too, s111111 
adhered to this dress code. They had specially designed dresses - wom witho111 1111· 

"' Const - Sosirea aeroplanului lui Bleriot în Capitală, „Viitorul" no. 686/11 (24) Octombrie I 'Iii" 
Bleriot în Capitală, „Viitorul" no. 687/12 (25) Octombrie 1909; Bleriot în Capitală, „Viitorul" no. l1X'I 11 
(27) Octombrie 1909; Bleriot în Capitală, „Viitorul" no. 690/15 (28) Octombrie 109; Acrnll'lll1d 
aeroplanului, „Viitorul" no. 691/16 (22) Octombrie 1909; D.T.(D. Teleor) - Bleriot în Bucurql1, "" 
692/17 Octombrie 1909; Bleriot va sbura duminică", „Viitorul" no. 693/18 Octombrie 1909; M ''"" 
Minulescu) - Săptămâna Bucureşteană no. 694/19 Octombrie 1909; Cu prilejul meetingului de 11v111tl• 
Aeroplanul lui Bleriot, „Viitorul" no. 694/19 Octombrie 1909; M. (Ion Minulescu) - Bleriot a"""'''' 
eri!. .. , „Viitorul no. 695/20 (2) Octombrie 1909; Ion Minulescu - Cei de peste două sute de ani dc•1111•,' 1 

din ziua de azi, în volumul Bucureştii tinereţii mele ... , Editura Tineretului, Bucureşti, 1969, p. Id ''' 
Idem - Săptămâna lui Bleriot, în op. cit., p. 67 - 70 
•• Maria, Regina României - op. cit., p. 343 
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1 11~1omary hoops and underskirts - boots and a hat modelled on the male version, 
11~1111lly a top hat with a lengthy, flowing vei!. Women used side-saddles. Princess 
~Iurie of Romania, for instance, was passionate about horse-riding and the 
,11 rnmpanying fashions, as she described them in her Story of My Life. As honorary 
• 11111mander of the 4th Cavalry Regiment ('Roşiori') she gracefully wore the 
11 v,1111cnt's red uniform in parades. 

Hunting also required its own special wardrobe. Tweed suits in grey and 
li111wn, with green collars, uptumed sleeves and pipings were the most commonly 
1111rn, with a soft Tyrolean-style hat, solid boots or leather gaiters. In summer, the 
11-11111 outfit was a lighter, linen suit, straw hats or cloth caps with visors. 

Target shooting associations, established in the 1870s, had their own 
'l"'ciul uniforms, not unlike the hunting garments, but accessorised with specific 
111Nl1tnia and badges. 

Fencing was also widely practised by elite men, but the padded vest, wire 
11111Nks and gloves were only wom indoors. In matters of honour, duelling required 
1111• ndversaries to confront each other in manly fashion, either in shirtsleeves or 
1111h nude torsos. The painters Theodor Pallady and Alexandru Satmary were 
l11111ous for their fencing matches. 

The 1870s also saw the emergence of skating. Skating associations in 
ll11l'1111rest and Jassy organised competitions and festivals on ice. This did not 
11·q11irc a special outfit, apart from skating boots and loose, comfortable clothes. 
I 111· hcir to the throne, Prince Ferdinand and his wife, Princess Marie, used to skate 
"lh'n in the Cismigiu Garden, in Bucharest. 

Around 1890 - 1895, cycling appeared and made special sartorial demands 
,,11 1ls practitioners. Men wore jackets, with trousers tied at the bottorn or with 
~ 1111 kcrbockers and a cap with visor. Women wore spencers, with mid-calf culottes 
111.t wide-brimmed hats with a multitude of bows and ribbons. Laced boots were 
·111111 by all. The poet Alexandru Macedonski and the painter Stefan Luchian were 
·11111111g the famous practitioners who did not hesitate to enter cycling competitions. 

Forest walking and mountaineering - Queen Elisabeth's favoured outdoor 
11 11vities when the royal court went to Sinaia for the summer - required light, 
11pplc clothing. Women wore a light top with a shorter skirt and a soft felt hat 

11111ilclled on the men's or a beret with a tassel as sported by the Queen herself. Men 
,1„1111l'd jackets, knickerbockers with woollen socks and narrow-brimmed hats. 
11il1d shoes and long walking sticks completed the look. 

Motoring brought in new fashions. As the earliest cars were open two
,, 11las and roads were potholed and dusty, both driver and passenger had to be well 
1111111·rtcd. Over their day dress - usually a tweed suit with boots or gaiters - men 
,11111· ample dusters, heavy leather gloves and cloth caps with visors and goggles. 
I\ 111lll'll had similar dusters and over their very large hats they wore voile nettings 
111111 rnvered the whole of their faces against wind and dust. In the early days of 
11111111111, pioneering pilots, such as Aurel Vlaicu, George Valentin Bibescu and Jean 
1 ,11111in1sescu, wore similar clothing, minus the duster, until a proper uniform was 
li111illy designed for them. 
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Far from being couch potatoes, Romanians passionately embraced th 

sporting life in the mid-nineteenth century and became adept at showing off th ii 
riding, hunting and motoring outfits with great panache. 

1. Promenada bucureşteană : boierii 
veliţi se plimbau în trăsură, iar boierii 
tineri, din clasele a doua şi a treia, 
călări ; foloseau şei şi scări 

tătărăşti . Acuarelă de August von 
Henikstein, 1825, Biblioteca Academiei 
Române (în continuare B.A.R.) 

--' ----3. Grigore Ghica mânându-şi singur 
echipajul. Acuarelă, B.A.R. Era foarte 
şic şi foarte sportiv ca un domn din 
înalta societate să îşi conducă personal 
trăsura în vreme ce vizitiul şi arnăutul să 
stea pe bancheta din spate. 

ieşeană văzută din curl 111 

reşedinţei vice consulului britanic: 111 1 

boier tânăr se plimba călare. Desen d1 
William Macmichael, litografiat de I 
Clark, din volumul său Journey jiv1111 
Moscow to Constantinopole in the Ye111 ,1 

181 ~ 181~London, 1819 

4. Împăratul Napoleon III şi împără t •111111 

Eugenia în costume de echitaţie inspi1 111t 
de moda secolului al XVIII -I 111 

„L' Illustration" No. 561 /26 Novcn1h1 1 
1855 
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, Costum de echitaţie pentru , 
n toarea imphială de la Compiegne, 

111 '1 llustration" No. 515/8 Jan vier 1853 

Maria Al. Fălcoianu (născută 
111 tiescu) în costum de echitaţie. Foto 
1 

, 'zathmari, Bucureşti, B.N.R. 

I oamnă în costum de echita~e. Foto 
I 11111z Duschek, c. 1875, B.N.R. 

6. Aristiţa Al. Giani (născută Arion) în 
costum de echitaţie. Foto Pierre Petit, 
Paris, Biblioteca Naţională a României 
(în continuare B.N.R.) 

L T""~ 
8. Paulina Eleutheriade în costum de 
echitaţie. Foto Franz Duschek, Bucureşti, 
1866, colec:ţie particulară 

'I ) 

10. Doamnă în costum de echitaţie. Foto 
Ch. Reutlinger, Paris, colecţia autorului. 
în locul panglicii, în jurul ţilindrului era 
rulat un voal lung. 
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11. Domn în costum de echitaţie. Foto 
Jean Bielig, Botoşani, colecţia 

autorului1• 

13. Ana Berindey, fiica arhitectului 
Dimitrie Berindey, în costum de 
echitaţie . Fotograf necunoscut, c. 1900, 
colecţie particulară. La cumpăna dintre 
veacuri ţilindrul este uneori înlocuit cu 
o pălărie moale, de fetru, tot de model 
bărbătesc, dar cu acelaşi voal rulat în 
jurul calotei. 

12. Teodor Eliade în costum de echita\i • 
Fotograf necunoscut, Muz ·111 
Municipiului Bucureşti (în continun11• 
M.M.B.). Pasionat de echitaţie, Teodo1 
Eliade a fost cel care a impus costumul 
de călărie de inspiraţie britanic 
redingotă roşie, pantaloni albi, cizme d1• 
călărie cu carambul răsfrânt, din pi ·I• 
natur, şapcă de jockey din catifea neagr 

14. Principesa Maria la călărie. Fotog111I 
necunoscut, Muzeul Naţional Peleş . 
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I t Un sportsman. Fotograf necunoscut, 
11.N.R. Pentru a-şi arăta aptitudinile 
I ortive, domnul s-a fotografiat alături 

11 florete, mască şi mănuşă pentru 
I mă, cu un pistol în mână şi puşca la 

11 • r. 

I /, N. Bădescu în costum de scrima. 
I 1110 Wandelmann, Bucureşti, 2/16 
lllll 1899, M.M.B. 

Avocatul Constantin Ionescu, 
11 111 ·ul autorului, şi George Crăsnaru. 

1110 raf necunoscut, c. 1899, colecţia 
11 1t11·11lui. Pentru vânătoarea din timpul 
11 se foloseau haine mai subţiri , de 

111 , ş i pălării de pai, dar gulerul tare şi 
11 tvnta nu lipseau niciodată unui 

li t r elegant. 

16. Scrimeri. Fotograf necunoscut, 
Paris, iunie 1900. Deşi nu sunt în sala de 
arme ci într-un interior elegant, cei şase 
domni pasionaţi de scrimă au încrucişat 
floretele. 

-
18. I. Vereş în costum de vânătoare. Foto 
Franz Duschek, B.N.R. 

21 . Domn in costum de vânătoare. 

Fotograf necunoscut, c. 1858, B.A.R. De 
centură sunt prinse recipientele pentru 
praf de puşcă, iar tolba şi-o ţine în 
bandulieră. 
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22. Membru al Societăţii de dare la 
semn. Foto K.F.Zipser, Bucureşti, 

colecţie particulară 

24. Membru al Societăţii de dare la 
semn. Foto W. Wollenteit, Bucureşti, 

colecţie particulară . Pe lângă insigna de 
la pălărie, pe mânecă poartă şi o 
brasardă ce-l desemnează ca arbitru al 
concursurilor de tir. 

23 . Membru al Societăţii de dare la semn 
Foto K.F.Zipser, Bucureşti , c. 18(17, 
colecţie particulară . Pe calota păli'i rlltl 
poartă insigna societăţii. 

25. Dr. David Lempart, membru ni 
Societăţii de dare la semn. Foto Fru111 
Duschek, c. 1868, Muzeul Mil it li 
Naţional 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



II. STUDII ŞI ARTICOLE 

~ . Câştigător la proba de pistol într-
1111 ul dintre concursurile anuale ale 

11 ietăţii de dare la semn. Foto W. 
Wo l lenteit, Bucureşti , colecţia 

11 1t orului. 

Gurghiu. 
1 hiducele Habsburg 

(primul din .stânga) şi Prinţul de Wales, 
vlilorul rege Edward VII al Angliei (al 
~ 11 sc l ea din stânga, în picioare). Foto 
( ·org Heiter, Reghin şi Borsec, c. 1888, 
1 • 11 l ccţia Ionel Pop 

27. Membru al Societătii de dare la semn. 
Foto Friedrich Schiller, Braşov şi 
Bucureşti , colecţie particulară 

29. Vânătoare regală la Gurghiu. În 
mijloc, Prinţul de Wales (cu pă lărie 

homburg, spn11mt în bastonul qe 
vânătoare ş i cu mâna în buzunar) şi 

Arhiducele Rudolf de Habsburg, 
amândoi în pantaloni scurţi ş i cu ciorapi 
de lână . Foto Georg Heiter, Reghin ş i 

Borsec, c. 1888, colecţia Ionel Pop 
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30. Vânătoare regală în Munţii Bucegi . 
Foto A. Ihalsky, Sinaia, 1888, Fi.irstlich 
Wiedisches Archiv, Neuwied. În vreme 
ce Regele Carol I şi Împăratul Franz 
Josef poartă uniforme militare, ceilalţi 

membri ai suitei sunt în costume de 
vânătoare , iar Regina Elisabeta poartă o 
rochie uşoară şi comodă pentru 
ascensiuni, iar pe cap o beretă. 

31 . Principesa Elisabeta împreună ·u 
fratele ei , Prinţul Wilhelm de Wied (iii 
mijloc) şi alţi oaspeţi la o drumeţie prl11 
Munţii Bucegi. Foto Mayer & Gerstl , 
1880, Fi.irstlich Wiedisches Archiv, 
Neuwied. Chiar dacă domnii portă hain • 
de oraş , iar ofiţerul de stat major domncs1• 
are ţinută zilnică, doamnele au îmbră · 11 
rochii mai scurte şi mai comode penlr \I 
ascensiune şi s-au înarmat cu bastonn 
lungi, în care să se sprijine. Princip Nii 

Elisabeta are pe cap o pălărie tiroleză. 

32. Familia regală şi oaspeţii ei urcaţi pe o stâncă din Poiana Reginei. Foto 
A. lhalsky, Sinaia, 1888, Fi.irstlich Wiedisches Archiv, Neuwied. Ca de obi l: l' I, 
Regele Carol I poartă uniforma obişnuită, dar Prinţul de Wales, viitorul rege Edward 
VII al Angliei (mijloc) , are un costum de tweed şi pălăria homburg specifică lui . 11 

vârful stâncii se afl ă Regina Elisabeta, cu bereta pe cap. Majoritatea celorl all l' 
doamne poartă pălării de model bărbătesc ş i se sprijină în bastoane sau umbreluţe 
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11 . rup de excursionişti porniţi într-o 
li 1:cnsiune prin Bucegi. . Fotograf 
li • ·unoscut, c. 191 O, colecţia autorului. 
l'111i au bastoane lungi care să~ i ajute la 

111 ' fl l. 

I~ . an ia Reginei Victoria condusă de 
111 n1ul Albert. „The Illustrated London 
N~•ws" No.663/January 14, 1854 

17. Marele manej al Companiei de 
velocipede. „L' lllustration" 

No.1372/ 12 Juin 1869 

i 

34. Patina Reginei Victoria a Angliei . 
„The Illustrated London News" 
Nq.665/January 28, 1854 

36. Patinaj pe Lacul Cişmigiu . În prim 
plan, Principesa Maria şi Printul 
Ferdinand, pe patine. Foto căpitan 'T. 
Maltopol, 1896, B.A.R. 

38. Grnp de biciclişti. 

necunoscut, c. 1894, M.M.B. 
Fotograf 
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39. Biciclişti . Fotograf necunoscut, 
1901 , colecţia autorului 

4 I . Matache Pallady-Suseni pe bicicletă. 
Foto Wandelmann, Bârlad-Slănic, 

c.1899, B.N.R. 

43. Aeroplanul Blenot expus la Ateneul 
Român. Fotograf necunoscut, 1909, 
Colecţia autorului 

40. Dr. Ion Costinescu şi un prieten I 
tandem. Foto G. Blanc, Paris, I 89 11 

B.N.R. 

42. Dumitru Dumitrescu în primul , li 
automobil. Fotograf Jnecunoscut, 181)0, 
M.M.B. 

44. Yvonne şi Jean Cămărăşescu 11 

costume de zbor. Fotomontaj de au11 11 
necunoscut, c. I 91 O, colecţia autorului 
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Mahalaua Cărămidarii de Jos 

Oliver VELESCU 

În stilul său caractenstlc, atractiv, Domenico Caselli, în articolul 
Muhaiaua Cărămidarii de Jos" apărut în anul 1934 în "Gazeta Municipală" nr. 12 

~1 publicat în ciclul "Cum au fost Bucureştii de odinioară", respectă întru totul 
' ~·1'11 cc se cunoştea din documentele istorice cunoscute până la acea dată. 

1 11Nclli mai adăuga şi ştirile din tradiţia locală culese, desigur, când şi-a făcut 
ilurnmcntarea pentru articolul sus numit. 

Descoperirea unor noi mărturii, documente istorice, arheologice şi 

1111111ismatice permit acum alcătuirea unei noi imagini a trecutului acestei vechi 
11111hnlale bucureştene şi îndreptarea unor erori inerente întâlnite în ceea ce s-a 
1111hlu.:at până acum în diverse publicaţii, în lipsa informaţiei istorice. 

"Cărămidarii de Jos'', mahalaua de odinioara, este situată, aşa cum spun 
1l11r11111cntele, "den jos de Bucureşti", ocupând o parte din "câmpia Bucureştiului" 
111 poalele "dealului Văcăreşti ului" numit şi "viile Bucureştiului" . Pentru 
111po.,,rafia modernă a oraşului, "Cărămidarii de Jos" se află în zona Căii Văcăreşti 
11111c podul "Timpuri Noi" şi Palatul Copiilor. Străzile "Cărămidarii de Jos'', unde 
·•' 111li\ şi biserica cu acelaşi nume şi "Piscului'', încadrate în ceea ce se numeşte 
' 111I1crul Tineretului, sunt unicele mărturii ale istoriei acestui loc din fosta "margine 
oh• Bucureşti". I s-a spus "Cărămidarii de Jos" - prima atestare a numelui fiind din 
111 khruarie 17821- spre a se deosebi de cealaltă mahala bucureşteană "Cărămidarii 
•I•· Sus" situată tot pe partea dreaptă a Dâmboviţei, sub dealul Grozăveştilor, numele 
·11 r~lcia fiind atestat documentar ceva mai devreme la 3 mai 1777. 

Dar istoria acestor locuri este mult mai veche decât pomenirea numelui 
111 durnmente. Se pare că au fost găsite în zonă monede din secolul al XVI-iea, 
111li111naţia nefiind însă sigură. Dar o creştere mai însemnată a populaţiei se constată 
11111·p:"111d din primele decenii ale secolului al XVU-lea, când cei care se aşezau în 
·111·~1c părţi era scutiţi de numeroasele biruri care se percepeau de domnie şi de 
111111111s1irea Radu Vodă cu condiţia să lucreze pământurile mănăstirii sau pe cele 
·l1111111cşti şi să plătească o unică dajdie anuala. Pământurile acestea aveau statut de 
~lohozii", de unde denumirea juridică a acestor locuri: "Slobozia de la Radu

\111111'' şi "Slobozia Domnească 2 , nume intrate încă în epocă, în vorbirea curentă. 
În anul 1632, la 20 februarie, are loc pe această câmpie cunoscuta bătălie 

111111· Leon Vodă şi pretendentul de atunci la scaunul Ţării Româneşti, aga Matei, 
111111rnl domn, care este însă înfrânt în această luptă. Evenimentul este comemorat 
,1 11·1m:morat de impozanta cruce de piatră ridicată de învingător în curtea bisericii 

111•111111 Lconte. Actele secţiunii Bunuri Publice - Bucureşti, Mănăstirea Radu Vodă, Bucureşti, 

1ilmdc Statului, 1948, Regest nr. 1554. 
11111<·1 Vclescu, Slobozia de la Radu Vodă. Contribuţii la istoria oraşului Bucureşti i"n secolele XVI şi 

t I//, 111 "Historia Urbană" t. I, 1993, nr. 2 
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Slobozia, situată astăzi la răscrucea între bulevardele Dimitrie Cantemir şi 

Mărăşeşti3. 
Matei Basarab va mai reveni odată în aceste locuri în calitatea sa de Domn. 

La I septembrie 1636, însoţit de boieri şi de ispravnicul oraşului, el vine să clarifice 
un vechi şi permanent conflict de hotar. Încă din secolul al XVI-iea autoritatea 
comunală era în permanentă neînţelegere cu boierii stăpânitori ai pământurilor din 
Văcăreşti şi Bârzeşti care pretindeau că hotarele moşiilor lor sunt jos în luncă şi 1111 
sus în buza dealului, de unde desele încălcări ale viilor bucureştenilor, şi nu în 
ultimul rând ale mănăstirii Radu-Vodă, cel mai mare şi bogat stăpânitor (k 
pământuri în aceste părţi. Urmare a numeroaselor plângeri, Matei Basarab hotărăşll' 
să vină în persoană să constate care este situaţia. Nu a fost o vizită formală. Cităm 
din documentul care narează acest eveniment: "Din luncă am suit Domnia Mea /11 
deal de am ocolit locul şi am căutat hotarele". Domnul ascultă martorii şi decidl' 
că locurile încălcate de Sava, fiul lui Negre din Văcăreşti, cităm iarăşi: "să le.fii· 
orăşenilor de moşie, lor şi feciorilor şi nepoţilor şi strănepoţilor şi de nimene să 1111 

se clătească, după zisă Domniei Mele", Adică, cu alte cuvinte hotărârea Domnul111 
să rămână neclintită 4

• Se confirmă numai locuirea în acest spaţiu bucureştean fllrn 
a fi nominalizat într-un fel. Cărămidarii de Jos, numele este pomenit, se pare l'll 
acest apelativ pentru prima oară în 1744, fapt ce-l menţionăm cu toate rezerveh•. 
el fiind amintit de un singur autor care nu citează sursa unde a întâlnit aceast1l 
menţiune.5 

Cărămidarii nu pot fi confundaţi cu Văcăreştii, aşa cum crede părintch· 
Tătărâm. Văcăreştii, o repetăm erau sus pe deal, fiind o entitate feudală deosehitn 
de Bucureşti, stăpânită de neamul Văcăreştilor, şi cu care oraşul a avut litigii dl·-11 
lungul a trei secole. Accesul din vale, din luncă, se făcea pe un drum de coastn 
numit şi astăzi Calea Piscului . 

Pământurile "Sloboziei Domneşti" vor trece de-a lungul anilor 111 

stăpânirea unor mari familii boiereşti din care amintim pe boierii Grecean11. 
Năsturel, rudele Elinei Doamna, soţia lui Matei Basarab, iar apoi, în secolul ni 
XVIII-iea, dobândesc pământuri aici urmaşii lui Constantin Brâncoveanu, dar ~I 

altii. Stăpânirea acestor familii a rămas în amintirea locurilor prin opera 1111 
ctitoricească. 

Cu aceasta ajungem la biserica din Cărămidarii de Jos. Documente pe c1111• 
Caselli nu le-a cunoscut confirmă faptul că mahalaua Cărămidarii de Jos datcu~n 

din secolul al XVII-lea6
• Ne referim la o însemnare din anul 1704 făcută de prc11111 

locului pe un Liturghier tipărit în anul 1680 şi care are următorul cuprins: " I 1111 

mila lui Dumnezeu, întru slava sfintei şi nedespărţitei Troiţă, la această bisericii 11· 

au ridicat-o Vâlcu ban, cât au rămas nesăvârşit, am făcut noi popa Anton .1111 

3 Paul Cemovodeanu, Complexul istoric de la Slobozia. Date istorice şi arheologice. Crucea lui '""" 
Vodă Tomşa în "Glasul Bisericii" XXIX. 1970, nr. 7 - 8, pag. 776. 
4 FI. Georgescu, Paul I Cemovodeanu, Ioana Cristache - Panait, "Documente privind istoria orn~11h11 
Bucureşti'', Muzeul de Istorie a Oraşului 1960, pag. 25. 
5 Mihai Tătărâm, La margine de Bucureşti, Bucureşti. Edit. Sport - Turism, 1983, pag. 40. 
6 D. Caselli, Mahalaua Cărămidarii de Jos, în "Gazeta Municipală" III, 1934, nr. 136, pag. 1 
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diacon Matei i popa Chiriţă sin Grigore la leat 7212 ",adică 1704.7 

Dacă într-adevăr această veche carte a aparţinut dintru început acestei 
biserici se poate afirma că o primă biserică s-a început a se construi pe acest loc de 
Vâlcu Greceanu, o importantă personalitate politică a celei de a doua jumătăţi a 
veacului al XVII-iea, şi care avea între altele o mare moşie la Fundeni8

• Vâlcu a 
deţinut diferite înalte funcţii boiereşti, mare vistier 1674 - 1674, iar între anii 1677 -
1681 pe cea de "ispravnic al scaunului Bucureştiului" . El a făcut parte din 
purtida Bălăcenilor, rivalii Cantacuzinilor, conflict care a întinat cu sânge şi multe 
rilzbunări istoria celei de a doua jumătate a veacului XVII. În vremea lui Şerban 
l 'antacuzino el a fost întemniţat după 1881, la mănăstirea Snagov, unde, după 
~rusa cronicarului Radu Popescu: "şi acolo l-au omorât cu multe cazne "9

• 

Aşadar, moartea năpraznica a ctitorului Vâlcu a împiedicat desăvârşirea 
rnnstrucţiei, dar trebuie pomenit aici şi marele cutremur din anul 1681 10 care 
probabil a avariat construcţia neterminată a bisericii. 

Preoţii Anton şi Chiriţă au reluat lucrările pentru "cât au rămas 
111'.~ăvîrşit" în anul 1704, în timpul lui Constantin Brâncoveanu, consemnând 
111i\iativa lor în însemnarea de mai sus. 

Nu ştim dacă acest lăcaş a fost construit din lemn sau din zidărie (ne 
nllilm doar în mahalaua cărămidarilor), dar potrivit unei alte însemnări datând din 
l.l aprilie 1813 făcută într-o altă carte, "Vieţile Sfinţilor", tipărită la Mănăstirea 
Neamţ în 1711, istoria bisericii Cărămidarii de Jos se derulează în continuare. 
i\llăm, astfel, că "Biserica lui Vâlcu s-a risipit", iar autorul însemnării, popa Ignaţie 
-111 Ivan, luând ca ternei tradiţia locului, scrie: "prin mărturii ale părinţilor noştri, 

1 n·::ând cum că să fie o sută de ani de la plinirea acestei sânte biserici ot 
I 'arâmidari ", aşadar spune popa lgnaţie că lăcaşul la care slujea " l-au făcut bine 
, 11·dinciosul şi de Hristos iubitorul Constantin Năsturel şi soţia acestuia 
l111rnţa ... spre folosul de obşte. " 

În legătură cu această de a doua Biserică, ctitorie a marelui vistier 
I 'unstantin Năsturel (+1752), sunt necesare câteva importante precizări. Scrierile 
11111i vechi privitoare la această biserică, dar şi altele mai recente sunt unanime în a 
ollmna că această pretinsă biserică de lemn ar fi fost mutată aici în anul 1743 de pe 
l11c11l bisericii Slobozia, în momentul reconstruirii acesteia din zidărie. 

Cercetările efectuate cu aproape 40 de ani în urmă, cu prilejul restaurării 
h1Ncricii Slobozia, au dovedit însă contrariul. "Săpăturile arheologice efectuate în 
111lcriorul bisericii - scrie d-na dr. Mioara Turcu în studiul întocmit - confirmă 

11 ~1slenţa unui edificiu religios datând din secolul al XVII-iea construit în formă de 
1111v1t Această biserică" deci cea numită Slobozia" datând din anii 1664 - 1665 a 

~11hui Tătărâm, op. cit. pag. 43 
Nil'lllac Ghinea, Aşezări săteşti din secolele XV - XIX pe teritoriul oraşului Bucureşti" în Bucureşti. 

~1.oh·riale de Istorie şi Muzeografie" VII, 1969, pag. 248. Pe viitor se va cita "Bucureşti ••• " 
'll111hr Popescu, Istoriile domnilor Ţării Româneşti în culegerea "Cronicari munteni" Bucureşti. Edit. 
1"'111111Literatură1961, voi. I, pag. 280. 

1'11111 Cemovodeanu şi Paul Binder, "Cavalerii Apocalipsului. Calamităţi naturale din trecutul 
1•„1111h11ci până la 1800". Bucureşti. Edit. Silex 1993, pag. 214. 
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fost ridicată din cărămidă şi nu din lemn". JJ Aşadar o descoperire arheolog/1°11 
importantă, dar trecută cu vederea.. Săpăturile arheologice efectuate în u1111/ 
2000 chiar la biserica "Cărămidari" confirmă şi ele că "au fost dezvelltl' 
fundaţiile unei biserici de cărămida şi nu din lemn ,,ii 

Aceste mărturii arheologice trebuie coroborate cu textul însemnării su~ 
amintite din anul 1813 în care se pomeneşte de construirea unei biserici şi nu ,,.„ 
face menţiunea unei biserici de lemn. Aşadar izvoarele istorice şi arheologice 1111 

confirmă cele scrise despre o operaţiune de mutare a unei biserici de lemn care s-111 

fi petrecut către mijlocul veacului XVIII. 
O lectură atentă a ·unor documente din 1 iunie 1722, şi mai ales a celui d111 

15 martie 1726, permit reconstituirea evenimentelor petrecute în acei ani şi lămurl'N•' 
confuzia privitoare la existenţa în zonă a unei biserici de lemn. 

Aşadar la I iunie 1722 între Visarion egumenul mănăstirii Sfintei Troi11· 11 

"Radului Vodă" şi Dorotei - episcop de Nazaret - "năstavnicul " mănăstirii ren•111 
construite pe dealul Văcăreştilor, ctitorie a lui Nicolaie Mavrocordat a intervenii '' 
înţelegere cu privire la un schimb de terenuri. 

Mănăstirea Radu Vodă cedează un loc situat "în luncă aproape do• 
Văcăreşti .„ foarte de trebuinţă mănăstirii Văcăreşti/or" şi primeşte în schimb un uit 
teren situat "dinjosul Bucureştilor. către Tabaci"învecinat cu pământul mănăstll11 
numit de la Mihai Viteazul încoace "palanga lui Sinan Paşa "13

, cunoscut şi sulo 
numele de "Slobozia de la Radu Vodă". 

Potrivit hotărniciei din document, pământul cedat mănăstirii Văcăre~ti -· 
află situat "în josul drumului ce suie pe piscul cătră Văcăreşti, pe lângă 1111111 11 

Dâmboviţei celei noi, unde umblă" adică curge şi acum". Potrivit actului din I ~ 
martie 1726 se pare că Nicolae Mavrocordat a înzestrat mănăstirea Văcăreşti~' 111 

alte pământuri stăpânite de mănăstirea Radu Vodă. Aceasta primeşte, cum sem· 111 

document, "moşie pentru moşie" din locurile domneşti cu care se învecina însp11 
uliţa Şerban Vodă şi care făceau parte din slobozia domnească, vecină - aşa cum ~ 11 

amintit - cu slobozia mănăstirii. Avantajele de care s-au bucurat aceste pământun 111 
condiţiile juridice ale Evului Mediu, condiţia de oameni liberi şi importante sn11111 

de dăjdii au grăbit popularea acestei "câmpii a Bucureştiului" cu o populaţie Cl" - 11 

înstărit în timp şi a creat condiţiile pentru organizarea locuitorilor în parohii în j11111I 
unor biserici nou construite sau refăcute. 

Documentul din 1726 face într-adevar menţiunea unei biserici de lemn 1 11 

hramul "Intrarea în biserică a sfintei Fecioare Maria" construită pe loc domnesc iii 
către logofătul Staico şi soţia sa Despa ("când am început noi a urzi din tcmd11 
biserică de lemn <ea era situată> pe loc domnesc"). Acest loc domnesc, urn11111• 11 

mutării hotarului "au căzut cu biserica şi cu tot locul ei, pe moşia manas11111 
Radu Vodă. Ctitorii se înţeleg cu egumenul Ieremia de la Radu Vodă cn li• 

11 Mioara Turcu, Consideraţii arheologice asupra complexului de la biserica Slobozia În "(ii""'' 
Bisericii" XXIX, 1970, nr. 7- 8, pag. 780. 
12 Ministerul Culturii şi Cultelor "Cronica cercetărilor arheologice. Campania 2000". Gheorghe M1111111" 

-Adameşteanu şi colectiv: punct Cărămidarii de Jos". pag. 49 . 
13 Pentru acest toponimic a se vedea 0.Velescu, Slobozia de la Radu Vodă ... în "Historia UrbanA" I I 
1993 nr. 2, pag. 193. 
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-rhimbul acestui teren pe care se află biserica în cauză să fie "Nesupărat de chirie 
',. are mănăstirea obiceiu de iau de la alte case câte sunt pe locul şi pe moşia 
1111/năstirii". În schimbul acestei scutiri, ctitorii cedează mănăstirii o prăvălie a lor 
-1111ată în Uliţa Lăcătuşilor aproape de zidul Curţii Domneşti, mai sus de Puşcărie, 
-rhimb foarte avantajos mănăstirii. Din acelaşi document mai aflăm că logofătul 
Sh1ico şi soţia sa Despa îşi propun a face şi alte construcţii în jurul acestei biserici 
I "~i chiliile ce vom face pe acel loc "). 14 Să fie oare această biserică de la 
I 'ilrămidarii de Jos? Greu de localizat, ipoteză infirmată de altfel şi de cercetările 
11·rcnte. 

Cea de a doua biserică a "Cărămidarilor" construită - repetăm - din 
1•ArAmidă şi nu din lemn În jurul anului 1713, ctitorie a vistiernicului Constantin 
Ntlsturel a dăinuit până către mijlocul secolului al XIX-iea. 

Din vremea cât a existat această biserică, menţionăm şi descoperirea în 
1111111 1980 a unui tezaur format din 1373 monede de argint turceşti emise între anii 
11.\0 şi 1839~ 5 Din aceiaşi perioadă au fost datate şi monedele descoperite în 
•ilpălurile arheologice sus amintite din campania anului 2000. 16 

Secolul al XVIII-iea a fost o perioadă de Înflorire pentru mahalalele din 
pnrtca de sud-est a Bucureştiului aşa cum s-a amintit existenţa celor două slobozii 

11 creat condiţii favorabile progresului şi au determinat un spor semnificativ al 
p11pulaţiei. De reţinut că mahalaua Cărămidarii de Jos s-a dezvoltat pe locul cuprins 
111 ,\'ft1bozia domnească. 

Apar noi parohii în jurul unor biserici nou construite sau refăcute: Sf. 
Nicolae Broşteni (reclădită 1731 ), Sf Dumitru - Slobozia (reclădită 1743), 
1'11toceanu - Apostol (1765), Sf. Spiridon-Nou (construită în 1766) şi biserica 
I 'Rrllmidarii de Jos, cea mai veche de altfel din prima jumătate a secolului al XVIII 
I 1713). 

La nivelul veacului XVIII populaţia mahalalei era numeroasă. Sunt 273 de 
1111mc amintite în cele 15 pomelnice păstrate din acest veac, care oglindesc creşterea 
1l1·1110grafică a mahalalei 17

. Catagrafia din 1798 menţionează existenţa în mahala a 
11111 case, 1,57 % din totalul caselor din Bucureşti. Catagrafia din anul 181 O 
'1111scrnnează în Cărămidarii de Jos 515 români şi sârbi ( adică bulgari) din care 
-'·IK de bărbaţi şi 267 de femei, adică 1,60 % din populaţia oraşului, ocupând locul 
I ·I ca ordine de mărime între mahalalele bucureştene. Existau la aceiaşi 

numărătoare din 1810, 156 de case de zid, adică 1,81 % din cele aflate în Bucureşti, 
111·11pând locul 12 ca ordine de mărime. Ca densitate, media de locuire de 3,78 % 

"li. l'otra, "Documente privitoare la istoria oraşului Bucureşti 1594 - 1821", Edit. Academiei, 1961, 
l'"W 298 şi 311. Logofătul Stoico îşi avea casele pe la 171 O lângă mănăstirea Stetea, localizată în 1754 
111 11111halaua Răzvan. În 1720 avea trei prăvălii de lemn în mahalaua Scaune. Văduva sa, Despa, se 
''" 1lNAloreşte în 15 decembrie 1737 cu Ion Boldescu "Cupe/ ot Buzău". Un Stoico paharnic a ctitorit o 
''''"' ică de lemn undeva în preajma mănăstirii Antim. 
'· Muria Grigoruţa, Tezaurol monetar de la Cărămidarii de Jos (secolele XVIII - XIX} în "Izvoare 
·li h1•nlogice bucureştene" II, 1985, pag. 57. 
" 11h. Manucu-Adameşteanu, op. cit. pag. 49. 
' l\11rclian Sacerdoţeanu, Etnografie bucureşteană în secolul al XVIII-iea în "Bucureşti ... " IX, 1972, 

l"'M 147. 
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mahalaua ocupa locul 55 în oraş. Biserica era servită de 4 preoţi cu vârstele între~~ 
şi 32 de ·ani. 18 

Cutremurele din secolul al XVIII-iea, dar mai ales cel din 1838, au slăh11 
zidurile vechii ctitorii a boierilor Năsturel. Parohia a dorit să facă o nouă biserirn. 
mai mare şi mai solidă decât cea existentă. Astfel, în anul 1854, la 12 august se p1111 
temeliile noii biserici. Fundaţia a fost făcută pe piloni de stejar, iar zidurile di11 
cărămidă aveau grosimea de 1,50 metri. Iniţiatori au fost starostele breslei moraril111 
Stoian, de unde numele de Stoian Moraru, preotul Vutichis şi Marin Siminaru, 1111 

alt fruntaş mahalalei. 
Tradiţia locală culeasă de Domenico Caselli îl prezintă pe Stoian Morn111 

ca "un om avut, mână de fier şi piept de voinic". După ce a trasat şi a fixat cu ţărn,1 
traseul noii biserici, spune tradiţia, s-a urcat pe o grămadă de nisip şi ţi1111 

mahalagiilor o cuvântare spunându-le ca nu cumva să facă o greşeală. "Maha/<11111 
fiind mare şi ei având copii, copiii lor au să aibă şi ei copii, deci biserica treh1111· 
să fie mare şi încăpătoare. Cu ajutorul Sfântului trebuie să facem aşa încât .1r1 

încapă toţii în biserică căci toţi suntem fii lui Dumnezeu". 
Din păcate, treburile n-au mers cum ar fi vrut inimosul ctitor. Lucrările 1111 

stagnat vreo 12 ani, iar pentru reluarea lor a fost necesară organizarea unei colcl'h' 
în toată ţara. Sfinţirea acestei noi biserici s-a făcut la 8 noiembrie 1870. Aşa se fol'I' 
că la hramul vechi Sfântul Dumitru şi Sfintul Gheorghe să se adauge şi hramul 
Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril. 

Aspectul acestei biserici, a treia în ordinea clădirii lor, ne este cunosrnl 
după desenul aflat pe sigiliul parohiei. Pe ceea ce specialiştii numesc ampre11t11 
sigilară se distinge clar în "câmpul sigiliului" desenul bisericii. Ea este înfăţi~111n 
pe o înălţime - un gorgan - şi este văzută dinspre nord putându-se observa detalii li· 
ei. Pridvorul acoperit cu o învelitoare evazată se continuă cu corpul bisericii. 111 

nava. Se pot vedea ferestrele mari, specifice construcţiilor din secolul al XIX-li•11 
din care una chiar în axul absidei altarului. Se pot observa şi absidele latcrnli• 
Monumentalitatea bisericii este exprimată prin cele două turle, una deasup111 
naosului - turnul pantocrator şi un altul,deasupra pridvorului. Ambele turnuri ~·· 

închid la vârf cu o învelitoare în forma de bulb, după modă rusească, fo11111• 
răspândită - la vremea construcţiei ei - în Bucureşti. Inscripţia circulară de pe si~ill11 
are următorul text PAROHIA BISERICI I CĂRĂMIDARII DE JOS BUCUREŞ< 'I 

În secolul al XIX-iea se petrec înnoiri în acest vechi cartier bucureştc1111 
Locuitorii eliberaţi de vechile obligaţii feudale, au loc mutaţii în structura socialil 11 

mahalalei. Venituri importante se obţin din grădinărit şi din viile de pe dc11l11I 
Văcăreştilor, aşa că se poate afirma că bunăstarea a fost o trăsătură caracterist1111 
în această mahala. Cităm în acest sens din Caselli: "Cel mai sărac mahalagiu 111·1·11 

un pogon de vie şi intra în iarna cu 3 - 400 lei, cu un butoiaş de vin şi df! prăşti111i. , 11 

coşuri de răzăchie, acea vestită răzăchie de odinioară a Bucureştilor pe cat"I' 11 1 

<1934> ai da şi un galben pe oca numai să-l găsesti. Vinul care se făcea 111 

această mahala era iarăşi vestit, prin îmbelşugarea lui". 

18 Oliver Velescu, Catagrafia Bucureştiului de la 1810. O nouă lectură în "Historia Urbană'', 200 I, h• 
curs de apariţie. 
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Dar către sîarşitul veacului al XIX-iea filoxera distruge definitiv viile 
hurnreştene, dispărând astfel această veche îndeletnicire a orăşenilor." Dealul 
'1l111as plesuv - scrie Caselli - a secat izvorul care producea 4 - 5sute de lei, azi nu 
11111i dă nimic. " 

În schimb în jurul "Cărămidarilor de Jos" se dezvoltă industria. În anul 1864 
~·· înfiinţează fabrica metalurgică Lemaitre (Timpuri Noi), atelierele din cartierul 
lnwdnat al tăbăcarilor se concentrează în fabrici. În 1872 se inaugurează Abatorul 
1 11111unal, iar între anii 1880-1883 se asanează Dâmboviţa, fiind astfel ferite de 
1111111daţii cartierele din această parte a oraşului. 

Din aceşti ani datează obiceiul consemnat de Caselli ca parlagii, adică 
1nll'lorii de vite de la Abator, îndeletnicire spre care s-au îndreptat unii din locuitorii 
11111halalei, să-şi prăznuiască la 8 noiembrie la biserică pe patronii lor sfinţii 

t\rhnngheli Mihai şi Gavril. 
În tradiţia mahalalei - tot după Caselli - se păstra amintirea unor 

11rnonalităţi care s-au impus prin activitatea lor. Este vorba de un preot: " Popa 
H11hl', purtătorul de pace şi de dreptate. Umbla călare, că pe atunci erau noroaie 
,,,„„; şi era chemat la toate actele ce trebuiau împăcate. Cuvântul popei Bobe era 
111'1111'11 Cărămidarii de Jos sfânt". Se mai păstra şi amintirea dascălului Anghel 
1 nrr, asemănător tuturor dascalilor de la bisericile bucureştene, îi învăţa carte pe 
111pii mahalagiilor pentru o taxă de 2 - 3 lei lunar. Şcoala lui Anghel era pe uliţa 
l'l~rului chiar în faţa bisericii. Fetele erau pregătite pentru măritiş de Dăscăliţa Bita 
1h• ln care învăţau între altele broderia feţelor de pernă, piese de nelipsit în zestrea 
11rtdlrci fete ale unui onorabil mahalagiu bucureştean. 

Ar mai fi de amintit din aceiaşi epocă o vestită cârciumă a mahalalei 
1111mltii "Gura Dulce", unde toamna se servea vinul: 4 chile de un leu şi un 
1 1ll'llat ", locuţiune de pomină prin care numita crâşmă a ajuns să fie faimoasă în 
1111n·11ga Capitală. Caselli mai aminteşte şi de localul din "Livedea cu Duzi", loc de 
111·1rccere al tineretului şi în a cărei bătătură se ţinea în fiecare duminică hora 
11111hnlalei. Aici se întâlneau fruntaşii cartierului, negustorii, grădinarii, unde la o 
1 11fr11 sau la o ulcică de vin se puneau la cale vânzări, încuscriri şi se discutau, 
1111hn lui Caragiale, "cestiuni importante la ordinea zilei". 

Locul îşi trage numele de la livada de duzi care a fost plantată aici în 
p1111111 jumătate a secolului al XIX-iea de un cunoscut producător de mătase din 
lllrnrreşti, anume Simo lânariul. "Torcătoria de mătase" adică fabrica de borangic 
1;111 instalată în mahalaua Apostol între tăbăcari. Calitatea mătăsii produsă în 
11h•licrul său l-a determinat pe Simo Lânariul să participe cu produsele sale la 
1; '11111.iţiile internaţionale de la Londra (185 l) şi Paris (1855), iar fabrica a fost 
1111111tă în 1859 de domnitorul Barbu Ştirbei. 19 

În anul 1910 îşi semnalează prezenţa în mahala un oarecare Ion Tiinase. 
1\1 l'NI fecior de ţăran născut în 1877 pe valea Amaradiei, în satul Mierea - Birnici 
11111 1udeţul Dolj se hotărăşte să-şi încerce norocul la oraş. Negustor cu cobiliţa pe 
•li n1ile Craiovei, "descurcăreţ în cele băneşti" vine la Bucureşti în anul 1905. După 

· ~ I' Radianu, Din trecutul şi prezentul agriculturii la români, Bucureşti, 1906, pag. 546 
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un scurt stagiu de argat la o grădină a lui Alexandru Marghiloman, se angajea10 
lucrător în grădina vestitului florar Jean Vermeulen, fapt care avea să-i schimlw 
viaţa şi destinul. 

Vermeulen, flămând din Belgia, absolvent al unei şcoli de horticultură, vi11i• 
în România în anul 1874 ca angajat al casei boierilor Filipescu. Apoi lucrează 11" 
cont propriu ocupându-se cu cultivarea şi vânzarea florilor în Bucureşti.20 1011 

Tănase câştigă încrederea patronului, devin buni prieteni, chiar dacă nu vor rn111 
lucra împreună. 

Ion Tănase se desăvârşeşte în secretele meseriei în serele Grădi1111 

Botanice şi apoi la Parcul Carol. Căsătorit în 1908 cu o ardeleancă, din C.11111 
Făgăraşului, pe care a cunoscut-o la Grădina Botanică, primii doi copii îi s11111 
botezaţi de Vermeulen. 

În anul 191 O cumpără "o bucată de pământ" - câteva pogoane - 111 
fundătura Livedea cu Duzi, cu gândul de a pomi o afacere de grădina pe c11111 
propriu. O acţiune temerară, pentru că în 1899 erau înregistraţi în Bucureşti, potrivii 
Anuarului Statistic, 320 de grădinari şi florari.21 Florăria prosperă, marfa, florile ~I 
legumele trufandale sunt vândute în fosta Piaţă de Flori din faţa Hanului Ma11111 
(azi parcare) şi în Piaţa Bibescu de la poalele dealului Mitropoliei. Marfa c111 
transportată cu camioane platformă trase de cai bine îngrijiţi. De aici pored11 
dobândită în mahala de "Marghiloman", după numele politicianului conservahu 
cunoscut şi pentru caii săi, rasă care concurau la curse pe hipodromul de la Băncasn 

Ion Tănase, ajuns florar şi negustor de frunte în Bucureşti era iubitor di· 
muzică. Spectator nelipsit de la reprezentaţiile de operetă unde participa cu întrea){il 
familie, soţia şi cei trei copii. Era foarte mândru când, cu florile şi aranjamenll'li
sale florale, erau omagiaţi artiştii la sfârşitul spectacolelor. 

În anul 1913 se naşte cel de al treilea copil, o fetiţă botezată Maria 1111 
alta decât celebra artistă Maria Tănase. Ar mai fi de adăugat că primele cântece p1· 
care le-a învăţat au fost cele auzite de la argaţii olteni şi ardeleni care lucrau 111 

grădina tatălui ei şi cântecele "de mahala" auzite la petrecerile de duminică d111 
Livada cu Duzi. 

Seceta din 1927 şi criza economică din 1929 afectează întreprinderea di· 
grădinărit, schimbând destinul copiilor, care sunt nevoiţi să-şi întrerupă studiih
Cariera Mariei Tănase începe în aceste condiţii vitrege.22 

Casa părintească a renumitei cântăreţe situată în ceea ce va deveni parrnl 
din spatele palatului pionierilor, azi "al copiilor", a fost demolată fără scrupule s1111 
vreo justificare urbanistică în teribilul deceniu '80 al veacului XX, în loc de a ~1· 

face acolo o casă memorială Maria Tănase. 
La 12 mai 1922 un incendiu distruge biserica care arde până în temeiu 

Dezastrul a avut un mare impact în societatea bucureşteană. Se constituie 1111 

20 Jean Vermeulen (1852 - 1937), biografia şi necrologul în "Revista Horticolă" XV, 1937, nr. I /i 
pag. 138. 
21 Ştefan Ionescu.Structura socială a populaţiei oraşului Bucureşti ibn Bucureşti ... IX, 1972, pag. 24.1 
22 Datele privitoare la Ion Tănase, tatăl artistei Maria Tănase au fost preluate din: Petre Ghiaţă şi Cli-1 v 
Sachelarie, "Maria Tănase şi cântecul românesc", Bucureşti, Edit. Muzicalp 1965, pag. 9 - 31. 
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l 'omitet pentru strângerea de fonduri pentru rezidirea bisericii care a avut în 
fruntea sa chiar pe mitropolitul primat, viitorul patriarh Miron Cristea. Principele 
111o~tenitor, viitorul rege Carol al II-iea, lansează un apel către ţară pentru a 
Incuraja donaţiile în vederea reclădirii acestui lăcaş bucureştean. O importantă 

rnntribuţie bănească a fost aceia a industriaşului Dimitrie Mociomiţa, bine 
rnnoscut în mahalalele din sud-estul Capitalei pentru sprijinul pe care l-a acordat 
~ulariaţilor săi, locuitori ai acestor cartiere aflaţi în suferinţă. În afară de bani, 
h1scrica primeşte ca danie de la Domeniile Coroanei 20 de vagoane de lemn de 
~ll·jar, din care se vor executa şi stranele şi catapeteasma, lucrate de un renumit 
-l'lllptor în lemn al vremii - Bahic. Biserica a fost clădită din nou între anii 1922 -
11124 "surprinzător, nu peste cea veche, ci alături de spre sud" 23 După proiectul 
11rhitectului P. Demetrescu, planurile păstrându-se în arhiva Direcţiei Monumentelor 
1~1orice24 • Biserica construită de P. Demetrescu reprezintă o elegantă construcţie în 
1 urc elementele arhitecturii tradiţionale au fost incluse cu măiestrie în noua clădire, 
~1111\indu-se în ea experienţa acumulată de autor ca arhitect al Comisiunii 
Monumentelor Istorice. În perspectiva deceniilor care au trecut de la edificarea 
11l'cstei biserici, ea se situează printre cele mai valoroase construcţii bisericeşti care 
1111 fost ridicate în prima jumătate a veacului. (a se vedea fotografia făcută curând 
după sfinţire de fotograful N. Tatu). 

Afirmaţia precum că această biserică este opera arhitecţilor J. Trajanescu şi 
I l11iliu Marcu şi a inginerului Beliş nu este confirmată de documente. 25 

Pictura a fost executată de maestrul Dimitrie Belizarie, lucrare încheiată 
111 anul 1929, acelaşi pictor care peste câţiva ani, în 1937, va picta şi catedrala 
p111riarhală. Ceremonia sfinţirii noii biserici a avut loc într-un cadru festiv în 14 
decembrie 1930, când biserica primeşte încă un hram, stăntul Trifon, patronul 
1111ldinarilor. (se serbează la I februarie). 

Încă dinainte incendiului din 1922 se hotărâse crearea pe lângă biserică 
11 unui aşezământ de cultură şi educaţie spirituală. În cartier se constituie o 
lilială a Societăţii Ortodoxe a Femeilor Române căruia parohia îi cedează terenul 
pl·ntru un viitor cămin cultural conceput a avea şi un program social, o grădiniţă 
p1·ntru copii ( 1924 ). La 26 august 1921 parohia înaintează Serviciului Tehnic al 
l'rimăriei o cerere pentru autorizarea construirii unui corp de clădire "ce va servi ca 
~111~ de lectură şi două camere'', total în suprafaţă de 122,30 mp. după proiectul 
h11 St Mihăilescu - conductor arhitect. 26 proiect care nu ştim dacă a fost pus în 
11plicare. Aceasta, pentru că în anul 1930 se construieşte Ateneul Cultural sus 
11111intit, o clădire monumentală existenţa şi astăzi. Acesta a fost primul Ateneu 
1'11pular din Bucureşti unde s-a desfăşurat în perioada interbelică o bogată 
11l'livitate culturală.27 

'1 ih. Manucu- Adameşteanu, op. cit. pag.49. 
·•Arhiva D.M.I. fond. Comisia Momentelor Istorice, mapai 12 Bis. Cărămidarii de Jos. 

I .ucia Stoica, Dan D. Ionescu si altii, "Atlas -Ghid. Istoria si arhitectura lacaşurilor de cult din 
llurnrcşti din cele mai vechi timpuri până astazi". Bucureşti Edit. Ergorom 1999, voi. I pag.64, nr. I I 8 .. 
'l\rhiva Municipiului Bucureşti, fond Serviciul Tehnic, dosar Cărămidarii de Jos, 1921. 

l'clre Daiche, Ateneele Populare din Bucureşti si rolul lor în culturalizarea maselor (1918 - 1944) în 
llucureşti ... "VII, 1969, pag.136. 
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Construcţia cuprinde la parter o sală de spectacol de 300 de locuri, iar lu 
etaj erau spaţii prevăzute pentru o şcoală, un dispensar, o cantină şi o grădinii" 
pentru copii şi, iniţial sediul băncii Sf. Trifon. 

În anul 1964, clădirea va fi preluată de stat, fiind repartizată teatrului Ion 
Vasilescu. Ulterior, întregul ansamblu de clădiri este cedat de autorităţi unei 
întreprinderi, parohia fiind şi în prezent în proces pentru recuperarea proprietălil 

sale. 
Între anii 1969 - 1972, se fac în biserică reparaţii exterioare, se restaurea1n 

pictura şi se introduce încălzire centrală. 
Începând din anul 1970, întregul cartier este demolat construindu-~t· 

blocuri de locuinţe care fac parte din ansamblul "Tineretului". 
Singura amintire a istoriei desfăşurate în "Cărămidarii de Jos", de-a lun!(11I 

a patru secole, a rămas doar biserica şi construcţiile alăturate, dar şi acestea datfuul 
din secolul XX. 

Studiul de faţă se doreşte a fi consemnarea trecutului acestei vcdll 
mahalale, sortit uitării, îngropat fiind în betoanele blocurilor contemporane, istmw 
lipsită de "evenimente" dar care face totuşi parte integrantă din cea secular" 11 

Bucureştiului, în ceea ce s-a numit civilizaţia urbană, chiar în "margine d1• 
Bucureşti". 

The Cărămidarii de Jos Outskirts 
SUMMARY 

The Cărămidarii de Jos outskirt was among the areas demolished during lhr 
communist epoch. Starting with the year 1970, blocks of flats have been built thL•11• 
as part of the Tineretului quarter. The only remnant of a dense history is the ~1111 

standing church and its surrounding buildings dating, however, from the 20lh 
century. 

The present study aims at configurating the past of the old area - as a part of 1111' 
old Bucharest, and a representative sample of what was once the life at the Vl'I ~ 

limits of the town. 
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Scurtă relatare cu privire la 
momente trecute din istoricul 

Palatului Suto . 
dr. Nicolae VEŞTEMEAN • 

În legătură cu istoria Pa.latului Şuţu au fost făcute numeroase cercetări, 
111municate de istorici de prestigiu, la vremea lor. Avem acum ocazia să aflăm 
• n1cva amănunte interesante cu privire la anii cincizeci, amănunte făcute nouă 
1 1111oscute de un om care, având de înfruntat vicisitudinile istoriei de atunci, a fost şi 
11111rtorul unei etape din numeroasele destinaţii de utilizare ale clădirii ce 
111l1lposteşte astăzi Muzeul Municipiului Bucureşti. 

Domnul medic primar, doctor în medicină, Nicolae Veştemean, fiu al 
l11111iliei Veştemean din comuna Topârcea, judeţul Sibiu, s-a născut în anul 1927. A 
11hmlvit în anul 1959 Facultatea de Medicină din Timişoara, şi, după numeroase 
11•p11rtiţii în diferite locuri din ţară, a devenit medic la Spitalul Militar (Central) din 
lh1rnreşti, unde a lucrat timp de treizeci şi trei de ani. După pensionare a deschis, 
li11prcună cu soţia, un cabinet particular în care activează amândoi şi în prezent. 

Perioada la care ne referim aici se situează aşadar în tinereţea domniei sale, 
11111intc de intrarea la facultate. Evenimentele s-au desfăşurat astfel: în noiembrie 
I 1H1I, după recrutarea în vederea satisfacerii serviciului militar obligatoriu, ce a 
•11111 loc la Comandamentul Militar din Sibiu, domnia sa a fost repartizat la 
Uqdmentul Patru - Transmisiuni, la Vaslui. Aici a stat doar trei luni de zile, fiindcă 
111 \O ianuarie 1950 întregul regiment a fost scos pe platoul de instrucţie, li s-a 
1111l11nat dezechiparea şi predarea armamentului. Motivul anunţat atunci a fost 
1'ii'1·11rca într-o altă unitate. Cei ce plecau au fost însoţiţi de un delegat, fiind trimişi 
'11 lienul (acele faimoase bou-vagoane) la Ploieşti, unde au fost „debarcaţi" pe 
1'111111111 de lângă Gara de Sud a oraşului. Acolo au găsit o mare de oameni tineri, 
·11l11~i din toată ţara. Toţi au fost îmbarcaţi apoi pe mai multe camioane, cu diferite 
.1,·~1111aţii. Domnia sa a fost dus, împreună cu alţi tineri soldaţi, în judeţul Prahova, 
1., 1<1tr.dvanul de Sus, comuna Ochiuri (lângă mănăstirea Dealu). Abia aici a aflat 
·11l1•vMatul motiv al „transferului". Acesta le-a fost comunicat cu brutalitate, direct 
11 pi in regimul la care au fost supuşi. Erau fii de chiaburi, de negustori, adică de 
. ~pl1111tatori, de duşmani ai poporului'. La Ochiuri au primit pufoaice, opinci2

, 

l11p1·ţi, târnăcoape, cu care au defrişat pădurea, au scos rădăcinile, au săpat gropi şi 
111111mat betoane pentru a instala sonde de petrol. 

· """'mnarc de Rodica Antonescu 
'" 1•111,· d, deşi era fiu de lărani, faptul că aceştia fuseseră oameni muncitori şi îşi menţinuseră bruma 

" •~uni.cală făcută prin punerea împreuna a zestrei fiecăruia, era intolerabil. Fie că fusese „turnat", fie 
• ·• IRrnscră verificări, rezultatul a fost acela de a fi fost trimis într-un „detaşament de muncă". 
''• pom· că acestea aveau un rol educativ special, căci prin umilirea fiilor de chiaburi se preconiza 
"~(111·11, purificarea lor sufletească şi li se oferea posibilitatea de a fi re-integrali (dacă erau cuminţi) în 
'"''"' •ol'iclate care se clădea!" 
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După cinci luni de muncă, în septembrie 1950, a fost trimis la Bucureşti la 
Comandamentul trupelor de Muncă Forţată din cadrul Direcţiei Generale a 
Serviciului Muncii, din Ministerul Muncii. 

Comandamentul se afla în palatul Suţu. La poarta Palatului se afla 11 

santinelă: un soldat cu pufoaică (sau salopetă, vara) şi cu caschetă albastră. 111 
clădire lucrau ofiţeri şi subofiţeri rezervişti. Comandantul de la acea vreme se 
numea Iosipescu. Biroul său se afla în camera al cărui balcon dădea spre Pi;qa 
Universităţii, în dreapta clădirii, fiind pavoazat (<lupa „moda" vremii) cu mai 1 
portrete ale conducătorilor de atunci. În stânga acestei încăperi era aşezat biro11I 
comandantului, iar în dreapta erau alte două birouri la care lucrau „tovară~ul" 
Veştemean ca furier şi un alt coleg, Rădoi, venit din Buzău. Întreaga clădire l'l 11 
ocup~tă de serviciile acestui Comandament, înfiinţat se pare, la sfârşitul anul111 
1949. Administraţia şi întreţinerea clădirii era în sarcina a treizeci de soldaţi n· 
formau plutonul de gospodărire, aflat în subordinea directă a acestui Comandame111 
aceştia fiind instruiţi în strada Academiei, la numărul 4, etajul întâi. Acolo se all1111 
dormitoarele, cantina, sala de mese, serviciul de echipamente şi alte dotări necesan· 

Pe scara principală era întins un covor doar la venirea unor superiori 1k 
grad foarte înalt, astfel că treptele de lemn erau destul de murdare, dat fiind că ai11 
se prezentau toţi rezerviştii concentraţi, din toată ţara, trimişi apoi ca şefi de şanti1·11· 
de muncă forţată, în toată ţara. În această perioadă au fost înfiinţate peste cinci s111i 

de şantiere de muncă, toate coordonate de acest comandament. (Precum au fost crlr 
de la Canalul Dunăre - Marea Neagră, Minele de Cărbuni, Delta Dunării, etc.). 

Trebuie să precizăm aici, că nu trebuie confundate aceste Şantiere 1 11 

faimoasele Şantiere ale Tineretului, unde au fost exploatate rezervele de entuzias111 
ale tineretului „cu origine sănătoasă". 

Peste alte cinci luni, plutonul din care făcea parte domnul Veştemean a l11•d 

re-trimis la muncă. Se făcea încă de pe atunci o „rotire a cadrelor'', pentru a nu lih11 
timp de acomodare acestor oameni. Profitând însă de poziţia avută (ca furier) ~i do 
cumsecădenia reală a comandantului, domnul Veştemean a căutat să obţi111) " 
repartizare mai convenabilă. Însă, deşi a fost trimis lângă Sibiu, aşadar „acas:1" 11 
avut de înfruntat şi acolo destule neplăceri, unele venite chiar din partea 1111111 
persoane pe care le considerase până atunci drept prieteni de familie. Astfel c1) 01 
muncit la construcţia primei şcoli româneşti de dresaj de câini, pe calea Dumbr:hll 
în spatele cimitirului ortodox şi greco-catolic din Sibiu, şi încă la alte ci11\'111 
şantiere, până la încheierea stagiului militar. 

După „armată" tânărul Veştemean se înscrie la Facultatea de Medicini1 d111 
Timişoara. Va completa fişa de înscriere cu menţiunea „fiu de ţărani" la rul1111 11 
privind descendenţa şi va menţiona în „autobiografia" cerută la depurwr o ,, 
dosarului, stagiul de re-educare pe care îl urmase forţat. În 1959, după şase anr do 
facultate, este repartizat, aşa cum arătam mai sus, în diverse cabinete medicale. lio 
ele de la ţară sau de la oraş, după care se stabileşte ca medic primar şi angajat l'i' 11 
la Spitalul Militar din Bucureşti. 

Răstimpul în care domnul Veştemean şi-a desfăşurat activitatea în clild111" 
Palatului Suţu este foarte scurt, însă prezintă un interes documentar de foarte 111111• 
importanţă fiindcă se referă la intervalul temporal dintre BANCĂ şi MUZEU. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



II. STUDII ŞI ARTICOLE 

Această etapă atrage atenţia asupra modalităţilor în care „puterea 
populară" se folosea de un patrimoniu cu valoare culturală înaltă, în scopuri 
punitive profund inumane, căci COMANDAMENTUL de atunci făcea repartizarea 
pentru câteva luni a ofiţerilor şi subofiţerilor rezervişti, concentraţi pentru a fi 
lrimişi pe şantier de muncă forţată în vederea coordonării lucrărilor, căci munca 
efectivă revenea acelor copii de „duşmani ai poporului". Aşadar avea loc un dublu 
control: asupra tinerilor soldaţi, dar şi asupra unor oameni maturi, cu grade în 
urmată, care, fiind rezervişti, puteau constitui o latentă .ameninţare la adresa 
proaspeţilor instauraţi la putere. 

A consemnat prezenta relatare d-na RODICAANTONESCU, restaurator 
~rafică la Muzeul Municipiului Bucureşti, al cărui atelier de specialitate se află în 
vecinătatea cabinetului particular al familiei Veştemean, ceea ce a favorizat o 
l'l\lduroasă relaţie de întrajutorare şi stimă reciprocă. 

Short Recount Concerning Past Moments 
in the History of the Suţu Palace 

SUMMARY 

Numerous research studies were undertaken conceming the past of the 
Sulu Palace, one of the oldest well preserved buildings in the centre of Bucharest. A 
lcw interesting details were revealed by dr.Nicolae Vestemean, bom in 1927, 
l(ruduate of the Medicine Facully în Timisoara, convicted to forced labor during the 
rnmmunist epoch, who records one of the multiple functions lhe Sulu Palace held, 
during its history: that of headquarters of the Forced Labor Troops Commandment 
within the General Direction oflhe Labor Service - the Ministry ofLabor. 
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Aportul medicilor bucureşteni În prima 
jumătate a secolului al XIX-iea 

Ionel ZĂNESCU 
drd. Camelia ENE 

În prima jumătate a secolului al XIX-iea, în Ţara Românească şi Moldova, 
încep să se pună bazele unui serviciu sanitar. Medicii şi chirurgii cu diplome 
obţinute în apusul Europei, se instalează la Bucureşti şi în alte oraşe mari, unde 
desfăşurau o foarte utilă muncă, dar şi o destul de mănoasă activitate medicală. 

Cu toate acestea, în nenumărate rânduri, orăşenii sunt nemulţumiţi de 
asistenţa medicală insuficientă. Această stare de lucruri este subliniată într-o anafonl 
din 1804, şi prezentată domnitorului: "După starea oraşului şi după mulţimea 
norodului nu sunt de ajuns aceşti doi doftori ... Este de trebuinţă să se orânduiasc:l 
alţii doi sau trei ... şi aşa vor proftacsi la toţi săracii bolnavi". În replică, domnitorul 
Alexandru lpsilanti va hotărî numirea a încă şase doctori. 

Situaţia cea mai grea o aveau păturile sărace din Bucureşti, care pe lâng1l 
alte lipsuri materiale, se confruntau cu numeroase molime şi boli. La o populaţie de 
63.204 locuitori-recenzaţi în 1838 - erau 309 infirmi, dintre care numai 14 boieri ~i 

boiernaşi. În acelaşi timp, instituţiile filantropice, cum ar fi Casa copiilor sărmani, 
Casa milelor, Casa cerşetorilor, s.a., primeau ca alocaţii sume derizorii. Ol· 
exemplu, din bugetul statului, pentru anul 1838, se alocau numai 10.000 lei pl' 
întreaga ţară. 

Epidemiile care au lovit cel mai greu capitala, în prima jumătate 11 
secolului al XIX-iea, au fost ciuma, holera şi variola. Cea mai mare catastrofă, 11 

constituit-o "ciuma lui Caragea", din anii 1813 - 1814. Medicul austriac Reinhold 
Grohmann apreciază - desigur exagerat - că între lunile iunie 1813 şi iulie 1814 au 
murit în Bucureşti 25 - 30000 de oameni dintr-un total de 80.000 de locuitori. 

Un greu tribut a fost plătit de medicii care-i îngrijeau pe bolnavi. La I 
ianuarie 1829, în urma ciumei, din cei 26 de medici, câţi rămăseseră în Bucure~ti, 
mai erau în viaţă, la 27 iulie, numai cinci. Cei mai greu afectaţi, au fost doctorii di11 
Comisia cercetării bolnavilor: C. Caracaş, Silvestru Filitti şi Panaiotache Nicolaidl'. 
care au pierit în lupta cu necruţătorul flagel. Un exemplu de angajare cu temutu 
ciumă, l-a constituit doctorul Ioan Serafim, care pentru participarea activă lu 
combaterea ciumei din anii 1828 - 182.9, a fost răsplătit de domnie. La fel se v11 
întâmpla şi în 1833, când va primi un inel cu briliante de la ţarul Rusiei, pentru 
serviciile aduse la combaterea molimei. Între anii 1833-1834 îl întâlnim ca me<lil' 
primar la spitalul Colţea. 

În vreme de epidemie de ciumă, medicii şi preoţii erau obligaţi să aducă lu 
cunoştinţă autorităţilor numele celor atinşi de boală. Cum epistatul din mahala1111 
Mihai Vodă n-a făcut cunoscut acest lucru, el va fi pedepsit cu 20 toiege şi l'll 

surghiun la mănăstirea Snagov. 
Dupa ce ciuma a făcut ravagii între 1828 - 1829, Bucureştiul, începând cu 

1831, este lovit de o altă boală necruţătoare, holera. Izbucnită la începutul lu11i1 
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iunie, ea s-a dovedit catastrofală pentru bucureşteni, ceea ce l-a făcut pe consulul 
francez Lagan să afirme: „scapă cine poate - a devenit formula generală la 
Bucureşti". O tabelă statistică a poliţiei Bucureşti, alcătuită în luna decembrie 183 l, 
semnala că au murit de holeră, în cele cinci vopsele ale oraşului, 2170 de suflete. În 
1836 şi 1848 holera a reizbucnit iar, dar cu o mai mică intensitate. 

Pentru a pune stavilă epidemiilor de variolă care bântuiau capitala au fost 
luate, în aceiaşi perioada, unele măsuri de vaccinare a populaţiei. În acest scop s-a 
lilcut împărţirea oraşului pe sectoare, fiecare repartizat unui medic sau unui chirurg, 
cu indicarea caselor unde urma să se facă „altoirea" (vaccinarea). 

Prezenţa băilor în oraş, era un lucru necesar pentru menţinerea sănătăţii 
populaţiei. Francezul Lagarde, la 8 August1825, roagă pe domnitorul Grigore Ghica 
să-i dea voie să deschidă o baie "pentru căutarea bolnavilor". El pretinde un fel de 
monopol, ca timp de 20 de ani să nu mai poată deschide nimeni o astfel de baie. 
Baia urma să aibă cel puţin IO camere, cetăţenii bolnavi găsind aici medicamentele 
recomandate de doctor, la acelaşi preţ ca şi în oraş, şi va putea lua masa la prânz cu 
mâncăruri după listă, sau „după porunca doctorului". Sub influenţa celorlalţi 

urendaşi de băi, domnitorul aprobă ca baia lui Lagarde să fie numai pentru bolnavi, 
li1pt ce-l determină pe iniţiator să renunţe. 

Constantin Caracaş menţionează baia de la spitalul Filantropia, terminată 
in 1825. Acelaşi neobosit Constantin Caracaş a deschis o baie de aer cald, probabil 
nceea a Mitropoliei. În anul următor, 1826, mai aflăm o baie şi în lazaretul ostăşesc 
ilc la Mărcuţa. De asemeni, în oraş, erau şi alte băi comune „unde merg oamenii de 
~ă spală de murdărie". 

După martie 1825, băile turceşti primesc o grea lovitură. Divanul domnesc 
hotărând deschiderea băilor de cadă şi a celor medicinale; astfel ele fiind 
.,trebuincioase şi folositoare la multe boli, şi, neavând mijloc a le face la casele lor, 
holnavii pot să se înlesnească ca urmare a acestora". 

Pentru a-şi face reclama, dar şi a-i ajuta pe cei săraci, unii medici dau 
numeroase anunţuri în presa vremii cu privire la serviciile medicale pe care le oferă. 
ln 1843, un anume l.N. Auerbach, doctor în medicină, venit de peste hotar, se 
~111bileşte la Hanul Manuc şi fiindcă nu era cunoscut în oraş, îşi făcea în „Vestitorul 
111mânesc", următoarea reclamă: „După ce mai mulţi ani am practiţăluit în Balgrad 
(Alba Iulia) în Transilvania ca doftor de mediţin şi care acuşa, aflându-mă ca doftor 
ln capitala Bucureştiului, dau nădejde de un desăvârşit praxis de mediţin şi mă 
rccomandez tuturor patimaşilor oameni, în toată ramura ştiinţei de mediţin, ce să le 
ilnu deplinul ajutorul doftoricesc. Ba primesc încă şi pe toţi cei scăzuţi la avere, 
-"raci, de la 2 Yi până la 3 ceasuri evropineşti, după prânz, a le da ajutor 
1101\oricesc, aici în locuinţa mea fără nici o plată". 

Un alt doctor, de data aceasta oculistul Fridih Fabini, anunţa în „Vestitorul 
111111ânesc", din 1849, că „Săracii în orice zi vor găsi ajutorinţe până la cinci ceasuri 
1lupă prânz la lucuinţa sa, fără plată". 

Nivelul profesional al corpului medical bucureştean creştea continuu. 
l1rogresele oftalmologiei într-o serie de ţări occidentale, a dus la mărirea numărului 
111·cstor medici de specialitate. La noi, în perioada 1832 - 1838, sunt menţionaţi 
următorii oculişti: Apostol Arsaki, Andreas Ma yer, Frizenhauzen şi V. Popovici. În 
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1849, la Hanul lui Serafin, situat pe Podul Mogoşoaiei, se instalează dr. Frid1h 
Ciubini doctor de „mediţină şi oculist". Prin ziarul „Vestitorul românesc" acestu 
anunţa că tratează şi vindeca tot felul de boli, în special cele cronice şi de ochi. 

Printre primii chirurgi pământeni instruiţi în ţară trebuie amintiţi Ion Barh11 
şi Dragomir Cârstea, despre care avem informaţii în 1830. Fireşte că în evidenţn 
chirurgilor din această perioadă trebuie trecuţi şi primii zece felceri pămânll'111. 

absolvenţi din 1843 ai Şcolii de chirurgie de la spitalul Colţea, precum şi cei noun 
din următorii doi ani. 

În toamna anului 1837 se găsea în capitală şi dentistul Daniel Mihalovsk1, 
care va paraliza în urma marelui incendiu din 23 martie 1847. Locul lui va fi luai 1h· 
doctorul Lampart, după cum anunţă „Vestitorul românesc" din 29 aprilie 1847. 1111 
alt doctor dentist este menţionat în Bucureşti, în anul 1838, în persoana lui Wilhel111 
Maer. În 1841, în timpul domniei lui Alexandru Ghica, se creează postul de medii 
dentist al capitalei şi se deschide şcoala de mică chirurgie de la Colţea. 

Este de ajuns să menţionăm că, în 21 februarie 1847, deci în anul urmM111 
introducerii eterului în practica chirurgicală, dr. Reisdotfer de la spitalul Colţeu 11 
operat sub narcoză cu eter. El, împreună cu doctorul D. Vartiadi, sunt considern11 
printre primii chirurgi din lume care au efectuat o operaţie sub narcoză. 

În 1809, doctorii C. Filitti şi Schina constatau că 11 medici nu aveau studii 
de specialitate, iar din mărturia dr. Caracaş rezultă că, la 1824 profesau în Bucure~! I 
15 medici cu diplomă. În 1818, sunt menţionaţi la spitalul Filantropia doctorii 
Gebauer, Schmeltz, Grafitz, Griinau; apoi doctorii Mesitz, Pluck, Sporer, Tmyu. 
Wehnert, s.a; este menţionat şi dr. Marsille, care a avut la 1827 unele legăll111 

politice şi care a fost amestecat la un moment dat într-o conspiraţie. 
O serie de medici au participat la revoluţia de la 1848. Printre ei aminl1111 

pe dr. Nicolae Gănescu (arestat şi în 1840 cu prilejul „Frăţiei"), V. Formion şi I 

Epistes, care după înăbuşirea revoluţiei şi-au pierdut şi funcţiile. Unul dint11• 
partizanii şi apropiaţii lui Nicolae Bălcescu a fost dr. Nicolae Kretzulescu. 

În curtea hanului Sf. Spiridon - Vechi, în 1844, moare dr. Teodosie, fratd1• 
episcopului Ilarion al Argeşului, un colaborator apropiat al lui Tudor Vladimircsl'll 
Doctorii, pe lângă obligaţiile. medicale de zi cu zi, erau solicitaţi pentru a efeetun 
diverse analize medicale. Sfatul administrativ extraordinar hotărăşte că K. Stoeckk•1 
împreună cu dr. Mayer să facă analiza mai multor izvoare de apa minerală de 1w 
cuprinsul Ţării Româneşti. Anterior compoziţia apelor minerale de la Olănc~ll 

fusese studiată de dr. St. Piscupescu, iar a celor de la Breaza şi Telega de către 1h 
Mayer. În ceea ce-l priveşte pe dr. Johann Mayer, trebuie amintit că acesta a li1NI 

medicul de casa a fostului domnitor Alexandru Dimitrie Ghica. 
Un document din 1838, menţionează că dr. Schuhmacher întocmeşte 1111 

raport în care arată că berea fabricată de un „ungurean" este vătămatoare sănătăţii ~I 

cere a se lua măsuri în consecinţă. O altă comisie, formată din doctorii: N 
Creţulescu, V. Formion, I. Rasti, N. Carazisi, C. Alecsandridis, aprobă la 1 ·1 
decembrie 1841, diversele sorturi de cafea pentru care H. Hekl a cerut încuviinţ1111 
să le fabrice. Aceiaşi comisie, la care se adaugă dr. N. Gusi, la 6 iunie 1844, aprohn 
după o „analisis himicesc", compoziţia limonadei lui J. Koull. 
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Un caz mai deosebit s-a întâmplat în timpul generalului Kiseleff. Dr. 
Alcibiade Tavernier, împreună cu un prieten s-au dus la vânătoare în judeţul Ilfov, 
unde prin violenţă au fost jefuiţi de bani de către o bandă de hoţi. Marele logofăt al 
dreptăţii, Alexandru Filipescu a propus pedeapsa cu moartea pentru principalul 
vinovat, dar Kiseleff s-a mulţumit să-i dea doar 15 ani muncă grea în ocnă. 

În general, doctorii care au profesat în Bucureşti, au avut o situaţie 
11111terială foarte bună, unii dintre ei angajându-se în diverse afaceri mănoase. Dintre 
documentele primei jumătăţi a veacului al XIX-lea, doar unul arată situaţia precară 
11 unui medic. Este vorba de doctorul Gh. Gronau, care solicită în 1838 
domnitorului, să i se mărească leafa, deoarece se ocupă de un numar dublu de 
holnavi, atât la spitalul Colţea, cât şi la Filantropia. În plângere, el arată şi 
nenumăratele lipsuri materiale de care suferea. 

Cel mai bogat şi prosper medic este considerat Constantin Darvari, angajat 
111 lot felul de afaceri: vânzări, cumpărări, chirii, danii, împrumuturi în bani, dote de 
tl'Slre, etc. Pe primul loc se situează vânzările şi cumpărările în care acesta s-a 
implicat. Un prim document, cel din 20 iunie 1790, ne semnalează că Maria 
I 'nntacuzino vinde doctorului Constantin Darvari casele cu locul lor din mahalaua 
ll:llăceanului, rămase de la soţul ei clucerul Zamfirache, cu preţul de 2.750 de taleri. 
Acelaşi Darvari, cumpără pentru suma de 1. 700 de taleri, de la Maria Bălăceanca, 
lornl caselor cumpărate de la Maria Cantacuzino, în mahalaua Sfăntului Dimitrie. 
l'cntru o altă sumă, de 950 de taleri, doctorul Darvari cumpără de la Tănase, 
lcciorul lui Antiohie - logofăt de divan, pământul ce se afla la poarta de sus a Curţii 
domneşti celei vechi. 

Urmează epitropii răposatei Maria Bălăceanca, care vând doctorului, un 
loc în mahalaua Sf. Dimitrie. În aceiaşi mahala, Darvari, cumpără de la Petre Şufar, 
1111 loc ce merge de la Curtea Veche spre Hanul lui Şerban Vodă, cu un preţ de 
1100 de taleri. 

La I iulie 1799, Spiro Gazoti vinde doctorului Constantin Darvari trei 
prr1vălii din mahalaua Sf. Dimitrie cu 900 de taleri; prăvăliile se aflau pe pământul 
Mariei Bălăceanu. Ultima tranzacţie, atestată documentar, este cea din 1 iulie 1819, 
r1ind Constantin Voinescu, fost mare pitac, vinde doctorului Darvari o casă ce o 
11vea în mahalaua Sf. Dimitrie, pentru suma de 12.500 de taleri. 

La căsătoria doctorului Constantin Darvari cu Elena, fata logofătului 

ll:ilaşa, născuta Băbeanu, acesta, prin foaia de zestre, a intrat în posesia frumoasei 
~11me de 13.270 de taleri. A urmat Panait, fost căpitan de lefegii, care din locul 
1'1igăduit nepoatei sale Sanda, i-a dat numai jumătate, iar cealaltă jumătate a dat-o 
nepoatei sale Elena ce se căsătorise cu doctorul Darvari. 

Manolache, mare vornic, dăruieşte doctorului Darvari două suflete de 
tigani, drept mulţumire pentru că doctorul i-a fost de mare folos la necazurile ce le
ii avut în familie. La rândul său, Dimitrie Racoviţă, fost mare logofat, dăruieşte 
doctorului o fată de ţigan, anume Teodora, fata lui Ionicei Suiul. 

Dintre numeroasele chirii pe care le primea, am aminti pe cea dată de Ioan 
lslicarul, care se învoia să-i dea doctorului trei taleri pe an pentru locul pe care avea 
rnnstruit un grajd mai dinainte şi pe care loc îl cumpărase mai apoi doctorul de la 
1•pitropii Mariei Bălăceanu. 
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Un alt doctor, al primei jumătăţi a secolului al XIX-iea, ce va fan· 
numeroase afaceri şi se va implica în viaţa socială, a fost doctorul I. Zuckcr. 
cunoscut şi cu numele de Ioan Ţucăr. 

La 21 august 1846, Sfatul orăşenesc al capitalei propune Departamentuh11 
Treburilor Dinlăuntru, să dea aviz „favorabil lui Zucker, doctor în „simie şi tehnicii". 
pentru a fabrica lumânări de lux şi săpun. Acelaşi doctor, avea pe Podul Târgului lk 
afară o manufactură care funcţiona pe mai multe profite: fierărie, turnătorie d1• 
cupru, tâmplărie şi rotărie. Aceste „întreprinderi" aveau două scopuri: unul 
economic şi altul didactic. Acelaşi doctor Zucker, la 25 martie 1840, solicită h11 
Alexandru Vodă Ghica să i se aprobe un privilegiu de 5 ani în legătură cu maşina d1· 
treierat pe care a născocit-o şi a construit-o în Şcoala salariaţilor pentn1 
mesteşuguri. Germanul Zucker şi-a câştigat merite prin şcoala sa pentru educarcn 
meseriaşilor, formând mai ales buni tâmplari. 

Nici agricultura n-a fost neglijată de doctorul Zucker. Un document din 21 
octombrie 1834, arată că acesta împreună cu doctorul Mayer, M. Ghica şi I 
Câmpineanu, solicitau domnitorului Alexandru Ghica aprobarea înfiinţării um·1 
societăţi de agricultură. Pe 3 noiembrie 1834, domnitorul dă aviz favorabil acesll11 
demers. 

Dând dovadă că este un om caritabil, el va încuviinţa, în 1848, ca în ca~n 
sa să funcţioneze pensionul de băieţi al lui Ioan Taff. 

Se pare că afacerile îi mergeau foarte bine, având în vedere faptul că i11 
mai 1838, el împrumută Visteria cu l O.OOO de galbeni, cu o dobândă de 12% pe an. 

De asemeni, el era şi ocârmuitorul averii lui Manuc Bei, de vreme ce cercu 
domnitorului Alexandru Dimitrie Ghica, să-i acorde despăgubiri pentru stricăciunik 
cauzate de cutremur la Hanul Manuc. 

Cu certitudine, prima jumătate a secolului al XIX-iea, a însemnat un pnN 
înainte în dezvoltarea asistenţei medicale în Ţara Românească, şi cu precădere i11 
Bucureşti. 

Bucharestan Physicians' Role During the 
First Half of the 19th Century 

SUMMARY 

Plague, cholera, smallpox were some of the most frequent calamiti1'N 
recurrently affecting the Wallachian capital. Bucharest was in great need ol 
physicians and surgeons; one of the most difficult moments in the l 9th centu1 y 
history of the town was the 1813 - 1814 plague epidemics, which was said to hnw 
killed about 25 - 30.000 people, of a total 80.000 inhabitants. Of the 26 physicia11~ 
who took care of the affiicted, during the 1828 - 1829 epidemics, only five were kil 
alive. Cholera stroke the town in 1831, killing 2.170 persons. A new wavc 111 
cholera was recorded during 1836 - 1848. 

The article analyses the role of the increasing number of Romani1111 
physicians first trained abroad, before being trained in the local medicine faculty. 
and the measures taken by the authorities in order to improve the medical praclin• 
in Bucharest. 
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Concursul de urbanism şi arhitectură 
„Catedrala Mântuirii Neamului" 

- exerciţiu de interpretare -

Ariadna ZEC'I\ 

„Arhitectul, este omul pe care Dumnczrn 
l-a umplut de duhul înţelepciunii ( .. I 
atunci când l-a chemat să fie meşter 111 
zidirea templului după simbolul 
modelelor cereşti." 

Eusebiu de Cezarl"l'il 

După prăbuşirea regimului comunist în România - contrar întregii Europ1· 
Centrale şi de Est - s-a spus că este din ce în ce mai mare nevoie de o biserică rn11• 
să nu iasă din tiparele refugiului clasic, clădită însă la dimensiuni excepţionak 
Ateismul de până atunci limitase drastic instrucţia religioasă la toate nivelurile: d1· 
la cele politice, la cele culturale, arhitectura lipsindu-se timp de jumătate de veac d1· 
tema spaţiului eclezial. Odată ce Cortina de fier a fost străpunsă, s-a constatat rll 
societatea - structurată pe diverse grade de educaţie - a învăţat în toţi acei 50 de a111 
să proclame mai degrabă ortodoxia decât să o practice, asumând-o în public 111111 
degrabă decât interior. Totodată, instituţia de tip religios a descoperit repede r11. 
spaţiul fizic al bisericii din Dealul Patriarhiei, într-o arhitectură serioasă. 111 
atmosferă religioasă, a devenit neîncăpător. Biserica a început dintr-odată să inv1111· 
necesitatea ridicarii unei „catedrale" ca mod de regenerare a spatiului d1• 
închinăciune şi recuperare a vieţii spirituale. În esenţă, pe fundalul de continuit111i 
pe care îl asigura tranziţia, ce s-a întamplat cu „Catedrala Mântuirii Neamului" 11u 
este simplul produs al unui moment istoric şi/sau politic. Cauzele sunt multe şi 1111 li 
putem discuta acum şi aici. Dar tema a fost probabil, fundalul inconştient ~1 

profund pe care a fost demarată o acţiune de umplere a spaţiilor profane cu senull'li· 
sacrului desfăşurate pe verticală. Adică de biserici a căror dispreţ pentru dccl'Ul11 
proporţiilor pare să demonstreze că ele trebuiesc mai mult văzute decât trăite p1111 
acele stări aflate dincolo de realitate. Prin urmare, schimbarea de regim a avui 
între altele - şi această consecinţă uluitoare în materie de construire a locaşului cari· 
prin sacrul investit restabileşte echilibrul între Cer şi Pământ. 

Înainte de 1989 treceam pe lângă biserici lăsate în paragină ~i/,1111 
opacizate de ecranele mari de beton până dincolo de limitele normalului ~i. d111 
cauza stării lor nu mai ştiam să le descifrăm frumuseţea .. După, în condq11 
neprielnice unor reprezentări coerente, important a devenit să poţi propune cf1t 111111 
multe proiecte de biserici, considerând că astfel se poate face verilira11·11 
potenţialului artistic al ortodoxiei. Aşadar, după decenii de ignorare, edificiul d1 
cult intră din nou prin uşa din faţă a arhitecturii, rezolvând într-un fel sau 1111111 
problema de imagine a Bisericii. 
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„Catedrala Mântuirii Neamului'', subiect cu substrat fatalist 

În atare condiţii s-a ajuns ca una din cele mai constante şi mai zadarnice 
dispute din cultura română să privească „Catedrala Mântuirii Neamului". Multă, tot 
mai multă lume - cu precădere tineretul (mai mult sau mai putin) studios - nu 
doreşte acest „obiect" chiar dacă este gândit într-o desfăşurare pură şi firească. În 
limp ce clasa medie de intelectuali umanişti contestă necesitatea unei asemenea 
l'onstrucţii, nume sonore ale actualităţii noastre culturale se îndoiesc că această 
ll•mă, de apartenenţă la spaţiul sud-est european, poate fi rezolvată de arhitecţii 

neiniţiaţi, cu exces însă de spirit suficient. În fond, pentru chipul oraşului, şi pentru 
l'elc bune şi pentru cele rele, responsabili sunt arhitecţii. Nu? Asemenea poziţii 
oricât de motivate ar fi, au un substrat fatalist care nu duce decât la gîlceavă şi 

~pcctacol de mahala. Nicidecum la efort constructiv. 
Problema e că, în afară de faptul că locaşul religios, ca fenomen larg 

l'llltural, a devenit cu atât mai palpitant, cu cât implică multe situaţii în care nu 
1·xistă dialog, de fiecare dată când are loc o confruntare, masa largă de participanţi 
lu viaţa religioasă comunitară devine o abstracţiune. Aceasta nu interesează aproape 
l'l' nimeni, chiar dacă biserica poate să atingă scopul utilizarii spaţiului eclezial 
1111mai prin rugă şi jertfă comună a credincioşilor. Nu ştiu să se fi făcut vreun studiu 
1 if(ttros asupra motivaţiilor şi preferinţelor manifestate de cei care practică 

11rlodoxia. S-au făcut câteva sondaje destul de sumare. Şi asta, fiindcă de formarea 
rl'l'dinciosului, în sensul unei „educaţii a privirii", nu se ocupă nimeni: în şcoală, 
urnlo unde se învăţa istoria artelor, orele sunt puţine şi precare, ca să nu mai vorbim 
1le faptul că mulţi profesori şi părinţi nu dau nici o atenţie învăţăturii estetice; 
1 umpaniile de promovare a frumosului în arhitectura bisericească lipsesc cu totul; 
~orietatea civilă are reacţii la tema „Catedrala Mântuirii Neamului", însă la invazia 
prostului gust, a urâtului şi a kitsch-ului în arhitectura cotidiană religioasă ea 
~omnolează. Avem a face, în definitiv, nu cu vulgarizarea conceptului biserică, ci a 
11rl11lui artistic contemporan, ce se bazează pe o arhitectură ieşită din comun şi atât 
111· nltfcl, încât continuă să rămână, în liniile sale majore, inaccesibilă. Neputinţa de 
11 reconsidera formula ortodoxă prin aderarea la dogmele şi reprezentările religiei, a 
dus la imposibilitatea privitorului de a lua în discuţie un volum care are simplitatea 
111 rigoarea clasică a oricărei mari şi temeinice construcţii. 

Un proiect care atrage, surprinde şi miră 

Greu clasificabil în tipologiile obişnuite de Biserică, proiectul colocviului 
1 11mlus de Dorin Ştefan prezentat în concursul de urbanism şi arhitectură 

,.I 'ulcdrala Mântuirii Neamului", din toamna anului 2002, a fost în măsură, ca de la 
11111na citire, să atragă, să surprindă şi să mire. 

Să atragă prin uşurinţa cu care autorul, arhitect complex, extrem de 
lllll·rcsant, mobilizează şi exploatează o cunoaştere ce ţine de erudiţie. Să intrige 
p1111 îndrăzneală şi flexibilitatea unui demers care prin structura sa conceptuală 
11p11rţine totuşi de trecutul colectiv românesc pus sub veşmântul unei identităţi 
l11111ntine. 
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Să mire ca şantierul intelectual deschis de echipa Dorin Ştefan nu a reţim11 
atenţia juriului, a specialiştilor din organismele cu diverse responsabilităţi î11 
materie şi nici a bucureştenilor preocupaţi deşi, după argumentele invocate esll' 
vorba de o biserică care se construieşte pe trecut, proiectându-şi însă viitorul. 
Formulă excelentă atâta timp cât, aşa cum am mai spus/scris, este aproape imposibil 
de realizat transferul tiparului mentalitar al secolului XXI asupra unui model creai 
în urmă cu mai bine de cincisprezece secole. Proiectul, pentru aceşti arhitecţi, 11 
reprezentat o grea opţiune, mai ales fiind vorba de o temă dată uitării mai mult dl· 
50 de ani. Nu încape discuţie însă, ca ei să nu fie nişte iniţiaţi în sensul instrucţiei 
religioase, atâta timp cât planul porneşte de la un corpus de texte şi documenlc 
specifice temei, ţintând însă, într-o logică istorică şi mai puţin politică, tocmai căln· 
sursele trecutului. Un asemenea material documentar îi va permite lui Dorin Ştefo11 
să mobilizeze şi să topească toate semnele şi/sau simbolurile într-un demers unit111 
şi coerent fără excese ornamentale. Ambiţionând să parcurgă „in extenso" istoriu 
spaţiului religios ortodox, arhitectul înzestrat cu luciditate remarcabilă şi amplil 
viziune sintetică izbuteşte să evite, graţie stilului alert şi riguros, monotonia ~1 

caracterul supărător al pastişei. Astfel, el realizează performanţa de a prezenta 1111 

„obiect" în maniera aproape tradiţională, ce ţine însă, de vârsta modernităţii. 
Într-o asemenea logică se poate discuta faptul că biserica - după cum 111· 

spune rânduiala liturgică - se ridică spre slava numelui lui Dumnezeu şi în cinstircu 
prietenilor Domnului, care sunt sfinţii. Ea celebrează identitatea unei Persoa111·. 
exaltă coerenţă, înmănuncherea luminoasă a darurilor, instalarea în comuniune ~1. 

deci, biruinţa asupra celui rău care desparte totul, sfăşiind, măcinând, fărâmi\fuul 
raţiunea suficientă a celor create. Locaşul este un produs cosmotetic, şi, de fapl, 
singura întemeiere umană scutită de umbra zădărniciei. 

Aceeaşi logică atrage atenţia asupra modului în care colectivul îndrumul 
de Dorin Ştefan a selectat şi ordonat volumele ample ale locaşului. Accslc11 
demonstrează că s-a ţinut seama nu numai de adevărul mai sus pomenit, dar şi di· 
faptul că, implicit, ctitorirea unei biserici este un document apologetic, capabil ~n 

circumscrie într-o ecuaţie atotcuprinzătoare, sensul transcedental al creativi111111 
umane. Iată de ce, echipa Dorin Ştefan şi-a interzis să aibe idei, acceptând faptul rn. 
planul unei biserici rămâne un bun colectiv. Aşadar, locaşul propus traduce într-1111 
limbaj tridimensional, altminteri abstract, drama mântuirii. 

În acest context, spaţiul fizic al bisericii a devenit partener al cn11:11, 
biserica lui Hristos nefiind gândită nici pe cruce, nici În cruce, ci întru cruce, adii'n 
în interiorul ei de taină, în miezul şi sufletul ei. Conform autorităţii doctrin1111· 
abstracte impuse de călugării de la Muntele Athos, a fost ales planul triconc. 111 
care interiorul are o absida principală, adică altarul pentru preoţii liturghisito11. 
un naos ca teritoriu de desfăşurare al ceremoniilor liturgice de tipul vahodului m1111• 
şi mic, plângerea Domnului, prima parte din ritualul de hirotonie, nunta '' 
înmormântarea, un pronaos unde se desfăşoară riturile botezului, litiei •' 
vecerniilor, două hore laterale, plasate în prelungirea braţelor transversale uh· 
crucii, adică pe laturile de nord şi sud şi un spaţiu închis şi/sau deschis, cel "I 
pridvorului care face legătura dintre exterior şi interior, dintre lumea păgânu '' 
lumea creştină. . 
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Noutatea de ordin planimetric priveşte partea apuseană a locaşului. 

Pronaosul primeşte, spre vest, un pridvor care poate fi închis şi/sau deschis prin 
douăsprezece uşi pivotante. Pentru scriitorii biblici, doisprezece este numărul 
porţilor Ierusalimului ceresc din „Apocalipsa (21,12)", pe care sunt scrise numele 
1·clor douăsprezece seminţii ale lui Israel, zidul de incintă având douăsprezece 

pietre de temelie, pe care sunt gravate numele celor doisprezece apostoli. Neobişnuit 
de mare, pentru o biserică ortodoxă, deschiderea cu uşile pivotante conferă porţii de 
upus o largă traiectorie spaţială, prin unificarea pridvorului cu exteriorul, într-un 
limrte generos spaţiu de desfăşurare liturgică. 

Încercarea de a transforma - prin acest proiect, desigur, - un spaţiu 
potenţial spiritual într-unul rugător, în primul rând prin înlănţuirea ideilor 
dogmatice şi ale simbolurilor riguros definite, apoi prin ordonarea interiorului în 
11~11 fel încât rânduiala în desfăşurarea ceremoniilor liturgice să nu fie încălcată şi, 
1111 în ultimul rând, prin creerea posibilităţii decorului pictural de a se întemeia în 
programe, pe ierarhia indicată de Erminie, nu semnifică altceva decât faptul că 
I >orin Ştefan conservă şi nuanţează ceea ce o astfel de construcţie a oferit prin 
11111rile modele - monument. Cum practică isihasta, statornicită la noi prin mişcarea 
pnisiană, cultivă rugăciunea mistică, numită şi rugăciunea lui Hristos, planul în 
nuce de tip athonit se revendică ca o cruce verticală înălţată spre cer. Toată viaţa 
li111rgică se va putea astfel desfăşura între cele două cruci. Prima marcată în temelia 
locaşului, subliniată de soclul îmbrăcat în lemn. În acest caz, lemnul trebuie 
1111crpretat/receptat drept sinonim al crucii, adică identic cu imaginea statică spre 
rnrc Isus se îndreaptă în mod conştient mânat deopotrivă de voinţa Tatălui şi de 
propria Sa voinţă. Cea de a doua, de turlă veghetoare, recapitulând rugăciunea 
111·11<lormită a isihasmului. 

Pornind de la accepţiunea lui Procopiu din Cezareea, că biserica este „un 
1111 cer pe pământ'', proiectul încearcă să eludeze şi le~ătura profundă cu incinta 
oi1nă ce se înrudeste cu universul de dincolo de ea. In acest sens, colectivul a 
p1opus acoperirea uniformă a cupolelor iniţiale - pe a căror bolţi azurii e 
11•1uczentat, în cazul naosului Isus Pantocrator, „creator al pământului şi vieţii 

universale", în cazul pronaosului Maria rugătoare, de obicei cu Hristos la piept-, cu 
" invelitoare de cupru mult ieşită în afara pereţilor perimetrali, formulare ce 
11111\reşte, în primul rând, înălţimea lor. Cupolele prin a lor întrepătrundere însă, vor 
11rccntua simbolistica spaţiului reunificat, pătruns de vigoarea actului sacrificial. 

În al doilea rând, larga învelitoare subliniază şi protejează în acelaşi timp, 
1·11l11mele care merg către modernizare, în sensul cel mai evoluat şi mai deschis 
'Ilire idei al conceptului. Acest lucru însă, nu schimbă considerabila moştenire 
-111rituală şi nici nu alterează ritualurile specifice. Din contră. 

În al treilea rând, învelitoarea trebuie să demonstreze că, distribuţia luminii 
1111 poate şi/sau nu trebuie să fie întâmplătoare, ci profund studiată. La nivelul 
luminozităţii, auriul, simbolul inalterabilului, a veşniciei, a lui Hristos Însuşi, ca şi 
11nurile dominante, ca reprezentare a pământului transfigurat ce oficiază cina 
p11Nculă sunt preluate, filtrate şi amplificate, în aşa fel încât credinciosului care 
1111vcşte locaşul de la depărtare i se creează sentimentul că intră pe poarta cerului, 
lnnl n fi împiedicat de nici un obstacol. În altă ordine de idei, această lumină puţină 
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şi cenuşie va fi astfel distribuită prin luminatorul continuu de sub cornişă, îni.:1\1 
razele ce vor lumina moale interiorul vor accentua funcţiile acestuia, de spa\111 
Învăluitor, lipsit de materialitate. 

Conferindu-li-se, printr-o bine dozată încărcătură emoţională, forţa d1• 
expresie şi accesibilitate, îngustele deschideri (în formă de cruce ), una pe latura 1h• 
sud şi încă una pe latura de nord - cu o descărcare simbolică în toată literaturn 
mistică atunci când este evocată totalitatea sau absolutul, infinitul sau ener!(111 
creatoare primordială, lumina sau divinitatea supremă - şi trei pe latura de c~I. 

deoarece în codul simbolic ortodox, numărului trei îi corespunde, în primul rând, 
Sfănta Treime, subliniază uşor suprafaţa severă a volumelor absidiale. Dar, 1111 
neapărat simbolica „ornamentelor" e importantă, cât spectacolul desfăşurarii lor 111 
ansamblu. Aceste puţine accente exterioare se atrag unele pe altele prin vizualitall'll 
lor bizară, într-un discurs sobru, dar nu sec, întocmai ca într-o slujbă bizantină. 

Interesant şi nou că echipa de arhitecti nu a mai simţit nevoia decorurilo1 
arhitecturale, obligate să pună în valoare formele şi liniile generosului spaţiu d1· 
desfăşurare. Numai pictorului îi va reveni sarcina să urmărească transformal'l'll 
suprafeţelor ample în „pagini de carte", aşezând în lumina înţelesul liturghiiloi, 
cărţilor şi legendelor bisericeşti. Făcând abstracţie însă de pictura imaginată (~I 

executată!) în spiritul şi după principiile medievale ale Bizanţului şi Orientuh11, 
exteriorul oferă o minunată imagine de asceză. 

Pe ansamblu, sentimentul este de voinţă din partea arhitectului Dor111 
Ştefan, de a transcrie cunoştinţele dobândite, în mod profesionist. 

Foarte „curat", fără patetisme şi ingenuităţi stilistice, proiectul merge cut11• 
modernitate, către asimilarea noilor tehnologii, opţiune care nu schimbă şi/suu 
obligă tradiţiile să se retragă. Motiv pentru care efectul la lectură e puternic. 

Simplă Notă 

Fără îndoială, „Catedrala Mântuirii Neamului" (formulare mult Jlll'll 

pretenţioasă pentru un spaţiu rugător ortodox) are o tradiţie nu îndeajuns de solidn 
încât să scape reevaluărilor, dar nic.i atât de ştearsă încât să o treci cu vederea. 

Când la sfărşitul secolului al XIX-iea (1881) guvernul liberal condus d11 

Ion C. Brătianu propune construirea unei „catedrale" în capitala ţării, iniţiativa ~ 11 
constituit mai curând în gest politic cu surse financiare impredictibile, decât unul 
spiritual. Acest lucru este probat 37 de ani mai târziu (1918) când Mitropoli111I 
Primat Miron Cristea pune din nou în discuţie necesitatea zidirii „Catedruh•I 
Mântuirii Neamului". Aceasta trebuia „să se ridice cu ajutorul îmbelşugat ul 
întregii ţări şi cu obolul darnic al fiecărui cetăţean şi fiu al Bisericii.„". Astfel. 111 

temeiul unor analize extrem de punctuale şi informate s-a stabilit amplasamentul ~I 

s-a marcat locul - conform canonului - prin ridicarea unei mari troiţe. În anul 1921>. 
din cauza crizei economice prin care trecea România, tema a fost abandonată. 

Cronologia acestei teme, însă, mi-a dovedit o dată în plus că istoriu N11 

repetă. Părerea arhitecţilor care se ocupă cu egală pricepere de întreg şi de deh1h11 
nu a contat şi nu contează. Mai mult încă. Toţi cei care au studiat arhitectura, ştiu 1·n 
această disciplină este una în mişcare. Ea evoluează, iar volumetriile, proporţiil11, 
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ornamentele şi, de ce nu, amplasamentele se schimbă de la o perioadă la alta. Or, să 
baţi în cuie şi să normezi odată pentru totdeauna nişte lucruri care se află în 
mişcare, nu poate fi decât o născocire a imaginaţiei. 

Nu semnalez întâmplător articolul din anul 1938 „Bucureşti oraşul 

biserici lor", detaliile sale cu decodificări şi analize tind să confirme mai mult realist 
decât plastic ca temă „Catedrala Mântuirii Neamului" a fost şi este mai mult o obsesie 
I cât o obţiune . 

t 

Lucrare de seminar anul III Istoria şi Teoria Artelor, 
Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti 
Pro f. Ioana Beldiman 

„Un muzeu nu este 
un simplu hambar în 
care se adăpostesc 

obiectele de ploaie; el 
este şi trebuie să fie şi 

un loc de studiu. Un 
lapidariu mai ales, cu 
colecţii epigrafice cum 
sunt ale noastre, 
trebuie să fie continuu 
accesibil studenţilor." 

Al. Tzigara-Samurcaş 

(„Convorbiri 
Literare" - 1907) 
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An Exercise of Interpretation 

SUMMARY 

Building a new Nations' Salvation Cathedral bas long been a desiderate of tlw 
Romanian Orthodox Church, a target and an aim deeply enrooted in the traditio11 
connected to the most frequent pious deeds of the higher or lower cluNN 
representatives, throughout the centuries. The atheistic-materialistic atmosphcn· 
typical of the communist epoch bas generated a forced interruption within wh111 
should have been a natural evolution/dynamics in the ecclesiastical architecture. 

The paper present one ofthe projects involved in the competition and selectio11 
organized for the building of a new Cathedral; the architectural solution presented IN 

an intelligent, well-elaborated one combining both ecclesiastical tradition arul 
artistic novelty. The author of the project, architect Dorin Stefan, bas minutclv 
considered religious architectural formulae and dogmatic symbolism, reaching 1111 

elegant visual solution adjusted to the Orthodox Dogma, offering, at the same tinll'. 
an appropriate answer to contemporary esthetic exigencies. 
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Muzeul „CORNEL MEDREA" 

Monica CRÂNGANll 
Anul III Istoria şi Teoria Artelm· 

Coordonator: Ariadna ZECI\ 

Motto: „Un muzeu nu este un simplu hambar în can· 
se adăpostesc obiectele de ploaie; el este şi trebuie sll 
fie şi un loc de studiu. Un lapidariu mai ales, r11 
colecţii epigrafice cum sunt ale noastre, trebuie sll 
fie continuu accesibil studenţilor." 

Al. Tzigara-Samurcn~ 
(„Convorbiri Literare" -19071 

Secolul XVIII este unul hotărâtor pentru specializarea şi ordonarea colecţii li 11, 

care se dezvoltă în paralel cu interesul ştiinţific şi didactic al muzeelor. Chiar şi priml'l1· 
muzee de sculptură iau fiinţă acum, pornind de la ideea de sanctuar al sculptorului, de lu 
dorinţa acestuia de a fi îngropat în mijlocul sau proximitatea creaţiei sale. Creatorul 
acestui tip de muzeu comemorativ a fost Antonio Canova (1757-1822), concepţia fii111I 
împărtăşită şi de sculptorul danez Bertei Thorvaldsen ( 1768-1844). Contrar lui Canovu 
şi Thorvaldsen, David d'Angers nu a fost înmormântat în propriul său muzeu. Probah1 I. 
că din această categorie de muzeu îşi trage rădăcinile cel aflat pe strada G-rnl 
Budişteanu nr.16 din Bucureşti, care poară numele sculptorului Comei Medrea (I XX H 
1964), laureat cu două premii internaţionale: în 1937 - Marele Premiu de la Paris pe111111 
lucrarea „Dragoş Vodă şi zimbrul" şi în 1939 - Marele Premiu de la New York pe111111 
compoziţia alegorică „Cultura". 

Din 1957 clădirea din strada G-ral Budişteanu, într-o arhitec1111 li 
necorespunzătoare sub raportul spaţiilor rezervate expunerii şi depozitării şi al luminii. 
a devenit Muzeul „Cornel Medrea''. Iniţiativa de a pune la dispoziţia publicuh11 11 

colecţie de sculptură, apare odată cu donaţia făcută de sculptor, în urma retrospecliw1 
de la Dalles. 

În februarie 1948, Comei Medrea deschide o mare expoziţie şi hotărăşll' ~n 
doneze statului lucrările realizate în mai mult de trei decenii de activitate. În actul 1li 1 

donaţie artistul precizează gestul său: „Actul meu de donaţie îl consider ca un simbol ul 
întregii mele activităţi„." Era vorba de 170 de lucrări de sculptură şi grafică. Ulte11111 
donaţia a fost completată cu încă 83 de lucrări, în 1962, şi ceva mai târziu, cu achizi111l1· 
statului ajungând astfel să însumeze peste 300 de lucrări. • 

In 1948, fondul de sculpturi e instalat în Palatul Mogoşoaia. „In parcul di· 111 

Mogoşoaia" - îşi aducea aminte pictorul Corneliu Baba la moartea artistul111 ,1 
prietenului Comei Medrea - „Sărutul sau Maternitatea lui Medrea evocau admirnhil 
visuri împietrite în dinamica tăcerii, concepute parcă în atmosfera unde se aflau. Tn\11111 
mai bine ca oriunde în ambianţa ideală a copacilor seculari, a peluzelor întinsr. 11 

castelului vechi şi a lacului cu ape nemişcate. Ţipătul păunilor amintea din când în d\1111 
prezenţa singurătăţii şi a visului...". 

Nouă ani mai târziu, muzeul a fost reorganizat în imobilul din strada <i 1111 
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Budişteanu, construit la sfârşitul secolului al XIX-iea într-o bună arhitectură. Casa a 
fost achiziţionată pentru a servi drept saloane de primire a regenţilor. Gheorghe 
Buzdugan, preşedintele Curţii de Casaţie, în epocă, a locuit aici câţiva ani. În 1947 casa 
este însă naţionalizată, din 1957 schimbându-i-se funcţionalitatea în muzeu memorial. 
Aproape jumătate de veac, Muzeul „Cornel Med.rea" este unic în ţară prin profilul său, 
fiind singura instituţie românească de tip muzeal închinată exclusiv operei unui 
sculptor şi singurul muzeu de sculptură din Bucureşti. 

Pentru a adapta imobilul la cerinţele necesare unui muzeu de sculptură, 
Cornel Med.rea aduce şi câteva schimbări minore: modifică tenta culorii pereţilor într-o 
culoare neutră, deschisă, pentru a da strălucire încăperii şi pentru a nu distrage privirea 
vizitatorului; blochează cele două deschideri care făceau legătura între hol şi camerele 
din lateral dreapta şi elimină uşile celor două încăperi, pentru a da amploare spaţiului, 
oricum neîncăpător pentru mulţimea lucrărilor. Ca întreaga colecţie să poată fi adnotată 
corect, inteligent şi cu vervă, ar fi fost însă nevoie de un alt tip de interior, cu spaţii vaste, 
hine luminate printr-un şir de ferestre mari în toată înălţimea peretelui spre faţada 
exterioară, cu o perspectivă spre un spaţiu larg deschis. Astfel, gama largă de genuri 
sculpturale şi/sau artistice ar fi putut fi etalată pe peretele din faţa ferestrelor, prevăzut 
din loc în loc cu nişe, întrerupt doar de uşile prin care se comunică cu celelalte săli, 
deschise spre soare printr-un mare luminator central. Chiar dacă în 1996 s-au realizat 
câteva intervenţii asupra imobilului, localizate în zona tavanelor, a pereţilor văruiţi în 
ulb, a soclurilor îmbrăcaţi în placaj şi a instalaţiei de iluminat, ele nu au rezolvat 
problema expunerii aglomerate şi haotice. Din lipsa unui spaţiu adecvat, dar şi a 
rnncepţiei expoziţionale depăşite, organizarea statuarei de mici dimensiuni, a 
sculpturii de postament, a nudurilor compoziţionale, a portretelor, compoziţiilor 
istorice, toate realizate în tehnici şi materiale diferite: relief plat, basorelief, alto relief 
snu ronde-bosse în gips, lut, gips patinat, marmură, ca şi desenele şi picturile, 
proiectele de frescă în pastel, acuarelele şi cărbunele nu s-a făcut nici pe baza unor 
rriterii cronologice şi nici tematice. Numai în două încăperi este aplicat cu timiditate 
insă, criteriul tematic: portrete şi nuduri. În rest deficitul de semnificaţie îşi spune 
rnvântul pe 173 mp. 

Expunerea începe cu holul dezvoltat în lungime, în axul central al intrării şi în 
rele două încăperi ce flanchează holul. Câteva copii în praf de piatră sunt expuse şi în 
rurtea muzeului. 

Însă, o nouă organizare a lucrărilor după criterii ştiinţifice şi separarea 
rnlecţiei din punct de vedere tematic şi cronologic, ca şi deschiderea cabinetelor de 
„curiozităţi" trebuie să fie gândită pentru oricine se arată interesat nu doar să se uite, dar 
~n şi vadă lumea în care a trăit şi/sau creat Cornel Medrea. În fond poate fi vorba (dacă?) 
1k· un fenomen de înnoire. Cu imaginaţie şi perseverenţă acesta poate deveni suficient 
1 k· puternic pentru a genera o nouă cultură muzeală. 
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The CORNEL MEDREA Museum 
SUMMARY 

The CORNEL MEDREA Museum was founded 
by the donation due to the sculptor himself, in 1957: 170 ,.. 
graphics and sculpture works, to which 83 more were added, 
in 1962. Ulterior acquisitions brought the number of the 
items at about 300. In 1948, the works were housed in the 
Mogoşoaia Palace; nine years later, the museum was 
reorganized in a house on G-ral Budişteanu Street, in 
Bucharest. 

FIŞĂ DE AUTOR 

Îndrumător cultural acreditat, Cornel Medrea a reprezentat o formulă unică d 
trăire a actului artistic. Afirmaţia e susţinută de fişa de autor întocmită de Ariadna Ze k, 

1888 - S-a născut la 8 martie, în corn. Miercurea, jud. Sibiu. 
1855-1905 - Şcoala primară, Alba-Iulia. 
1905-1909 - Cursurile Şcolii deArte şi Meserii, Slatina. 
1909-1912 - Şcoala Superioară de Arte Frumoase din Budapesta. Profesori - Matro , 
Marati şi Ligety. 
1910-1913 - În paralel lucrează în atelierul sculptorului Zala. 
1914 - Se stabileşte în Bucureşti . 
1916 - Este mobilizat cu gradul de locotenent şi face parte din grupul de artişti de I 
lângă Marele Cartier General al Armatei. 
1918 - Se înfiinţează la Iaşi gruparea „Arta română", iar artistul aderă la acea NI 
grupare. 
1919-1925 - Revine la Bucureşti . Lucrează împreună cu sculptorul Dimitrie Paciur 11 1 

în atelierul din curtea Muzeului „Theodor Aman". Concurează pentru „Monumentul 
Aviatorilor" . 
1928-1929 - Studii de documentare la Paris. La întoarcere se opreşte în Berlin şi lu 
Roma. 
1 ~32 - Călătoreşte în Franţa, Italia şi Yugoslavia. La Belgrad îl vizitează pe sculpt 1111 
Mestrovic. Participă la concursul pentru „Monumentul Infanteriei". 
1933 - 11 noiembrie este numit profesor la Academia deArte Frumoase din Bucureşl 11 
locul lui Paciurea care decedează. Această funcţie o va avea până în anul .1964. 
1934 -Apare un volum cu desenele artistului, prefaţat de dr.Horia Dumitrescu. 
1946 - Prorector al Şcolii de Arte Frumoase, Bucureşti . Face o călătorie în Bulga1 11 1 

realizează aici o serie de portrete precum şi două variante ale unui proiect de monum n 
1948 - Deschide în sala Dalles o expoziţie cu 118 sculpturi şi 38 de desene. 11 11 
închiderea expoziţiei, toate lucrările sunt donate statului român, în vederea organiz r I 
Muzeului Medrea. Face parte din comitetul de iniţiativă al grupării „Flacăra". Este 1111111 
când îşi încetează activitatea Salonul Oficial. 
195 5 - Membru corespondent al Academiei Republicii Populare Române. 
1957 - Se deschide Muzeul Cornel Medrea (Str. Budişteanu, m.16) . Particip I 1 
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concursul pentru monumentul George Enescu. Apare monografia „Comei Medrea" de 
K. H.Zambaccian, Editura pentru Literatură şi Artă. 
1959 - Donează oraşului Constanţa grupul statuar „Pescarii". 
1961 - Donează oraşului Constanţa, pentru litoralul Mării Negre, lucrările: „Sirena şi 
delfinul", „Maternitate", „Răsăritul" şi „F etiţa cu broasca". 
1962 - Donează Statului român 83 de sculpturi pentru Muzeul Medrea. 
1964 - Moare la 25 iulie, în Bucureşti. 
EXPOZIŢII PERSONALE 
1920- Bucureşti. 
1927 - Expune împreună cu sculptoriţa Elena Serova. Bucureşti. 
1944-Expoziţie retrospectivă cu lucrările realizate în ultimii 25 de ani. 
1948 - Expoziţie retrospectivă. Bucureşti. 
EXPOZIŢII DE GRUP ÎN ŢARĂ ŞI ÎN STRĂINĂTATE 
1915, 1916, 1920, 1923, 1934, 1940- „Tinerimea artistică", Bucureşti. 
1918 - Expoziţia „Artiştilor mobilizaţi" - Iaşi. 
1919 - Expune în prima formă compoziţia monumentală în relief „Dragoş Vodă şi 
Zimbrul". 
1922 - Expoziţie de grup - cu Dimitrie Paciurea şi Gabriel Popescu. Bucureşti. 
1924, 1925, 1932, 1934, 1937-1940, 1942, 1943, 1945, 1946 - Salonul Oficial de 
pictură şi sculptură. Bucureşti. 

1928, 193 8, 1956 - Bienala de la Veneţia. 
1937 - Expoziţia internaţională, Paris. 
1939- Expoziţia internaţională de la New York. 
1946 - Expoziţia de artă plastică româno-bulgară, Bucureşti. 
194 7 - Expoziţia de artă plastică, Sofia şi Budapesta. 
1948 - Expoziţia de artă plastică Gruparea „Flacăra". 
1955 - Expoziţie de artă interregională. 
195 7 - Expoziţia „ l O ani de la proclamarea Republicii Populare Române", Bucureşti. 
I '158 - „Expoziţia ţărilor socialiste'', Moscova. 
1959 - Expoziţia de artă românească, Bratislava, Praga, Berlin, Atena, Cairo, 
Alexandria, Belgrad, Helsinki, Budapesta. 
I% I - Expoziţie de artă plastică românească Sofia, Ankara, Istambul şi Damasc. 
h1poziţie internaţională organizată de Muzeul „Rodan", Paris. 
I %3 - Expoziţie de artă românească, Dresda. 
M<>NUMENTE 
11115 - „Barbu Ştefănescu-Delavrancea", Parcul Kiseleff, Bucureşti. 
11123 - „Monumentul ceferiştilor căzuţi în primul război mondial", Bucureşti. 
1927 - „Avram Iancu", Câmpeni. 
111 JO - Realizează împreună cu Ion Jalea relieful pentru Mausoleul de la Mărăşeşti. 
I 11J2- Statuia „Andrei Mureşanu", Bistriţa-Năsăud. 
„Monumentul eroilor corpului didactic", după proiectul pictorului Artur Garguromin 
Verona. 
Slntuia memorandistului Vasile Lucaciu. 
111 ·'4 - Voievozi români (medalioane). Scara de onoare a Palatului Regal, Bucureşti. 
11118- „Mihai Eminescu", Giurgiu. 
,,I ihcorghe Lazăr", Avrig. 
I 11'i7 - „Ovidiu", Bucureşti. 

233 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



234 BUCUREŞTI - MATERIALE DE ISTORIE ŞI MUZEOGRAFIE XVII I 

1959 - „ 1907'', Buzău. 
PREMII 
1929 - Diplomă de onoare la Expoziţia Internaţională de la Barcelona 
1937 - Marele Premiu pentru relieful „Dragoş Vodă şi zimbrul" al Expoziţiei 
Internaţionale de la Paris. 
1939 - Premiul Internaţional al Expoziţiei de la New York, pentru altorelieful 
„Cultura" 
1945 - Premiul Naţional pentru sculptură. 
1956 - Premiul de Stat cls.1- Maestru emerit al artei. 
1957 -Artist al poporului. 
1961 - Ordinul Muncii cls. a II-a. 
1962 - Profesor emerit. 
LUCRĂRI AFLATE ÎN COLECŢII DE STAT ŞI PARTICULARE DIN ŢARĂ ~I 
STRĂINĂTATE 
Muzeul Comei Medrea, Bucureşti şi în Muzeele de artă din Bucureşti, Bacău, Ch11 
Napoca, Constanţa şi în colecţii particulare din România, Franţa, Rusia, Bulgaria. 
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Colecţia de sticlă Art Nouveau 
Secţia de istorie a 

Muzeului Municipiului Bucureşti 

Elisabeta DRĂGAN BOVO 

La sfârşitul secolului al XIX-iea în artă se cunoaşte o nouă exprimare, plină de 
originalitate, caracterizată de planimetrie şi forme abstracte. Se remarcă două tendinţe 
principale: funcţionalismul şi Arta 19001

• 

Cea mai puternică manifestare a Artei 1900 este varianta franceză: Art 
Nouveau care aduce noi modele de inspiraţie, în general plante (flori, tije de plante), 
decorul devenind naturalist. Ornamentele vegetale sunt completate de volute, curbe şi 
urabescuri. 

Principalul iniţiator al Art Nouveau-ului a fost Emile Galle (1846-1904) 
nea tor care se remarcă printre fondatorii Şcolii de la Nancy. 

În cadrul operei lui E. Galle se observă două categorii de opere: un număr 
redus, realizate chiar de artist, şi cele realizate de sticlarii manufacturii după indicaţiile 
urtistului. Toate lucrările din ambele categorii includ în decor semnătura Galle. Această 
producţie de sticlă se remarcă prin asemănarea cu emailul şi prin pasta dură cu ajutorul 
r1'reia s-a realizat ceea ce istoricii de artă numesc „machetărie de sticlă"2 • Bun 
rnnoscător al meşteşugului, E. Galle a creat un decor prin caboşoane din sticlă şi foaie 
metalică obţinând contraste de luciu şi mat, amintind de camee. Modelele sale prezintă 
linii clar delimitate, ornamente cu insecte, flori, într-o interpretare care îşi are originea 
in studiul artei japoneze. La toate acestea se adaugă simboluri ale luminii, coloritul în 
verde, brun, galben şi auriu. După 1889, odată predominând caracterul comercial, 
Ncade calitatea produselor. Se foloseşte o nouă gamă de culori: galben strălucitor, brun, 
verde, roz, roşu şi caboşoane tip email. Vasele acestei perioade sunt incizate şi au mai 
multe straturi colorate. Începând cu 1900 se remarcă un stil „sculptural", cu pastă 
!(roasă de sticlă, creaţie în care se ţine cont de folosirea curentului electric pentru 
iluminat. 

Semnăturile sunt incluse în decor şi sunt importante în cazul datării, grafia lor 
vuriind în timp3

• Piesele supervizate de Galle sunt marcate „Cristallerie d' Emile Galle" 
şi au decorul trasat cu şablonul. După moartea artistului atelierele mai lucrează până în 
191 O, iar piesele acestei perioade prezintă o steluţă în faţa semnăturii artistului. 

In colecţia secţiei de istorie a Muzeul Municipiului Bucureşti, se află piese 
realizate în cadrul manufacturii. 

' Tennenul de Artă 1900 apare ulterior înglobând toate variantele artei decorative de la sf'arşitul sec. XIX
lnccputul sec. XX, după unii istorici de artă incluzând Art Deco şi revenirile stilistice ale anilor 1920-1940. 

' ln mediul muzeistic românesc, în perioada de după 1960, printr-o convenţie nescrisă se folosea tennenul 
1lc "sticlă stratificată" pentru producţia Artei 1900. Ulterior, după 1990-95 s-a renunţat la acest tip de 
•pccificare folosindu-se tennenul sticlă. 

' ln cadrul convenţiei amintite mai sus în prezentarea pieselor având semnături Galle, Daum sau ale altor 
111cliere, apar înscrise la rubrica autor numele acestora, considerându-se cunoscut faptul că, în general, 
modelele şi indicaţiile artiştilor erau puse în practică în cadrul procesului de producţie de sticlarii 
11111nufacturilor. 
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O altă manufactură celebră a Şcolii de la Nancy este cea a fraţilor Auguste ~i 
Antoine Daum, înfiinţată în anul 1870. Piesele imaginate de aceştia sunt gravate cu acid 
în pasta colorată tăiată în adâncime asemeni cameelor antice. Reţeta originală a pastei 
de la 1914, precum şi decorul „cu fluturi", vor fi reluate şi în a doua jumătate a secolului 
XX. Piesele originale se remarcă prin ornamentele inspirate din natură: flori, frunze, 
peisaje cu ape şi munţi. Semnăturile tip marcă sunt integrate în decor, în general 
conţinând numele Daum şi crucea patriarhală. În colecţia noastră se remarcă câteva 
piese provenind din această manufactură. 

Art Nouveau-ul a influenţat numeroase alte ţări, nu numai în epocă ci, şi mai 
târziu. Astfel, în perioada anului 1923-1939, în România, s-a remarcat creaţia lui 
Montesy. Acesta a lucrat la Azuga modele pentru vaze cu ornament inspirat din 
anotimpuri, cu flori, frunze de stejar, struguri, ghindă, în formă de tărtăcu\il, 

pulverizatoare cu decor cu frunze de palmier, de formă ovală. Acestea erau opere de 
echipă, vasele fiind produse după modelele artistului de către sticlarii fabricii. Piesek· 
semnate Montesy sunt importante prin raritatea lor, iar în cadrul artei româneşti opern 
artistului apare ca un fenomen aparte care ne leagă de istoria artelor decoratiVl' 
universale. 

Piesele Art Nouveau de început sau în reluările târzii care formează colec\ia 
Muzeului Municipiului Bucureşti sunt lucrate îngrijit şi ilustrează tipuri mult apreciate. 

1. Vazi 
Sticlă 
Semnătură: Galic (cu steluţă) 
Secol XX, după 1904 
H: 9 cm; D: 3,5 cm 
Stare de conservare: uşoare zgârieturi 
lnv. 27792 
Vas tronconic cu gâtul scurt şi îngust, baza circulară, uşor înălţată. Decor în relief de tip vegetal. Colon 
verde, roz pe fond alb-gri. 

2. Vazi 
Sticlă 
Semnătură: Galic 
Secol XIX-XX 
H:9,5cm;D:4cm 
Stare de conr:rvare: uşoare ciobituri 
Inv. 145454 
Vas cu bază circulară, corp tronconic, buză ovală. Decor floral: panseluţe. Culori: violet pe fond 11n 
deschis. 

3. Vazi 
Sticlă 
Semnătură: Galic 
Secol XIX 
H: 14,5cm 
Stare de conservare: crăpat 
lnv. 145454 
Vas ovoidal, uşor strangulat în partea superioară. Decor în relief: ramuri cu flori şi frunze. Culori: bnm 
roşcat pe fond gri. 

4
Uneori în inventarul general sunt înscrise la acelaşi număr mai multe piese diferite. 
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4.Vază 

Sticlă 
Semnătură: Galle 
Secol XIX 
H:29cm;D: 12,5cm; d: lOcm 

III. PATRIMONIU MUZEAL 

Stare de conservare: la baza vasului crăpat ş i porţiuni lipsă (la buză). 
lnv. 32193 
Vază prezentând un corp aplatizat (tip ploscă), cu gât scurt, buză evazată. Decor: frunze şi flori în relief. 
Culori: brun roşcat pe fond gri verzui. 

S .Vază 

Sticlă 

Semnătură : Galle 
Secol XIX 
H: 15,5cm 
Stare de conservare: bună 
lnv. 145453 
Vas aplatizat cu gât înalt ş i subţire . Decor: vrejuri cu fiunze şi flori în 
relief. Colori : roşu închis pe fond gri-lila. 

li .Vază 

Sticlă 

Semnătură: Galle 
Secol XIX 
H: 18cm 
Stare de conservare: bună . 
lnv. 145452 

orpul vasului este aplatizat, gâtul fiind subţire şi scurt. Decor în relief: peisaj cu apă şi pomi . Colori: brun 
roşcat pe fond gri-galben. 

7.Pulverizator 
Sticlă; metal galben; mătase 
Semnătură: Galle 

ecolXX 
H: 19cm;sticlaH : 12,5cm; 
Stare de conservare: bună 
lnv. 145452 
Vas tronconic cu decor vegetal în relief. Culori: brun pe fond gri-galben. În partea superioară, sistemul de 
pulverizare este format dintr-un corp metalic şi „para" acoperită cu mătase galbenă. 

H . Vază 

Sticlă 
Semnătură : Galle 
Secol XIX - XX 
H: 12,3cm 
Stare de conservare: bună 
lnv. 130452 
Vază ovală în secţiune orizontală, corp bulbar şi gât scurt uşor evazat. Decor de tip vegetal : ramuri cu 
frunze şi flori în relief. Culori: brun, roşu pe fond gri închis. 
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9.Vază 

Sticlă 

Semnătură : Galle 
Secol XIX 
H: 30cm 
Stare de conservare: bună 
lnv. 145240 
Vasul prezintă un corp în secţiune orizontală oval, cu baza ş i gâtul circulare 
şi buza evazată . Decor asimetric: ramuri cu frunze şi flori în relief. Culori : 
brun roşcat pe fond gri. 

JO. Vază 
Sticlă 

Semnătură : Galle 
Secol XIX 
H: 29,5cm 
Stare de conservare: bună 
Inv. 145455 
Vază tronconică cu buză evazată. Decor în relief: ramuri cu frunze şi flori . Culori : brun pe fond gri-galben. 

li. Vază 
Sticlă 
Semnătură: Galle 
Secol XIX 
H: 58,5cm 
Stare de conservare: bună 
Inv. 32192. 
Vas pe bază circulară, corp cilindric în retragere. Decor în relief: frunze, flori , fructe . Culori: roşu închi" Jl ' 
fond gri-gălbui . 

12.Vază 

Sticlă 

Semnătură: Galle 
Secol XIX-XX 
H:75cm 
Stare de conservare: bună 
Vază cu baza circulară în secţiune orizontală ş i corp cilindric foarte înalt şi subţire . Ornamente de insplruţ h 
vegetală . Culori: violet ş i brun pe fond gri-galben. 

13.Sticlă pentru pulverizator 
Sticlă; metal galben 
Semnătura: Daum şi crucea patriarhală 
Secol XX 
H: ll ,5cm 
Stare de conservare: relativ bună (lipseşte dispozitivul de pulverizare) 
lnv. 145453 
Sticlă cu baza circulară , corp cilindric în retragere şi gât înalt, uşor tonconic. Decor în relief: tulpl11l 1 li 
frunze şi flori albastre. Culori: albastru, violet, verde. 
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14.Vazi 
Sticlă 

Semnătură: Montesy 
Secol XX, România-Azuga 
H: 19,Scm 
Stare de conservare: bună 
lnv. 139747 

III. PATRIMONIU MUZEAL 

Vas cu gât evazat, corp aplatizat, oval în secţiune orizontală. Decor în relief: 
ramuri cu flori şi frunze. Culori: brun, roşu închis, roz, pe fond gri-roz. 

l~.Vazi 
Sticlă 

Semnătură: Montesy 
Secol XX, România-Azuga 
li: l4cm 
Stare de conservare: bună 
lnv. 135630 
Vas având corpul uşor aplatizat şi gât cilindric. Decorul: ramuri cu frunze şi fructe în relief. Culori: roşu 
închis, brun pe fond gri-verzui. 

Toate aceste piese de artă decorativă completează bogatul patrimoniu al 
Muzeului Municipiului Bucureşti. 

The Art Nouveau Glass Collection Of 
The History Department 

- The Municipality Museum of Bucharest -
SUMMARY 

Highly decorative, the Art Nouveau style has found a special field of 
cxpressiveness in the glassware production.' Auguste and Antoine Daum, Emile Galle 
rcmained by far the most famous names in the field. 

The article presents glass objects owned by the Municipal Museum of 
Bucharest and signed Galle or Montesy. The authoress mentions the typical features 
of Art Nouveau glassware and gives detailed descriptions of important items in the 
Museum's collections. 
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Patrimoniul muzeului Storck şi 
Cecilia Cuţescu Storck 

Liliana VÂRBAN 

Ne propunem să atragem atenţia asupra unei părţi mai puţin cunoscute 11 

patrimoniului din Muzeul de artă „Frederic Storc;k şi Cecilia Cuţescu Storck". Carol ~i 
Frederic Storck cunoscuţi pentru aportul artistic adus în sculptura românească, au crcul 
şi medalii şi plachete. Frederic Storck a fost colecţionar de numismatică, membru 
fondator al Societăţii de Numismatică Române, a îndrăgit această modalitate d • 
expresie artistică . El a realizat piese remarcabile, atât pentru comenzi, cât şi pentru 
propria plăcere, portretizându-şi familia sau prietenii . Interesul lui Frederic în sculptu ro 
pentru studiul naturii şi pentru cizelarea minuţioasă a operelor sale transpuse î11 
marmură sau bronz, l-au condus la abordarea acestui gen artistic. A fost unul dint r 
puţinii sculptori atraşi de dimensiunile mici ale acestor lucrări ce pot fi ţinute în mână ~I 
studiate îndeaproape, de dificultatea de a reda plastic fie o compoziţie care să omagie:t.i! 
un moment important, fie un portret. 

În patrimoniul muzeului care păstrează operele artiştilor din familia Storck , 
sunt şi plachete şi medalii, dar şi unele din schiţele acestor lucrări . 

Demersul ni s-a părut interesant pentru cunoaşterea operei sculptorilor Stor ·k 
din domeniul medalisticii. Drumul parcurs de artist, pornind de la schiţele pregătitoar '. 
pe hârtie, la ghips şi până la plachetele şi medaliile finite, turnate în metal constitui · 11 

mărturie incitantă deopotrivă pentru cercetătorii şi amatorii de artă. De aceea un catalt11 
care să cuprindă fazate pregătitoare de lucru - desenele păstrate, medaliile şi plachet ·I ' 
create de Frederic şi Carol Storck, aflate în patrimoniul muzeului, se cuvine a fi adus 111 
cunoştinţa cunoscătorilor şi a celor interesaţi de această artă. 

FREDERIC STORCK - PLACHETE, MEDALII ŞI DESENE : 

l. MARIA STORCK, 1898 
plachetă bronz uni faţă 
dimensiuni : 154x 124mm 
semnat şi datat dreapta jos: 
Fritz Storck ( 18)98 
inv. 915201 

2. MARIASTORCK, 1898 
plachetă bronz uni faţă 
dimensiuni: 158x 124mm 
semnat şi datat dreapta jos: 
Fritz Storck ( 18)98 
inv. 916218 
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3. FLORICA CONDRUS, 1899 
medalion bronz unifaţă 
diametru: 160 mm 
semnat şi datat dreapta jos: 
Fr. Storck ( 18)99 
inv. 915211 

4. IULIA STORCK, 1900 
plachetă bronz uni faţă 
dimensiuni: 155 x 11 8 mm 
semnat şi datat drepta jos: 
Fr. Storck 1900 
inv. 915202 

5. ROSA STORCK, 1901 
plachetă bronz unifaţă 
dimensiuni: 160x 126mm 
semnat şi datat stânga jos: 
Fritz Storck 1900 
inv. 916217 

6. ROSA STORCK, 1901 
plachetă bronz uni faţă 
dimensiuni : 155 x 125 mm 
semnat şi datat stânga jos: 
Fritz Storck 1901 
inv. 915199 

7. ALEXANDRU STERIADI, 1902 
plachetă bronz uni faţă 
dimensiuni : 172 x 132 mm 
semnatdreaptajos: Fr. Storck 
datat stânga sus: 19, dreapta sus: 02 
inv. 915213 

H. DR. CAROL DAVILA, 1903 
plachetă bronz cu două feţe 
dimensiuni: 70 x 41 mm 
nesemnat, nedatat 
inscripţii pe avers, sus: Dr. C. Davila 
1828 - 1884; jos: în amintirea creatorului şi 
organizatorului studiului medicinei, farmaciei , 
şcoalei veterinare, serviciului sanitar al armatei . 
Pe revers : Comitetul pentru ridicarea monumentului - 1903. 
inv. 915299 

'I. FREDERICA STORCK, 1904 
plachetă bronz uni faţă 
dimensiuni: 16'fx 124mm 
semnat şi datat dreapta jos: 
Fritz Storck 1904 
inv. 915225 
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10. ALEXANDRU BIANU, 1905 
plachetă bronz uni faţă 
dimensiuni: 190x 155mm 
semnat şi datat dreapta jos: 
Fr. Storck 1905 
inv. 915214 

11. DOAMNAJULESBRUN, 1906 
plachetă bronz uni faţă 
dimensiuni: 197x 131 mm 
semnat dreapta jos: par Fritz Storck, nedatat 
inv. 915203 

12. IOAN N. LAHOVARY, 1907 
plachetă bronz uni faţă 
dimensiuni: 69 x45 mm 
semnat în dreapta mijloc: Fr. Storck, nedatat 
inscripţie cu majuscule sus: Expoziţia generală 
1906; în medalion: Ioan N. Lahovary 1907; 
în casetă jos: Funcţionarii ministerului agriculturii , 
industriei, comerţului şi domeniilor omagiu 
şi recunoştinţă fostului lor ministru. 
inv. 915196 

13. PICTORUL NICOLAE GRIGORESCU, 1907 
medalion bronz uni faţă 
diametru: 69 mm 
semnat stânga jos cu monograma: FS, nedatat, 
inscripţie circulară pe margine: 
Pictorul Nicolae Grigorescu 1838-1907 
inv. 915217 

14. DR. THOMAIONESCU, 1908 
creion pe hârtie 
dimensiuni: 17 ,9 x 18,2 cm 
nesemnat, nedatat 
inv. 916310 

15. REVERS PLACHETĂ DR. THOMA IONESCU, 1908 
creion pe hârtie 
dimensiuni: 23 x 19,4 cm 
nesemnat, nedatat 
inv. 916311 
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16. PROF.DR. THOMAIONESCU, 1908 
medalie bronz cu două feţe 
diametru: 60 mm 
semnat stânga jos: Fr. Storck, datat pe revers jos: 1908 
inscripţie cu majuscule pe avers: 
Prof. DoctorTh. Ionescu; pe revers: Amicii, 
elevii, admiratorii rachi-stricno-stovainizare 1908 
inv. 915223 

17. AUTOPORTRET, 1908 
basorelief în marmură 
diametru: 320 mm 
semnat în dreapta cu monograma: F S, nedatat 
inv. 915236 

III. AUTOPORTRET, 1908 
basorelief în bronz 
diametru: 300 mm 
semnat şi datat stânga sus: Fr. Storck, (I )908 
inv. 915247 

19. FREDERICASTORCK, 1908 
medalion în ghips patinat 
diametru: 400 mm 
semnat în stânga cu monograma: FS, nedatat 
inv. 915253 

20. FREDERICASTORCK.1908 
basorelief în bronz 
diametru: 380 mm 
semnat în stânga cu monograma: F S, nedatat 
inv. 915510 

l i. FRIEDELGOETSCHE, 1908 
basorelief în marmură 
diametru: 320 mm 
semnat şi datat în dreapta mijloc: Fr. Storck ( l )908 
inv. 915237 

22. FRIEDELGOETSCHE 1908 
basoreliefîn bronz 
diametru: 245 mm 
semnat şi datat în dreapta mijloc: Fritz Storck (1 )908 
inv. 9.J5249 
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23. SCHIŢĂ PENTRU MEDALIA 
"ARS LAUREATAIN ART", 1908 
creion pe hârtie 
dimensiuni: I 1,8x I l ,7cm 
nesemnat, datat dreapta jos în creion: (I )908 
inv. 916246 

24. SCHŢ Ă PENTRU MEDALIA 
"ARSLAUREATAINART",1908 ? 
creion pe foiţă 
dimensiuni : 11 ,1x12,7cm 
semnat dreapta jos în creion cu monograma: FS, nedatat 
inscripţie în dreapta în creion: ARS L 
inv.916247 

25. DIONYSOS (schiţă pentru medalie), 1908 
creion pe calc 
dimensiuni: 11 ,3 x I0,9cm 
semnat stânga jos în creion cu monograma: FS 
datat în dreapta în creion: (I )908 
inscripţie în dreapta în creion: TIN ART 908 
inv. 916244 

26. DIONYSOS, 1908 
medalie bronz uni faţă 
diametru: I 00 mm 
semnat stânga jos cu monograma: FS datat pe verso în centru: 1909 
inscripţie şi datat lateral dreapta: T.A. (I )908, lateral stânga: Dionysos 
inv. 915215 

27. SCHIŢĂPLACHETĂELISABETAŞICAROLl,1909 
cerneală pe hârtie 
dimensiuni : 7,5 x 9,5 cm 
nesemnat, nedatat 
inscripţii în creion: -sus: stânga 1869, dreapta 1909; 
-jos, stânga: Elisabeta, dreapta Carol I 
inv. 916295 

28. LOUIS BASSET, 1909 
plachetă bronz cu două feţe 
dimensiuni : 70 x 5 I mm' 
semnat pe latura dreaptă în mijloc: Fr. Storck, nedatat 
inscripţie pe revers: sus, cu majuscule: 
Prea iubitului nostru şef cu prilejul a 40 de ani de muncă 
neîntreruptă în serviciul M. S. Regele Ferdinand 1869-1909 
jos, cu majuscule: în mai 
inv. 915219 

29. D-NA G-RAL FĂLCOIANU, 1911 
medalie bronz unifaţă 
diametru: 88 mm 
semnat lateral dreapta cu monograma:FS, nedatat 
inscripţie circular pe margine: Maria general St. Fălcoianu 
inv. 915218 
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)0. SCHIŢĂ PENTRU PLACHETĂ, 1912 
(schiţă pentru reversul plachetei "Familia Capşa") 
creion pe h~ie 
dimensiuni: 6,4 x 4,2 cm 
nesemnat, nedatat 
inv. 916270 

.11. SCHIT Ă PENTRU PLACHET Ă,1912 
(schiţă pentru reversul plachetei "Familia Capşa") 
creion pe calc 
dimensiuni: 14,2x9,9cm 
nesemnat, nedatat 
inv. 916271 

11. SCHIŢĂ PENTRU PLACHETĂ, 1912 
(schiţă pentru reversul plachetei "Familia Capşa") 
creion pe hârtie 
14,2 x9,2cm 
nesemnat, nedatat 
inv. 916272 

I.I. FAMILIA CAPŞA, 1912 
plachetă bronz uni faţă 
dimensiuni: 54 x 81 mm 
semnat pe latura de jos în mijloc: Fr. Storck 
ş i pe revers în dreaptajos:Fr. Storck, nedatat 
inscripţie în câmpul central cu majuscule: 
ln amintirea întemeietorilor Casei Capşa -Societatea 
personalului Casei Grigore Capşa 1852-1912. 
inv. 915221 

I . MIHAI VITEAZUL, 1912? 
medalie bronz uni faţă 
dimensiuni: 160 x 109 mm 
semnat lateral dreapta cu monograma: FS, nedatat 
inv. 915220 

I ~ . SCHIŢĂ MEDALIE D. A. STURDZA, 1913 
creion pe calc 
dimensiuni: 8 x 8, I cm 
nesemnat, nedatat 
inscripţie în centru, în creion: Academia Română 
ilustrului membru D. A. Sturdza omagiu şi recunoştinţă 
inv. 916303 

III, SCHIŢĂ MEDALIE O.A. STURDZA, 1913 
creion pe calc 
dimensiuni:9,5x lOcm 
nesemnat, nedatat 
inscripţie jos în creion: 1833 - 1913 Academia Română 
Ilustrului membru D. A. Sturdza omagiu şi recunoştinţă 
inv.9 16304 
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37. SCHIŢĂ MEDALIE D.A. STURDZA, 1913 
creion pe calc 
dimensiuni: 12 x 12,4 cm 
nesemnat, nedatat 
inscripţie în creion în centru: Academia Română 
ilustrului membru D. A. Sturdza omagiu şi recunoştinţă 1913 
inv. 916305 

38. SCHIŢĂ MEDALIE O.A. STURDZA, 1913 
creion pe calc 
dimensiuni: IOx I0,2cm 
nesemnat, nedatat 
inscripţie în creion în centru: Academia Română 
ilustrului membru D. A. Sturdza omagiu şi recunoştinţă 1913 
inv. 916306 

39. SCHIŢĂ MEDALIE "D.A. STURDZA ", 1913 avers 
creion pe calc 
dimensiuni : 27 x 23,5 cm 
nesemnat, nedatat 
inscripţie pe margine în creion: Dimitrie Sturdza 
Aetatis suae LXXX 
inv. 916312 

40. SCHIŢĂ MEDALIE "D.A. STURDZA ", 1913 revers 
creion pe hârtie 
dimensiuni : 22,8 x 20,8 cm 
nesemnat, nedatat 
inscripţie în creion în centru: 1833 Academia Română lui 
DimitriA. Sturdza 1871-1913. 
inv. 916313 

41. DIMITRIE STURDZA, 1913 
medalie bronz uni faţă 
diametru: 145 mm 
semnat dreapta jos: Fr. Storck, nedatat 
inv. 915207 

42. AUGUSTADICKIN, 1913 
plachetă bronz uni faţă 
dimensiuni :230x 163mm 
semnat şi datat dreapta jos cu monograma: 
FS, marţi 1913 Bucarest 
inv. 915209 

43. SCHIŢĂ PLACHETĂ "REGELE CAROL l", 1913-1914 
tuş pe hârtie 
dimensiuni : 7,3 x 8,2 cm 
nesemnat, nedatat 
Inscripţie sus în centru cu tuş: Marelui rege Carol I 
inv. 916297 
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44. SCHJŢ Ă PLACHETĂ 
AUTOMOBILISTICĂ, 1913-1914 
creion pe hârtie 
dimensiuni: 11,2x 2 1,6cm 
nesemnat, nedatat 
inv. 916291 

45. SCHIŢĂ PLACHETĂ 
AUTOMOBILISTICĂ, 1913-1914 
creion pe hârtie 
dimensiuni : 11 ,3x21 ,6cm 
nesemnat, nedatat 
inv. 916292 

46. SCHIŢĂ PLACHETĂ "CORPUL 
AUTOMOBILIŞTILOR", 1913-1914 
creion pe hârtie 
dimensiuni : 13,4x 15,2 cm 
nesemnat, nedatat 
inscriptie jos pe panglică în creion: Corpul 
Automobiliştilor regelui Carol I. 
inv. 916315 

47. PLACHETĂ CU SUBIECT 
AUTOMOBILISTIC (corpul 
Automobiliştilor), 1913-1914 
plachetă în ghips 
dimensiuni: 159x 143 mm 
semnat dreapta jos cu monograma FS, nedatat 
inv. 916227 

48. PROFIL DE BĂRBAT, 1916 
medalie ghips patinat uni fată 
diametru: 155mm 
semnat şi datat stânga jos cu monograma: 
FS 1916 
inv. 9 16225 

49. PROFIL DE BĂRBAT, 1919 
plachetă ghips patinat unifaţă 
dimensiuni : 184 x 173 mm 
semnat pe latura stânga, în mijloc cu monograma: FS 
datat stânga sus: 19 ş i dreapta sus: 19 
inv. 916224 

~O . PROFIL DE COPIL, 1919 
plachetă în ghips 
dimensiuni: 159 x 143mm 
datat stânga jos: ( 19)19, nesemnat 
inv. 916226 
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51. MAURICIU BLANK, 1923 
plachetă bronz uni faţă 
dimensiuni : 200 x 305 mm 
nesemnat, nedatat 
inscripţie cu majuscule în centrul plachetei: 
Omagiu de recunoştinţă şi admiraţiune adus de funcţionarii Băncii 
Marmorosch- Blank & CO. S.A. părintelui lor Mauriciu Blank cu 
Ocaziunea împlinirei a 75 ani. 20 iulie 1923. 
inv. 915205 

52. SCHIŢĂ PLACHETĂ 
EXPOZIŢIA GENERALĂ CHIŞINĂU, 1925 
creion pe hârtie 
dimensiuni: 9,5 x 11,2 cm 
nesemnat, nedatat 
inscripţie pe margine în creion: 
Expoziţia generală şi Târgul de mostre Chişinău 1925 
inv. 916298 

53. SCHIŢĂ MEDALIE UNIREA, 1928 
creion pe hârtie 
dimensiuni : 11 ,7 x 11,7 cm 
nesemnat, nedatat 
inscripţie pe margine: Ardealul, Banatul, România, 
Maramureş 1918-1928 
inv. 916300 

54. DOAMNAFIGHI, 1929 
plachetă bronz unifaţă 
dimensiuni: 180x 143 mm 
semnat şi datat lateral dreapta cu monograma: FS 1929 
inv. 915212 

53. PROF. DR. D. GEROTA (schiţă), 1929 
medalie plastilină 
diametru: 155 mm 
nesemnat, nedatat 
inv. 916228 

54. PROF.DR.DIMITRIEGEROTA, 1929 
Plachetă bronz unifaţă 
dimensiuni : 258 x 188 mm 
semnat lateral dreapta cu monograma: FS, nedatat 
inscripţie în centrul plachetei, jos cu majuscule: 
Profesorului Dimitrie Gerota maestrului iubit cu ocazia 
împlinirii numărului celor 10000 de bolnavi trecuţi 
prin sanatoriul său de chirurgie de la l martie 1908-17 martie 1929 
din partea asistenţilor săi cărora viaţa lui le va fi o 
pildă vie către tot ce e nobil către tot ce e frumos. 
inv. 915206 

i f I 
. . . I· 
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57. SCHIŢĂMEDALIEMONETĂRIANAŢIONALĂ, 1935 
creion colorat pe calc 
dimensiuni: I0,6x 13,6cm 
nesemnat, nedatat 
inscriptie sus pe margine în creion: Monetăria 
Natională 1935, jos text explicativ 
inv. 916301 

58. SCH1Ţ Ă M.EDAL1E 
MONETĂRIANAŢIONALĂ, 1935 
creion pe hârtie 
dimensiuni: 10,5 x 12,7 cm 
nesemnat, nedatat 
inscriptie sus pe margine în creion: Monetăria 
Natională 1935, jos text explicativ 
inv. 916302 

59. SCHIŢĂ M.EDALIE, 1930-1940 
creion pe hârtie 
dimensiuni : 8,9 x 9 cm 
nesemnat, nedatat 
inv. 916296 

60. DOAMNAAITALION 
plachetă ghips unifaţă 
dimensiuni: 197x 152mm 
semnat dreapta jos cu monograma: FS, nedatat 
inv. 916221 

61. DOAMNAAITALION 
plachetă bronz uni faţă 
dimensiuni : 192x 149mm 
semnat dreapta jos cu monograma: FS, nedatat 
inv. 915197 

2„ FRANTZ SZALLAY 
plachetă bronz unifaţă 
dimensiuni: 150x 135mm 
semnat stânga jos cu monograma: 
FS, nedatat 
inv. 915198 

6 . ALFRED L6WENBACH 
plachetă ghips patinat uni faţă 
dimensiuni: 285 x 215 mm 
semnat dreapta cu monograma: FS, nedatat 
inv. 916219 
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64. MARIE ŞI ERHARD WOLF 
plachetă ghips patinat 
dimensiuni: 217x 176 mm 
semnat lateral dreapta în mijloc cu 
monograma: FS, nedatat 
inv. 916220 

65. FREDERJKE STORCK 
plachetă bronz unifaţă 
dimensiuni: 158x 126mm 
semnat dreapta jos cu monograma: 
FS, nedatat 
inv. 916215 

66. DOAMNA VASCHIDE, 1906 
plachetă bronz uni faţă 
dimensiuni: 150x 150mm 
semnat lateral dreapta: Fr. Storck, nedatat 
inv. 915200 

67. JEANNASTORCK 
plachetă bronz uni faţă 
dimensiuni: 158x 126mm 
nesemnat, nedatat 
inv. 915204 

68. ADEVĂRUL(LA VERITE) 
plachetă bronz uni faţă 
dimensiuni: 167 x 48 mm 
semnat stânga sus: F. St. , nedatat 
inscripţie jos cu majuscule: La Veri te 
inv. 915216 

69. EMJLMICLESCU 
plachetă bronz cu două feţe 
dimensiuni: 67,25 x 45 mm 
semnat pe verso, pe latura dreaptă: 
Fr. Storck, nedatat 
inv. 915224 

70. MARJASTORCK 
plachetă bronz unifaţă 
dimensiuni: 160x 128mm 
nesemnat, nedatat 
inv. 915409 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



III. PATRIMONIU MUZEAL 251 

78. JANNA STORCK 
plachetă bronz uni faţă 
dimensiuni: 157x 126mm 
semnat dreapta jos cu monograma: FS, nedatat 
inv. 916216 

72. CIOBĂNAŞ 
creion pe hârtie 
dimensiuni: 17 x 16,8 cm 
nesemnat, nedatat 
inv. 916309 

73. CIOBĂNAŞ 
plachetă bronz unifaţă 
dimensiuni: 135 x 135 mm 
semnat pe latura stângă în mijloc: Fr. Storck, nedatat 
inv. 915208 

74. ELSADICKIN 
creion pe hârtie 
dimensiuni: 20,5 x 16,2 cm 
semnat dreapta jos cu monograma: FS nedatat 
inscripţie dreapta jos în creion : Eisa Dickin 
inv. 916231 

75. ELSADICKIN 
creion pe hârtie 
dimensiuni: 21 x 15,6 cm 
nesemnat, nedatat 
inv. 916308 

76. ELSADICKIN 
medalion bronz unifaţă 
diametru: 165mm 
semnat dreapta jos: Fr. Storck, nedatat 

~· inv. 915210 

77. PROFIL DE FEMEIE 
plachetă ghips uni faţă 
dimensiuni : 171x137mm 
nesemnat, nedatat 
inv. 916222 
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81. SCHIŢĂ DE PLACHETĂ 
creion pe hârtie 
dimensiuni: 12,1x12,3 
nesemnat, nedatat 
inv. 916266 

82. SCHIŢĂ PLACHETĂ 
creion şi cerneală pe hârtie 
dimensiuni: 10x9,6cm 
nesemnat, nedatat 
inv. 916288 

83. SCHIŢĂ MEDALIE CU STEMĂ 
creion pe calc 
dimensiuni: 12,8 x I 0,3 cm 
nesemnat, nedatat 
inv. 916293 

84. SCHIŢĂ MEDALIE CU STEMĂ 
creion pe calc 
dimensiuni: 8,9 x 8,9 cm 
nesemnat, nedatat 
inv. 916294 
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creion pe hârtie 
dimensiuni: 9,7 x 14,2 cm 
nesemnat, nedatat 
inv. 916299 

III. PATRIMONIU MUZEAL 

"6. PROFILDEBĂRBATCUMUSTAŢĂ 
creion pe hârtie 
dimensiuni : 22 x 17, I cm 
nesemnat, nedatat 
inv. 916307 

H7. SCHIŢĂ REVERS PLACHETĂ 
tuş pe calc 
dimensiuni : 16,8 x 15,2 cm 
nesemnat, nedatat 
inv. 916314 

HH. SCHIŢĂ REVERS PLACHETĂ 
creion pe hârtie 
dimensiuni : 12x 10,3 cm 
nesemnat, nedatat 
inv. 916320 

K9. SCHIŢĂ REVERS PLACHETĂ 
creion pe calc 
dimensiuni: 15 x I 0,5 cm 
nesemnat, nedatat 
inv. 916321 

~10 . SCHIŢĂ REVERS PLACHETĂ 
creion pe hârtie 
dimensiuni : 19x 15,5 
nesemnat, nedatat 
inv. 916322 

CAROL STORCK - MEDALU ŞI PLACHETE: 

I. FRIEDRICH BOSSEL 1894 
medalie bronz cu două feţe 
diametru: 355 mm 
semnat la bază, jos: C. Storck, nedatat 
inscripţie avers: Bannerweithe 
D. Deutchen Săngerbundes in Riimanien Plopeni 
5 Juni 1894 
inv. 916527 
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2. PĂRINŢILOR NEAMULUI ROMÂNESC 
plachetă bronz cu două fete 
dimensiuni: 64 x 89 mm 
semnat dreapta jos: Carol Storck, nedatat 
inscripţie pe verso, central: Părinţi lor Neamului 
Românesc. 
inv. 916528 

The Patrimony of the 
'Frederic and Cecilia Cuţescu Storck' Museum 

SUMMARY 

The authoress draws the readers' attention upon severa! less known item 11 
the collection of painter Cecilia Cuţescu Storck and her husband, sculptor Fred r 1 

Storck: plaquettes, medals, drawings signed by Frederic Storck who was not 0111 
creator ofnumismatics masterpieces, but also a numismatist collector himself. Startlll j 
from sketches on paper, up to the finished works, the medals and plaquettes design • I 
and made by the noted sculptor are worth being known by the public. 
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Colecţia de arme a 
Muzeului Municipiului Bucureşti 

Ionel ZĂNESCU 

Începând din a doua jumătate a secolului al XV-iea, dar cu precădere în secolul 
următor, organizarea şi dotarea militară a poporului român a suferit numeroase 
prefaceri. Ea a fost generată de noile condiţii social-economice şi politice, dar în special 
de agresivitatea puterilor străine - Imperiul otoman, Polonia şi Ungaria, iar mai târziu 
de Imperiul habsburgic şi Rusia. 

Apariţia oştenilor de profesie şi a armelor de foc a implicat cheltuirea unor 
~urne imense în vederea constituirii, echipării şi funcţionării unor categorii de trupe, 
precum şi pentru instruirea lor. 

Ţările române nu au făcut excepţie de la această mutaţie în purtarea războiului. 
Accentul tot mai mare s-a pus pe profesionalizarea meseriei ostăşeşti, dar nu s-a 
rl·nunţat la tradiţionala „oastea cea mare", aceasta în condiţiile in care Poarta otomană 
l~i însuşea importante venituri şi bogăţii din Ţările române. Dacă în prima jumătate a 
~ecolului al XVI-iea oştenii români erau bine dotaţi cu arme albe (spade, săbii, 
pumnale, buzdugane, lănci, suliţe, securi, scuturi şi paveze) sau cu arme de foc (tunuri 
,1 arme portative, puşti grele, archebuze de tip occidental), în perioada imediat 
următoare, datorită revoluţiei militare, situaţia în domeniul dotării s-a schimbat. 

Trebuie precizat că armele de foc utilizate de oştile române în epocă, deşi erau 
mluse ca număr, se situau încă la nivelul celor din dotarea altor armate europene. 
Astfel, ei aveau în înzestrare arme portative (archebuze, muschete, pistoale), de asediu, 
precum şi tunuri mortiere. 

Utilizarea pistoalelor este atestată în Moldova sub domnia lui Despot vodă 
rure, în 1561, avea oşteni înarmaţi şi cu astfel de arme - pistolari (pistolliers ). 

Armele de foc portative din secolele XVI-XVlll trăgeau cu gloanţe din plumb 
~'mai rar din piatră. Calibrele armelor de foc portative variau între 14 - 22 metri, iar la 
11iesele de artilerie de obicei între 30 şi 150 metri. 

Greutatea armelor portative varia între 5 şi 15 kg. 
Încărcarea armelor de foc în secolele XVI-XVII era executată în majoritatea 

ru:r.urilor pe la gura ţevii. Spre mijlocul veacului al XVII-iea bătaia armelor de foc 
1mrtative era de 40 la 300 de paşi, iar eficacitatea în jurul distanţei de 30 - 100 paşi. 
l'iesele de artilerie băteau de la 200 la 2000 de paşi. 

În ceea ce priveşte armamentul alb în înzestrarea oştilor române acesta a rămas 
11proximativ acelaşi ca în epoca anterioară. Principalele arme folosite erau: spade lungi, 
11hioage, iatagane (pentru lupta pe jos), sabia (pentru lupta călare), suliţe, arcuri cu 
~ngeţi, lănci, seceri scurte, buzdugane, măciuci, pumnale, biciuri de luptă şi securi. Mai 
rnr se folosea spada cu două tăişuri pentru două mâini, rapiera, spada de tip schiavon. 
Sporadic se mai foloseau casca, platoşa, pieptarul, scutul, cotiera, apărătoarea de braţ, 
rnmaşa şi mănuşile de zale. Totuşi, o parte din documentele secolului al XVI-iea, 
11rovenite de la Alexandru Lăpuşneanu, Mihai Viteazul, Ioan Vodă, pomenesc de 
1·~istenţa în dotarea unor categorii de oşteni a unor asemenea mijloace de protecţie, 
111clusiv a armurilor. 
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În prima jumătate a secolului al XVII - lea odată, cu sporirea puterii 1h• 
penetraţie a gloanţelor, armurile cât şi alte piese de protecţie, au început să-şi piard111I111 
importanţă. 

In ceea ce priveşte procurarea armelor albe şi a celor de foc, aceasta intra d11111 
parţial în obligaţia domniei. De obicei, unele categorii de oşteni, îndeosebi curtl·1111. 
erau obligaţi să aibă arme proprii în păstrare la casele lor. Luptătorii profesio111~11 
(mercenarii şi lefegii) care se angajau în slujba domnitorilor sau principilor. 1,1 
procurau singuri armele de care aveau nevoie, acestea fiind, de fapt, singura lor aven· 

Uneori, domnia dispunea de depozite de arme (arsenale), cum precizeaz1\ 1111 
document din 20 octombrie 1627 emis de Miron Barnovschi. De obicei aceste arse1111l1· 
se constituiau mai ales din arme de foc şi cu precădere din tunuri. 

Secolul al XVII-iea este caracterizat printr-o masivă utilizare a armament11l111 
de foc portativ, oştile din Moldova, Muntenia şi Transilvania prezentând, la nivelul 1111 
de dezvoltare, aproximativ aceeaşi evoluţie. Transilvania prezintă o situaţie mai h111111. 
ea fiind şi un producător în domeniu la nivel european. 

La sfărşitul secolului al XVII-iea şi în secolul următor, armamentul de 1111 
predominant a fost perfecţionat continuu. Prin introducerea şi generalizarea arnwl111 
portative cu cremene, uşor manevrabile, s-a produs o creştere a cadenţei de tragere ~111 
bătăii, care a ajuns să depăşească l 00 de paşi. 

Un element nou, care permitea luptătorului purtător al unei arme de foc 1111 ~1· 
apere mai uşor în lupta corp la corp, era baioneta. Iniţial montată chiar în gura ţevii, 111111• 

a doua jumătate a secolului al XVlll-lea se fixa la ţeavă printr-un manşon special. I 111 
acum s-a $eneralizat şi cartuşul de hârtie, ceea ce reducea timpul de încărcare. 

ln secolul al XVlll-lea, puşca, pistolul şi carabina înlocuiesc suliln ,1 
muscheta. Halebarda, spenţerul devin arme decorative în dotarea gărzilor. Lancea 111111 
era utilizată în cadrul unităţilor de cavalerie; spada, rapiera şi, în mod deosebit, s11h111 
vor continua să mai păstreze un rol important pe câmpul de luptă (sabia rămânâ111l 111 
dotarea trupelor până în secolul nostru). Ca mijloace de apărare, platoşele, începând, 11 
sfărşitul secolului al XVIII-iea şi la începutul secolului următor, au devenit un elenll'11I 
auxiliar, decorativ al uniformei pentru unităţile de cavalerie şi de gardă. 

Din a doua jumătate a secolului al XVII-iea au început să se generalize/.l' 111 
cadrul armatelor europene şi nu numai, armele standardizate, de un anumit sistem ~1111 
model, care se produceau în serie de către marile manufacturi de arme şi cu care s 1111 
dotat în întregime unităţi din diferite arme (infanterie, cavalerie, artilerie, etc.). În 1111111 
deosebit, la sfărşitul secolului al XVIII-iea s-a îmbunătăţit şi sistemul de ochire la lunii· 
armele de foc, crescând precizia tirului. 

După înfrângerea revoluţiei de la 1821, condusă de Tudor Vladimirescu, Ionii· 
documentele emise în această perioadă erau unanime în a formula necesitnh111 
organizării în Ţările române a unei armate naţionale modeme. Prevederile Tratatuh111lt· 
la Adrianopol din 2/14 septembrie 1829 şi Regulamentul Organic au pernll• 
organizarea unei „miliţii naţionale" în fiecare principat, numai din trupe de artilell1'. 
geniu, pompieri şi servicii sanitare. 

Dotarea cu armament a trupelor s-a îmbunătăţit, de-a lungul întregii perio111k. 
la multe categorii de arme. Deoarece armamentul era depăşit şi uzat, s-a recurN 111 
import. În 1833 s-au adus din Rusia 4.096 arme pentru infanterie. Erau puşti , 11 
cremene, model 1826, neghintuite, cu încărcare pe la gura ţevii, calibrul 17, 78 111111. 
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lnhricate în manufacturile de la Tuia şi Sestroreţk. Cavaleria celor două armate ale 
111 incipatelor a primit în dotare câte l .408 pistoale, săbii şi lănci. Au urmat şi alte 
11d1iziţii, cu precădere din Rusia şi Austria. 

La mijlocul secolului al XIX-iea, dotarea cu armament şi muniţii s-a ameliorat 
-1111\itor. S-au făcut comenzi pentru achiziţionarea unor arme cu caracteristici tehnico
lm:tice superioare, precum armele cu percuţie (cu capse), cu tragere mai rapidă 
1 rNpectiv două lovituri pe minut. Armamentul alb şi de foc, în mare parte de provenienţă 
rnscască, a fost treptat înlocuit cu arme importate din Belgia, Austria sau Prusia. Se 
1111portau puşti cu capse, muşchetoane cu capse, muschete austriece, pistoale cu capse, 
-uli\e şi săbii pentru cavalerie. 

Una din direcţiile pentru înzestrarea armatei cu armament şi echipament a 
rnnstituit-o dezvoltarea industriei naţionale de apărare, de accesorii, muniţii şi reparare 
11 mijloacelor de luptă. Pentru conducerea şi organizarea activităţii întreprinderilor de 
prntil a fost creată începând de la 26 august/7 septembrie 186 l, Direcţia 
Stubilimentelor de Artilerie. Aceasta cuprindea trei secţii, cărora li se subordonau: 
l'irotehnica din Bucureşti, Arsenalul de construcţii şi Fabrica de pulbere de la Târgşor 
(Ploieşti). Din 1863 se mai înfiinţează pe lângă Arsenalul armatei din Dealul Spirii o 
„manufactură de arme". Dintre lucrările mai importante executate aici menţionăm: 
lrnnsformarea unei părţi din puştile cu cremene, aflate în dotarea trupelor române în 
1lcceniile anterioare, în puşti cu percuţie; ghintuirea puştilor cu capsă; producerea din 
I K63, a primelor prototipuri de puşti şi pistoale româneşti cu capsă. Necesarul de 
nrmament a fost acoperit şi prin importuri, îndeosebi din Franţa, Belgia, Prusia şi 
S.U.A. 

Infanteria a fost dotată cu 20.000 de puşti cu ac „Dreyse" aduse din Prusia în 
unul 1867 şi 25.000 de puşti „Peabody", cu cartuş metalic, aduse din S.U.A în anul 
următor. 

Puştile „Dreyse" au fost primele arme din înzestrarea armatei române cu 
111cărcare pe la culată. Ele foloseau un cartuş din hârtie şi erau cunoscute sub denumirea 
de „puşti cu ac'', datorită sistemului de percuţie. Faţă de armele cu capsă aflate până 
ntunci în dotarea trupelor, prezentau avantajul că se puteau încărca din poziţia culcat şi 
nveau o cadenţă de şapte lovituri pe minut faţă de numai două a puştilor cu capsă. 

Puşca „Peabody'', brevetată în războiul de secesiune al S.U.A., a fost cea 
dintâi armă care utiliza un cartuş complet metalic, probând o cadenţă de peste douăzeci 
de lovituri pe minut. 

În anul intrării României în Războiul de Independenţă s-au mai importat din 
l{usia 25.000 de puşti „Krâka", calibrul 15,24 mm, ghintuite, cu încărcare pe la culată, 
urme care aveau o bătaie de 850 m. 

Cavaleria a beneficiat la rândul ei de actiunea de modernizare a armamentului. 
ln 1867 au fost importate 5.000 de carabine „La~son", cu repetiţie, prima armă de acest 
ICI din înzestrarea armatei române. Ca armament alb, s-au folosit săbiile model 1863 şi 
ltlncile model 1876. Din 1874 sergenţii de cavalerie au primit în dotare revolvere sistem 
francez „Galant-Labeau", calibru 9 mm. 

Experienţa războiului de independenţă a convins comandamentul român încă 
o dată, de necesitatea unei dotări modeme a trupelor de infanterie. O primă măsură, 
ineheiată în 1882, a fost înzestrarea întregii armate permanente cu noul model de puşcă 
„Henry-Martini" de provenienţă britanică. Din 1892, trupele de infanterie, au fost 
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dotate cu o nouă puşcă cunoscută sub denumirea de „Mannlicher - model româncN1 
1893" de calibru 6,5 mm. 

Invenţia englezului Hiram Maxim, în 1883, a unui nou tip de mitralieră, 11 
determinat România să se înzestreze cu noul tip de armă. Comenzile de mitralil'l1' 
„Maxim" model 191 O, făcute în Germania şi „Schwarzlose" model 1912, lansate 111 
Austro-Ungaria, nu au acoperit cantităţile necesare efectivelor armatei române. 

Începând din noiembrie 1878, cavaleriştii au fost dotaţi, o parte, cu s11h11• 
lance şi revolver, iar ceilalţi cu sabie şi carabină. Din revolverele aflate în dotare, u1wl1 
erau de concepţie românească „sistem Buescu", model 1876, calibru 11 mm, altele do 
provenienţă franceză „Goland Lebeau", model 1874. La începutul deceniului al doih•n 
al secolului al XX-iea, cavaleria a primit în folosinţă pistoale „Steyer", model 1912. 1111 
ca armament automat mitraliera „Maxim". 

Cu toate acţiunile de dotare şi perfecţionare a armamentului, se menţinl·1111 
încă lipsuri în asigurarea necesarului de grenade, armament automat, aruncătoan· iii 
mine, de tunuri grele şi a celor de munte. 

Se poate afirma, aşadar, că întregul demers conceptual şi organizatoric a Sl'I vil 
la ridicarea capacităţii combative a armatei permanente, pregătită ca principala forl1\ 1h 
susţinere a efortului naţional de apărare şi reîntregire a patriei. 

Muzeul Municipiului Bucureşti tezaurizează circa 750 de obieck iii 
patrimoniu ce reprezintă o diversitate de arme şi accesorii, ele fiind grupate în d111111 
colecţii distincte: colecţia de arheologie şi colecţia de arme propriu-zisă. 

În materialul ce urmează vom face referire doar la colecţia bine consti11111n 
cea compusă din: arme albe şi de foc, arme de apărare individuală şi accesorii. 

De la constituirea muzeului, ca instituţie de cultură, această colecţie nu 11 li•~I 

valorificată expoziţional decât o singură dată într-o expoziţie temporară cc 11 111-1 
organizată la Palatul Suţu în perioada februarie - aprilie 2001. O mică parte din nn·~h 
arme au fost expuse în expoziţia de bază sau în câteva expoziţii temporare cu te1111111o 1 

diverse. 
Delimitarea temporală se referă la perioada cuprinsă între secolul X 1 \' •' 

sfărşitul celui de-al Doilea Război Mondial. 
Fondul colecţiei cuprinde şi o categorie aparte de arme, care au o cu lotul 111111 

destinaţie: arme şi accesorii de vânătoare, pistoale de tir, truse de duel, florete ~1 ~111111 
sportive, arme de panoplie şi de paradă, pistoale de semnalizare, steaguri, etc. 

Marea majoritate a pieselor din colecţia de arme, sunt de factură occid1•11111I~ 
sau orientală, ele fiind produse de atelierele şi arsenalele cunoscute respectiv l"l'k 1111• 
Germania, Austro - Ungaria, Belgia, Franţa, Rusia, Imperiul otoman, S.U.A .. Jup11111o1 
Italia, etc. 

Circa 30% din colecţie, este alcătuită din arme albe, care cuprind a1111 111111• 
ofensive, cât şi arme de apărare individuală. Cele mai multe sunt săbiile , sp11il1·I• 
lăncile, securile, baionetele, topoarele şi furcile de luptă. Din categoria săh11l111. p• 
lângă cele de factură orientală, numeroase sunt cele care aparţin pl•1 t11111l1 ' 
regulamentare. Acestea din urmă sunt produse în vestitele ateliere Soli11l(1•11 ,, 
Klingentaal din Germania, modelele cuprinzând perioada dintre 1822 - 1861 . I li '"' 
aparţinut în marea lor majoritate ofiţerilor de infanterie, cavalerie şi artilerie. I >11pA 1 1111• 
este cunoscut, după modelul Solingen, în România se vor produce nu1111•11111o• 
asemenea piese, care nu sunt mai prejos faţă de cele din atelierele ocrnh•111~i. 
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tradiţionale. Dintre săbiile aflate în colecţie, atrage atenţia o sabie de demnitar produsă 
de Solingen - Germania, o sabie cu barometru şi termometru, precum şi o sabie cu 
revolver folosită în timpul războiului de independenţă din 1877 - 1878, aceasta din 
urmă fiind produsă de un atelier din Austro - Ungaria. 

Dintre piesele de referinţă, ce ocupă un loc „forte" în colecţia Muzeului 
Municipiului Bucureşti, se detaşează în primul rând sabia lui Constantin Brâncoveanu 
( 1688 - 1714 ), lucrată într-un atelier oriental, şi care are gravată pe lamă „Maica 
Domnului cu pruncul", stema oraşului Bucureşti, în perioada de glorie a marelui 
voievod. În mânerul sabiei sunt montate numeroase pietre preţioase, iar pe lamă se află 
11 inscripţie demnă de ortodoxismul românesc. 

Cea de-a doua piesă este sabia domnitorului Gheorghe Bibescu ( 1842-1848), 
lucrată la comandă într-un atelier occidental, bătută cu numeroase pietre semipreţioase 
~i aşezată într-o cutie originală. 

În expoziţia de bază a muzeului, poate fi admirată sabia regelui Ferdinand, 
friuritorul României Mari. 

În fine, ultima piesă la fel de valoroasă, este sabia care a aparţinut generalului 
t 'ihoski, care are gravată data confecţionării, respectiv 1 iulie 1891. 

La fel de valoroase şi spectaculoase sunt hangerele şi pumnalele, în marea lor 
11111joritate produse în ateliere orientale. Un asemenea hanger, produs în India, are un 
11111ner din os gravat cu motive în relief- o femeie şi un bărbat- iar teaca are o bordură cu 
hm zi decorative simple şi motive perlate. Este datat ca fiind din secolul XVII. 

Pe lângă pumnale otomane şi persane, atrage atenţia un pumnal din secolul 
'\VI li, de factură caucaziană şi lucrat în celebrele ateliere de la Kindjdal. 

Din categoria armelor de tăiere şi împungere fac parte baionetele. În colecţie, 
pl~ lângă o serie de baionete de infanterie, întâlnim şi baionete folosite la arme, printre 
111re evidenţiem pe cele ataşate la puştile Manlicher (md.1893 şi 1895) şi Mauser (md. 
11124). 

Dintre armele de lovire şi izbire, muzeul posedă o gamă largă de asemenea 
pll'SC: topoare şi securi de luptă, corseci, lănci, suliţe, halebarde, furci de luptă, precum 
,1111ai multe buzdugane, dintre care unele au aparţinut unor căpetenii militare. Vârfurile 
111• lunce, prezintă o adevărată diversitate, dintre care se detaşează o piesă ce are gravat 
pl'lumăanul 1577. 

În categoria armelor de aruncare la distanţă şi respectiv de lansare, se găsesc 
1111111eroase suliţe, precum şi un arc oriental cu săgeţi. 

A doua categorie, cea a armelor de foc, cuprinde două categorii distincte, care 
1111· lu bază mai ales modul lor de utilizare, respectiv cel individual şi cel de folosinţă 
• 11l1·ctivă. De asemeni, ele au fost clasificate după modul de încărcare, între armele cu 
1111·1\rcare pe la gura ţevii şi cele cu încărcare pe la culată, fiind cuprinse evolutiv 
p1111cipalele categorii cunoscute: cele foc cu foc, arme cu magazie, arme semiautomate 
11 uulomate. Cu mici excepţii, majoritatea acestor arme sunt de provenienţă străină, 
1•111venind de la arsenalele din Marea Britanie, Franţa, Belgia, S. U .A, Germania, Italia, 
U11~iu şi Cehoslovacia. 

Evolutiv, colecţia cuprinde circa 60 de pistoale cu cremene (cu una, două şi 
1'11l1u \evi), puşti şi carabine cu cremene, precum şi 3 carabine Tromblon cu cremene. 
I l1111eoză puştile şi pistoalele cu capsă şi percuţie. Pistoalele cu capsă, destul de 
1111111croase, sunt cu una şi două ţevi, ele datând mai ales din secolul XVIII şi XIX. 
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În colecţie se află şi câteva revolvere, din care am enumera: două revolvcn· 
Lefaucheaux, un Colt Navy (1851), un revolver Adams (cal. 0,38 in) şi un Chamclot 
(Belgia) cu 6 focuri. Iar ca o curiozitate, muzeul posedă un pistol cu 6 ţevi rotatiw. 
fabricat la finele veacului al XVIII-iea. 

Puştile cu capsă şi percuţie sunt şi ele bine reprezentate, cuprinzând mărci dcju 
consacrate: Rampart, Remington (cal. 0,45 in), Lorentz, Manlicher (cal. 6,5 mml. 
Henry Martini (cal. 0,45 in.), Peabody-Martini, Krîka (md.1862), ultima fabricată în 
Marea Britanie pentru Rusia. De asemenea semnalăm o puşcă cu tabacheră sistem 
Snider, precum şi o carabină Wanzel. 

Din perioada interbelică, avem o puşcă ZB (md. 1935), o puşcă mitralieră (mii 
1937) fabricată la Bmo-Cehoslovacia şi o mitralieră de campanie MG 39 (cal. 7.11.1 

mm). Firma Beretta din Brescia-Italia, completează această perioadă cu un pistoh-1 
md.1941 şi un pistol mitralieră md. 1942. La acestea se adaugă mai multe tocuri pentni 
pistoale. 

În colecţia muzeului se află şi două cartuşiere, dintre care se detaşează cea 1h· 
argint ce a aparţinut căpeteniei de arnăuţi Bimbaşa Sava şi care are gravată nunll'l1· 
deţin~torului şi anul 1820. 

Cu toate că armele şi accesoriile de vânătoare nu sunt arme de luptă, ele a11 11 
bună reprezentativitate în patrimoniul muzeului. Cele I O puşti (cu una sau două ţevi) 1111 
sisteme de dare a focului, fie cu capsă, fie prin percuţie, având gravate pe parh•11 
metalică sau pe patul armei numeroase motive cinegetice sau florale. În acest contc~I. 
un loc aparte îl ocupă puşca de vânătoare ce a aparţinut domnitorului Unirii, Alexand111 
Ioan Cuza. Ea a fost fabricată în 1865 la prima Manufactură Română (Arscn11l11I 
Armatei), având gravate pe patul armei iniţialele domnitorului. Tot printre aceste pil·~··. 
se află o frumoasă sabie de vânătoare şi patru pumnale, toate cu mânerul din os de l:11111 
şi cu reprezentări adecvate. O asemenea piesă a aparţinut familiei Bibescu, fapt n• 
rezultă din inscripţia aplicată pe armă. Pot fi întâlnite şi cinci tocuri pentru pulhl'I•' 
unele cu dozatoare, fabricate în Marea Britanie sau în ateliere orientale. De rcg11l11 
tehnica de confecţionare este mixtă, folosindu-se o diversitate de materiale; os, pi1•l1•. 
metal, etc. 

O categorie distinctă o constituie armele de apărare individuală. În colcq1o1 
muzeului se află mai multe scuturi din metal şi piele, atât de factură occidentală, l:IÎI '' 
orientală. De asemenea, un coif metalic cu apărătoare din zale din secolul XVI, prcrn111 
şi o cămaşă de zale cu numeroase apărători ce se aplicau peste aceasta. Poate fi admirntA 
o frumoasă armură medievală (replică) în stilul occidental al secolelor XV-X V I 
precum şi un costum de samurai, tot în replică, de data aceasta din perioada secol1·l111 
XVI-XVII. 

Muzeul Municipiului Bucureşti tezaurizează pe lângă armele care au 11v111 
folosinţă pe teritoriul românesc şi o serie de arme din alte zone ale lumii, dar care 11111111 
avut utilitate la noi. Exemplificăm prin existenţa a numeroase săbii şi pun11111l1 
japoneze. Săbiile, în majoritate din secolul XVII, sunt produse de vestitele atcl11·11· 
Tachi şi Katana, şi au încrustaţi pe lamă atât de mult îndrăgiţii dragoni, simh11l11I 
naţional al poporului nipon. Cele câteva pumnale din secolele XVIII-XIX, sunt li\rnlo 
laTanto. 

În colecţie, se află numeroase suliţe africane, confecţionate din bambus "'"' 
lemn ars parţial, pentru a împiedica degradarea materialului folosit. 
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De asemenea, colecţia cuprinde numeroase florete, săbii şi pistoale de duel. 
Spectaculoasă este prezenţa trusei de duel al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, 
lucrată la atelierul H. Bouchatte din Paris, în prima jumătate a secolului XIX. De 
remarcat, că muzeul deţine şi pistolul lui Cuza, confecţionat în 1865 la Manufactura 
Română. 

Din categoria armelor cu folosinţă colectivă, muzeul posedă un mic tun de 
câmp, de factură occidentală şi construit în secolul XIX. Alături de el, poate fi 
menţionat şi un binoclu de artilerie, fabricat la Jena. 

Mai menţionăm existenţa unor stilete de paradă, ce au aparţinut ofiţerilor 
români, în perioada interbelică. Deasemeni, o panoplie de arme medievale, un sceptru 
de demnitar, şi un pistol de semnalizare, md. 193 7 de calibru 26 mm. Pe lângă o serie de 
steaguri de bresle meşteşugăreşti, în colecţie se află şi trei tuiuri, ce erau date de sultani 
în momentul investirii domnilor români. 

În concluzie, putem afirma că în posesia Muzeului Municipiului Bucureşti, 
există o bogată colecţie de arme, cu un mare areal geografic de răspândire, cum de fapt 
este şi diversitatea pieselor existente. 

Weapons In The Collection Of The Municipality 
Museum OfBucharest 

SUMMARY 

Throughout the centuries, weapons have been evolving according to the 
changes in the socio-political environment. 

The increasing threats coming from dangers arisen at the borders, determined 
lhc Romanians' concern about their military means of defense. Increasing sums of 
money were invested in organizing the local army and endowing it with appropriate 
lools. The development of a profossional army was an important aim for many rulers, 
hut the traditional „great anny" made of non-professionals, was in use for a long time. 

Each century had its typical weapons: swords, daggers, clubs, spears, lances, 
hnttle axes were gradually replaced by guns, pistols, cannons, harquebuses, so that 
lraditional protective devices such as shields or annors became ineffective. Instead, the 
revolver, the automatic pistol, the rifle, the bayonet were more adequate to the realities 
of the fighting techniques. Yet, the sword remained in the troops' endowment until the 
.~Oth century, while other old types ofweapons became collection items reserved for 
decorative panoplies. 

The Municipality Museum ofBucharest stores over 750 patrimony weapons 
nnd accessories, grouped in two distinct collections: the archaeology one and the 
weapons collection properly. Besides fighting weapons, the collection also comprises 
h1111ting weapons, duel cases, foils and other sports instruments. 30% ofthe collections 
111e represented by white weapons produced either in famous Occidental workshops, or 
hy Oriental manufactures. 
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foto I : vârf de lance 

foto 2: sabie şi cutie Bibescu 

foto 3: stilet 
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foto 5: trusă duel 

foto 4: coif foto 6: cartuşieră 

foto 7: pistoale cu cremene 
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foto 7: toc pulbere foto 8: pistol cu 8 ţevi 

foto 6: carabină' tromblon 

fotografii realizate de Oana ohn 
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Arhitecti ai stilului 
' 

neoromânesc Bucureştean 

drd. Camelia ENE 

"Stilul este utilitatea artistică, 

sinceritate nouă şi frumuseţe veche: 
este unitatea spirituală sau valoar<' 
concretă, este tradiţie artistică " 

Ştefan Neniţesc11
1 

Cumulul evenimentelor culturale petrecut la răscrucea secolelor XIX şi XX 
privit în perspectivă, oferă astăzi un bogat câmp de studiu pentru istoricul de artă. 

Apariţia şcolilor naţionale modeme în cultura unor ţări europene din veacul al 
XIX-iea a fost un fenomen complex cu o largă arie de răspândire, care s-a manifestai 
într-un mod deosebit şi în domenii diferite, de multe ori acesta realizându-se împotriva 
spiritului oficialităţii. Formarea acestor şcoli corespundea aspiraţiilor spre libertate 
naţională şi socială, proprii în special acelor popoare care din variate cauze politice sau 
sociale nu se putuseră exprima liber aşa cum erau cele din răsăritul Europei şi totodal:I 
tendinţelor spre progres ale acestora. 

Asemenea tendinţe au stat în mare măsură la baza dezvoltării culturale ak 
unor popoare ca cel rus, finlandez, polon, ceh, sârb, croat, slovac, român, din a doua 
jumătate a sec. al XIX-iea, fenomen care, mai mult sau mai puţin întins a apărui 
concomitent şi în Italia, Spania, Scoţia, Olanda sau în ţările Scandinave2

• 

Procesul a atins prea puţin arhitectura gândită ca formă şi decor sau artell· 
aplicate, înaintea apariţiei "Artei 1900", ceea ce se poate explica prin dependentu 
acestor domenii faţă de comanda oficială, spre deosebire de ramurile de creaţie -
literatura, muzica sau pictura - mult mai mobile faţă de comanditar şi deci mai libere în 
a-şi înnoi limbajul artistic. Aici, s-au putut manifesta, de-a lungul sec_ al XIX-iea, 
poziţii opuse mentalităţii oficialităţilor aşa cum au fost: romantismul, realismul critil:. 
verismul, simbolismul sau impresionismul. 

Pe măsură ce sec. al XIX-iea se apropia de sfărşit, creştea dorinţa eliberării 
artei de academismele de pretutindeni: "Conştiinţa apropierii unui secol şi a deschiderii 
unei noi ere încuraja speranţa descoperirii unei arte noi. Decadenţă şi Simbolism, 
curente literare în conştientă opoziţie cu pozitivismul, relaţia simbolism-muzici\, 
iraţionalul, misticul, misteriosul în pictură; descrierea obiectivă dă locul ccll'I 
subiective. 113 

În jurul anilor 1900 are loc o revoluţie estetică ce a marcat "naşterea unui spini 
nou ce va inspira nu numai arhitectura ci toată creaţia modemă"4 

, ceea ce a dai 11 

' Ştefan NENIŢESCU, Istoria artei ca filozofia a istoriei, Voi. III, p. 219, Apud Petru COMĂRNESC'll. 
Kalokagathon. Bucureşti, Ed. Eminescu, 1972, p. 84. 
'Paul CONSTANTIN, Arta 1900 în România, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1972, p. 45 
1 S. Tschudi MADSEN Art Nouveau. New York, World University Library, I 967 
'CASSOU, Jean Panorama artelor plastice contemporane. Bucureşti, Ed. Meridiane, 1971, p. 26 
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liltală academismului muribund".' 
Arta 1900, stărâmând canoanele academiste, a creat condiţiile unei 

diversificări stilistice, incitând la originalitate, libertatea expresiei, afirmarea unei 
viziuni proprii. Tocmai de aceea în anul 1898, la deschiderea primei expoziţii din 
rnpitala Germaniei, preşedintele curentului Sezession berlinez Max Liebermann 
declara: "Noi vrem libertate„ . 116 

Decoraţia arhitecturală şi renaşterea tehnicilor decorative au avut un rol 
important în procesul de diversificare stilistică, au căpătat o pondere neobişnuită în 
Arta 1900, ceea ce a favorizat diversificarea modelelor şi inspiraţia din sursele 
li1lclorice sau tradiţionale. 

Noile tendinţe artistice vor fi ilustrate limpede, înainte de toate, prin apariţia 
unor şcoli cu trăsături proprii distincte: Art Nouveau din Franţa, Modern Style în Marea 
llritanie, Sezession în Austria, stilul Coup-de-Fouet din Belgia sau Jugendstil din 
ticnnania. 

Dezvoltarea acestui curent stilistic în a doua jumătate a anilor 1890 a dus la 
111 llorirea variantelor naţionale, fiecare cu particularităţile sale caracteristice. 

„Deşi pe plan internaţional existau trăsături comune, variantele naţionale s-au 
dezvoltat şi ele treptat, în privinţa formei putând distinge patru categorii: prima este 
11hstractă şi structurală, o concepţie aproape sculpturală, cu caracter dinamic. Apoi 
11vcm un stil floral în Franţa, inspirat din vegetal cu accent pe creştere şi organic. În sfera 
niltural-geografică franceză şi franco-belgiană se accentuează în general vorbind, 
ll·ndinţa spre structural. Şi în Italia stilul tinde spre floral, însă cu mai puţină atenţie spre 
~tructural. În al treilea rând, o concepţie lineară bidimensională şi literar simbolică, în 
Srnţia, mai ales în grupul format în jurul lui Mackintosh. În toate aceste trei variante, 
11simetria bine echilibrată este un scop în sine. A patra concepţie cu care ne vom întâlni 
l'ste una geometrică şi constructivă, dezvoltată mai ales în Germania şi Austria. 
Acestora patru li se poate adăuga concepţia inspirată de animalier, prevalentă în 
Scandinavia şi Scoţia, unde şarpele este des utilizat prin intermediul Entrelac-ului. 11

' 

Şi pentru că tot am amintit de concepţia decorativă în peninsula Scandinavă, 
1111 trebuie ignorată, ca ideologie şi datorită importanţei sale, tendinţa literară 

1cprczentată de renaşterea celtică, drept precursor Art Nouveau, dezvoltată mai ales în 
Anglia, Scoţia, Irlanda şi peninsula Scandinavă. În ţările Scandinave fondul folcloric al 
11rtci "Viking" se amestecă cu tradiţiile medievale, aici dominate mai ales de romantic şi 
jtOlic. 

Şi în Rusia, ţară în care s-a format în a doua jumătate a sec. al XIX-lea una 
dintre cele mai valoroase Şcoli naţionale moderne, în literatură şi muzică, unde a apărut 
1111ate cea mai puternică mişcare folcloristă din toată arta europeană a epocii, tendinţele 
~pre un stil modem, specific naţional s-au tăcut simţite la cumpăna secolelor (XIX
X X). 

/ l1dionnaire de l'architecture moderne. Paris, Ed. Femand Hazan, 1964, p. 15. Apud CONSTANTIN, 
1'11111, op.cit. ,p.46 

li. BRĂNIŞTEANU Adevărul. 1902 
ISCHUDI MADSEN S. Op.cit. 
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Odată cu creşterea interesului pentru istorie, dezvoltat în multe ţări suh 
impulsul romantismului care adesea a luat forme naţionale, artiştii s-au întors spre a1111 
de măreţie naţională. Renaşterea celtică a fost un curent manifestat deopotrivă î11 
politică, literatură şi artă. Evident nu trebuie uitată nici renaşterea gotică. 

Ne putem pune întrebarea dacă historismul este un stil, sau este 1111 

conglomerat de stiluri diferite? Ar putea fi descris şi ca mai multe stiluri într-u1111t 
singur. Oricum, o trăsătură comună evoluţiilor dintre anii 1820-1890 este interesu I 
istoric pentru stilurile epocilor trecute, o privire retrospectivă care este, în mulh• 
privinţe, înrădăcinată în interesul pentru Evul Mediu manifestat de mişcarrn 

Romantică. 
Cumpăna dintre secolele XIX şi XX reprezintă pentru Europa o perioailll 

fastă, din punct de vedere economic, în care desăvârşirea revoluţiei industriale avrn 
consecinte majore şi asupra limbajului artistic, în special asupra celui arhitectural. 

Intre 1890 şi 1910 când eclectismul şi în general curentele istoriceşte i,1 
epuizau ultimele resurse, un nou stil numit Art Nonveau se va răspândi în Europn 
cunoscând, după cum am amintit interpretări foarte diverse de la ţară la ţară. Ori tocm111 
această largă răspândire conţine dovada aderenţei la idealurile comune de căutare a mw 1 
arte şi a unui limbaj decorativ alternativ. 

Art Nouveau ca şi mişcarea Arts and Crafts va avea o vocaţie integratourl', 
încercând să reconsidere echilibrul dintre arte şi meserii, deşi câmpul preponderent iii• 
manifestare în Art Nouveau rămâne tratarea decorativă a suprafeţelor, pentru primu 
oară fiind pus în discuţie raportul structură-ornament. 

"Viollet-le-Duc îşi va manifesta interesul pentru structură ca expresu• 
arhitecturală, iar Henri van der Velde va reformula raportul dintre ornament ~t 

construcţie8 ." El susţine că funcţia ornamentului nu constă în a decora ci în a constn11, 
ornamentaţia trebuie să pară că determină forma. Deasemenea el credea că ornamenl11I 
împreună cu forma trebuie să exprime şi să simbolizeze funcţia obiectului. 

Un aspect dintre cele mai inovatoare ale stilului Art Nouveau e reprezentat iii• 
celebrarea liniei şi prin aceasta deschiderea drumului spre diminuarea masei construih' 

Mackintosh şi Sullivan exprimaseră deja concepţii organiciste ,1 
perfecţioniste despre raportul structură-ornament. 

Conform definiţiilor larg acceptate, decoraţia caracteristică Art Nouveau-ulut 
se bazează pe linii lungi, sinuoase şi organic utilizate, cel mai adesea în arhitecturii, 
decoraţie interioară, bijuterii, sticlărie, afişe şi ilustraţii. Totuşi, variantele iii• 
manifestare din Scoţia şi Austria nu se supun în întregime acestei definiţii. Par11•11 
comună a definiţiei Art Nouveau se referă la refuzul istoricismului şi căutarea de surN1• 
noi de inspiraţie. Lumea vegetală va constitui principala sursă de inspiraţie la care NI' 
vor adăuga totuşi şi unele surse istorice până atunci neexploatate aşa cum a fost bogl'll111 
ornamentelor bizantine ce va influenţa limbajul Wiener Werkstaette, sau motivclr 

'Marius, Marcu LAPADAT, Feţele ornamentului -Arhitectura bucureşteană în sec.20. Bucureşti, Ed. 
Univers enciclopedic, 2003, p.7. 
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celtice care vor fi preluate în varianta scoţiană a Art Nouveau-ului. Toate aceste surse 
lnsă refuză să facă referire la ornamentele arhitecturii istorice, fiind considerate că 
1cprezintă „o artă nouă, care nu simbolizează sau nu reprezintă nimic, nu aminteşte de 
nimic, dar care poate să ne stimuleze sufletele ... " 9 

Asistăm deci, în ultimele decenii ale sec. al XIX-iea şi începutul sec. al XX
lcn, pe plan european, la manifestarea unui curent de liberare de sub tutela 
ncademismului, în special a celui promovat de Ecole de Beaux-Arts din Paris. 

Ţările doresc să-şi găsească identitatea atât în planul politic şi social cât şi în 
rcl al sentimentelor şi tradiţiilor naţionale. Sub acest impuls apare căutarea şi 

llfllmovarea specificului naţional în artă. 
Pe de-o parte oamenii de cultură se manifestă explicit şi implicit contra 

~lilurilor bazate pe prelucrarea eclectică a limbajelor artistice istorice vest europene, a 
rnracterului compozit al expresiei artistice, pe de altă parte doresc să-şi găsească un 
mod de creaţie propriu bazat pe tradiţiile autohtone. 

„Europa întreagă a fost în criză: un discredit total era aruncat asupra filosofiei 
1 nrc dominase întreg sec. al XIX-iea, filosofia pozitivistă. Această discreditare grăbită a 
rnţionalismului a dus în artă la pierderea încrederii în capacităţile artei elino-latine, care 
1•stc prin excelenţă raţionalistă, de a fundamenta culturile naţionale. Toate culturile 
nntionale europene au început să-şi întoarcă faţa de la academismul elino-latin 
lndreptându-se spre civilizaţiile în care nu pătrunsese maşinismul şi în care viziunea 
despre lume nu fusese fragmentată: civilizaţiile extra-europene. Dar în acelaşi moment, 
lu Paris, Brâncuşi înţelege că Europa nu are nevoie să apeleze la tradiţiile culturale 
1·~ tra-continentale şi că se poate adresa unor tradiţii de pe chiar teritoriul ei ... " '0 

Am amintit de Brâncuşi deoarece el aspirase în ţara noastră aerul unei culturi 
11rganic închegate, care mai dăinuia în sec. al XIX-iea şi chiar la începutul celui următor 
,1 dăinuie încă în multe centre ale ţării, acolo unde se păstrează o gândire ţărănească 
nutcntică. 

Paul Valery, spune undeva, că „la baza culturii europene stă cultura elino
lnt ină, că pe aceasta vine cultura Evului Mediu de coloratură creştină, şi că, în al treilea 
~Irat, se regăseşte un fel de revenire la cultura elino-latină laică şi antropocentrică 
I hnpotriva culturii Evului Mediu care era teocentrică şi mistică) şi că această cultură 
1·~tc cultura Renaşterii Italiene"''. În situaţia în care analizăm conţinutul material în artă, 
ln literatură, remarcăm funcţionarea straturilor indicate de Valery peste tot în Europa. 
N 11 există domeniu în care ele să nu fie luate ca bază pentru culturile specific naţionale. 

Deosebirile încep de la durata specifică fiecărei perioade şi de la modul în care 
llccare ţară sau regiune asimilează noile viziuni. Renaşterea, în Ţările Române, a fost 
identificată în epoca lui Petru Rareş pe de-o parte şi în Muntenia brâncovenească pe de 
11ltt'\ parte, când în artă s-au exprimat viziuni antropocentrice în locul vechiului 
lcocentrism, dar fără a se putea vorbi de existenţa unui curent pe deplin formulat 

August ENDELL Apud Felices HODGES, The New Design Source Book".Londra, Quatro Publishing 
l 11M6, p.39. 
" Ion FRUNZETII, În căutarea tradiţiei. Bucureşti, Ed. Meridiane, 1998, p. 113 
' l'uul VALERY, Apud FRUNZETII,' Ion Op.cit, p. 112 
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Renaşterea noastră , adică începutul unei culturi organic umaniste care să încorporczl· 
cuceririle raţionalismului european, are loc ca şi cea a bulgarilor, chiar cu câtcvn 
decenii înaintea lor, în sec. al XIX-iea. 

„Tot secolul al XIX-iea reprezintă o Renaştere românească care introdun· 
principiile raţionalismului chiar şi acolo unde nu avea ce căuta, ca de pildă în pictmn 
bisericească care s-a stricat faţă de ce era înainte" 12

• 

Cultura românească a secolului al XIX-iea a asimilat tendinţele europene allit 
de repede încât între cele două războaie, adică în deceniul al III-iea şi al IV-iea al sec. al 
XX-iea, cultura spirituală românească putea sta, sub raport literar şi artistic, în unck 
ramuri, la nivel european. Dar, în acelaşi timp se şi puseseră bazele unor proccHl' 
împotriva introducerii formelor fără fond, al unei culturi europene care venea s11 
niveleze. 

În Ţările Române această manifestare contra stilurilor bazate pe prelucra1l·11 
eclectică a limbajelor artistice istorice vest-europene este o mişcare artistică cc H1' 
încadrează preocupărilor perioadei post paşoptiste de emancipare politică, social;1 ~1 
culturală. 

În cea de a doua jumătate a sec. al XIX-iea au loc evenimente politice 11'
importanţă majoră pentru viitorul poporului român: Unirea Principatelor (1859) ,1 
cucerirea independenţei faţă de Imperiul Otoman (1877-1878). Ca urmare în I HH I 
România devine Regatul România ceea ce îi conferă un statut similar celorlalte tll1 I 
europene. Urcarea lui Carol I pe tronul României în 1866 şi elaborarea, în acelaşi an, 11 

primei Constituţii liberale au contribuit definitoriu la impulsionarea mişcării dl' 
„europenizare" a României. Odată cu modernizarea tuturor sectoarelor materiale ,1 
spirituale ale societăţii româneşti, s-a făcut un uriaş efort de „schimbare la faţă" a 11111·1 
lumi româneşti patriarhale, a acestui Bysance apres Bysance cum spunea Iorga. 

Într-o perioadă relativ prosperă au loc modernizarea instituţiilor statului, 1111 
proces accentuat de urbanizare şi apariţia unor clădiri reprezentative în centrele maril111 
oraşe. Cu toate acestea, deschiderea unei societăţi patriarhale şi agrare către capitali~111 
nu s-a făcut cu uşurinţă. 

Această rezistenţă a lumii rurale faţă de oraşe văzute ca "adevărnh 

pandemonii corupătoare" 13 s-a manifestat cu o vigoare comparabilă cu ascensi11111•11 
capitalismului, căruia i se opunea. 

Spre sfărşitul sec. al XIX-iea România apare ca o ţară a contrastelor: „I m 
rafinat, de stil occidental la nivelul elitelor, trai cu moşteniri orientale la nivelul clasl'1111 
de mijloc şi sărăcie întâlnită azi în lumea a treia - în lumea satelor. " 14 

Pentru ilustrarea „pendulării dintre Orient şi Occident", istoricul Floi 111 
Constantiniu evocă chiar descrierea casei lui Tache Ionescu făcută de I.G. Dlll'll. 
debutul sec. al XX-iea însemnând o perioadă propice pentru arhitectura marilor clihl111 
Privirile românilor se îndreptau spre capitala „surorii mai mari a României", locul t1111 
care se propagau modelele culturale ale epocii. 

11 
Ion FRUNZEITI, Op.citi. p. 114 

" Florin CONSTANTINIU, O istorie sinceră a poporului român Bucureşti, Ed. Univers enciclopcd1r, 
1999,p.235 
" Florin CONSTANTINIU, Op. Cit„ p.238 
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O cercetare descriptivă sintetică a culturii româneşti, realizată cu grija 
evidenţierii specificităţii naţionale şi a diversităţii ei interioare, poate lesne convinge că 
acest document expresiv al spiritualităţii noastre dobândeşte în perioada sfărşitului 
secolului al XIX-iea o dimensiune spectaculară, de-a dreptul explozivă, edificatoare 
sub raportul formelor noi câştigate în urma impulsurilor primite din partea mişcării de 
idei a vremii. 

Cultura românească, caracterizată prin diversitate şi complexitate, participă 
rn caracterul ei dinamic şi stimulativ la viaţa poporului intrat acum într-o altă etapă, 
puternic individualizată, a devenirii sale istorice. 

Consolidată în liniile ei fundamentale, epoca constituirii şi organizării statului 
naţional modern, marcată de revoluţia de la 1848, de actul Unirii din 1859 şi de 
Războiul de Independenţă ( 1877 - 1878) se încheiase. Cultura acestei epoci, în 
nnsamblu, contribuise prin căile proprii la procesul de transformare a României 
moderne creându-i mijloace şi forme de manifestare, impulsionându-le, justificându-le 
~i personalizându-le prin originalitatea ei distinctivă. 

După 1878, în urma unei radicalizări în toate domeniile: în economie, pe plan 
social, în mişcarea politică, în ideologic, în mentalitate, în mai larga deschidere spre 
lumea din afară se delimitează o nouă perioadă mai productivă, prin sporirea capacităţii 
de creaţie. 

Ca şi întregul proces al civilizaţiei şi cel al culturii s-a realizat, în această 
l'pocă de pilduitor militantist civic când s-a consolidat naţiunea şi statul naţional, când 
s-a pregătit Unirea cea Mare, pe albia ideii naţionale. 

„Cultura epocii a fost prin caracteristicile sale cele mai pregnante o cultură 
naţională. Ca rezultantă a timpului şi spaţiului românesc, fără să ignore ecourile şi 
sugestiile venite din afară, din lumea franceză mai ales, dar şi din cea germană (cu 
precădere asimilate în cadrul mişcării junimiste), ea a ajuns, în configuraţia particulară 
dobândită în raport cu valorile universale, receptate liber şi creator, să exprime 
1ntcresele naţionale, să întărească sentimentul coeziunii şi solidarităţii colectivităţii 
româneşti şi să contribuie activ la formarea conştiinţei de sine a poporului nostru."15 

Prin racordarea vechilor achiziţii dobândite la perspectivele spiritualităţii 
~mrşitului de veac al XIX-iea şi începutul celui de-al XX-iea, toate domeniile acestei 
rnlturi, marcat naţionale şi-au reluat în continuitatea lor înnoitoare dialogul cu 
1c11litatea, care a contribuit, printr-un proces de extindere şi aprofundare, la realizarea 
unor valori reprezentative pentru creativitatea colectivităţii româneşti. 

În această epocă, rolul artelor a fost major, în „ridicarea inteligenţei şi 
luminarea naţiei", cum spusese Kogălniceanu. Pictura şi sculptura au încercat să 
11·:wlve spinoasa problemă privind raporturile dintre tematica şi limbajul artistic, prin 
uricntarea către veridicitate, realizându-se opere cu o concentrată substanţă umană şi 
1•1 ică în conţinut şi de o marcantă originalitate în expresie. · 

Angajate într-o împlinire permanentă, domeniile culturii din această fecundă 
p1·rioadă istorică ce avea loc în toate sectoarele spiritului public, au oglindit bogăţia 
'pirituală creativă a naţiunii. Condiţia umană a epocii s-a reflectat în cultura acestei 

/ lo•zvoltarea culturii între 1878 şi 1918. În: Istoria românilor Voi. VII,tom.11, Bucureşti, Ed. 
I lll'iclopedică, Bucureşti, 2003, cap. VIIJ., p.542. 
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perioade constituind un fond preţios al unei culturi noi sensibile la tot ceea cc crn 
propriu românilor şi prin aceasta universal în existenţa unei umanităţi. Bogăţia culturi I, 
dimensiunea ei au fost probate de valorile pe care s-a întemeiat în câteva din 
compartimentele ei cele mai reprezentative. 

S-a continuat pe terenul artelor şi în această perioadă lupta împolrivn 
formalismului, convenţionalismului, al academismului şi mai ales pentru o apropicn· 11 

artelor de realitate. Talente şi şcoli artistice în arhitectură, în sculptură, în pictură 1111 

militat pentru orientarea spre veridicitate, pentru realizarea unei arte de idei, rn 
substanţă etică în conţinut şi expresie. Deşi existau influenţe străine, inspiraţia artistirn 
din viaţa materială şi spirituală românească a câştigat teren, imprimând, pr111 
autohtonizare un caracter propriu artelor ajutându-le să dobândească atributd1• 
caracterului naţional şi popular. 

A doua jumătate a sec. al XIX-iea este marcată în toate domeniile culturii 1h• 
întoarcerea la tradiţie, de afirmare a specificului naţional. Aşa cum preciza Pctrn 
Comămescu „tentativele depărtării de tradiţie sunt urmate de călduroase apropieri, din 
care generează apoi noi atitudini." 16 

Momentul crucial în care în istoria artei naţionale se manifestă stilul 
neoromânesc în artele plastice la sfărşitul sec. al XIX-iea a fost desigur o consecinlR 
firească a parcursului străbătut de artele vizuale în acel veac. 

În Ţările Române şi Bucureşti în special veacul al XIX-iea a însemnat, din 
punct de vedere artistic, racordarea lor la curentele vehiculate în ţările Europei vestin·, 
curente pătrunse aici fie prin filiera rusă, fie prin filiera germano-austriacă până c:înd 
vor fi învăţate direct de la sursă respectiv de la Paris, centru şi model al lumii culturale in 
epoca respectivă. 

Secolul debutase sub semnul neoclasicismului dar persistenţa curentult11, 
până spre mijlocul sec. al XIX-iea şi îngheţarea sa în formulele academice promovate in 
special de Ecole de Beaux-Arts din Paris face ca la un moment dat în întreaga Europ;) sl\ 
apară o contradicţie din ce în ce mai accentuată între diversitatea şi complexitatea vic111 
sociale şi schemele de compoziţie simetrice, monumentale ale academismului 111 
arhitectură 11 • Urmat în arhitectură, sub influenţa descoperirii valorilor arhitect11111 
europene medievale, de stilul romantic-historist pur, aceste modele se vor pulveriza suii 
presiunea vieţii modeme făcând loc unui alt mod de exprimare care va domi1111 
arhitectura europeană mai bine de jumătate de secol, şi a cărei denumire cuprinzătom ,. 
este eclectismul. 

Apărut în Franţa la mijlocul sec. al XIX-iea, modificând criteriile şi valoril1•, 
„eclectismul se împotriveşte de pe o poziţie flexibilă istorismului doctrinar şi având 111 

baza concepţiei sale actul de „a alege" (grecescul ek/ego)[preia] părţi convenabili'. 
adaptabile din diferite stiluri preexistente."18 

" Specificul românesc în cultură şi artă În: COMĂRNESCU, Petre Kalokagathon Bucureşti, hi 
Eminescu, 1985 pg.208 
17 Mihai ISPIR, Clasicismul în arta românească Bucureşti, Ed. Meridiane, 1984, p. 120 
" Pentru stilurile care s-au manifestat în sec. al XIX-iea în Bucureşti informaţii extrase din lucn111•11 
MUCENIC Cezara "Bucureşti. Un veac de arhitectură civilă. Secolul X/X" Bucureşti, Silex, 1997 
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În Ţările Române şi în special în Bucureşti neoclasicismul se va afirma chiar 
de la începutul sec. al XIX-iea continuând să se manifeste până în ultimele decenii ale 
veacului dar din a doua jumătate de secol, odată cu apariţia arhitecţilor formaţi în şcoala 
rariziană, expresia arhitecturală oficială va fi dată de academismul de factură franceză 
cc va domina în special arhitectura civilă. 

Perioada sfărşitului sec. al XIX şi începutului sec. al XX-iea, va însemna 
pentru tânărul regat român perioada ridicării cu predilecţie în Bucureşti în calitatea sa 
de oraş-capitală a clădirilor pentru instituţii publice reprezentative proiectate în 
variante ~le eclectismului academic. 

În Bucureşti stilurile care s-au manifestat în sec. al XIX-iea s-au încadrat în 
puternica tendinţă de modernizare a oraşului, adică de europenizare. „Eclectismul este 
un bine atâta timp cât este supus unei gândiri juste, foarte sigure de ceea ce ştie şi 
posedând principiul limitării", spune Viollet le Duc 19

• Este un principiu de bază care se 
poate regăsi în modul de afirmare a stilului de aici, mod de afirmare ce pune în lumină o 
trăsătură a arhitecturii bucureştene independentă faţă de etapele stilistice prin care a 
trecut, şi anume folosirea repertoriului decorativ adoptat cu parcimonie, numai pentru 
sublinierea golurilor şi punerea unor accente pe suprafeţe, fără a distruge volumul. 
Acest mod de folosire a modenaturii explică şi de ce trecerea de la neoclasicism la 
eclectism nu reprezintă o cezură şi de multe ori este abia simţită. 

În ce priveşte preluarea stilului eclectic, acesta cunoaşte şi el anumite etape de 
difuziune. La început este primit ca un repertoriu decorativ neoclasic, îmbogăţit cu noi 
clemente care se aplică, păstrând însă punerea în pagină de tip neoclasic. În ultimul 
rlltrar al secolului, odată cu spectaculoasa modificare a vieţii oraşului devenit capitală 
de regat, intervine o schimbare şi în ce priveşte cerinţele programului de arhitectură, cel 
mai frecvent întâlnit - casă /locuinţă - . Ca urmare eclectismul se va manifesta pe deplin 
ntât în rezolvarea planimetrică cât şi în aspectele decorative .. 

Persistenţa folosirii expresiilor stilistice preluate din Europa occidentală, s-a 
datorat şi faptului că acestea reprezentau, pentru acest spaţiu, un limbaj nou întrucât 
repertoriul pe care-l foloseau nu însemna o revalorificare a formelor existente din 
vremuri apuse. Aşa se explică faptul că la sfărşit de veac sunt arhitecţi care reînvie 
soluţii din arhitectura istorică europeană cum o va face Louis Blanc la Palatul 
Ministerului Agriculturii, Comerţului şi Domeniului (1894) sau la casele particulare 
rroiectate de el, vehiculând forme şi repertorii ale renaşterii franceze, sau arhitectul 
George N. Duca, promotor al stilului Ludovic al XV-iea, atât ca motive decorative cât şi 
ca mod de compoziţie a peronului sau a faţadelor ca şi cel care a proiectat casele din 
Hlrada Scaune, nr. 52-54, în a căror faţadă reia repertoriul stilului Ludovic al XIV-iea. 
Renunţarea la amestecul de motive decorative şi de moduri de punere a lor în pagină nu 
mai poate fi încadrată în exprimarea eclectică care folosea diferite surse de inspiraţie ci 

''Eugene VIOLLET LE DUC, Entretien sur l'architecture. Apud UNLACK, G. De Vitrine ă le 
<'orbuşier. Textes d'architecture. Paris, Dunod, 1968 p.61 
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„romantismului" acordându-i acestuia accepţia de curent ce reînvie formule stilist111· 
dintr-o anumită perioadă a trecutului, nu doar din cel al Evului Mediu cu precădere nd 
gotic. 

Totuşi cel mai frecvent stil european care încadra oraşul, şi din punct de vc<k1 ,. 
artistic, marilor capitale a fost eclectismul de factură academică dar care şi-a g1hll 
formule originale de punere în operă. Este modul de exprimare al arhitectului Aln 
Săvulescu în cazul caselor proprii, când, preluând soluţii decorative şi trat1l11 
volumetrice din mai multe surse stilistice, introduce o sursă dominantă în limha111I 
arhitecturii gotice, sau la casele proiectate de arhitectul S.Mayer, care are drept surs1\ d1 
bază a inspiraţiei neoclasicismul de tip austriac. 

În aceeaşi viziune stilistică se încadrează operele unor arhitecţi stn\1111 
solicitaţi să lucreze în România, cum este cazul Palatului Casei de Depuneri (I K'lli 
1900) de arh. Louis Gottereau, a clădirii Facultăţii de Medicină şi Farmacie constn111„ 
în 1902 de arh. Louis Blanc, sau a Palatului de Justiţie având ca autor principal pc :11 li 
A. Ballu şi terminat puţin înainte de sec. al XX-iea Acestora li se vor adăuga n·l1• 
proiectate de arhitecţi români reveniţi în ţară după studii efectuate în străinătate. hh• 
cazul Palatului Poştelor, operă a arh. Alexandru Socolescu, terminată în 1900, sn11 11 

Palatului Parlamentului, proiectat de arh. Dimitrie Maimarolu ca şi al Palatului B11r~1·1 
şi Camerei de Comerţ operă a arh. Ştefan Burcuş, clădire pe care revista Arhitect11ni 11 
consideră concepută într-un stil „Ludovic al XVI-iea modem". În această epoci\, 111 
general limbajul artistic se va aplica în forme eclectice, când „slăbirea rezervei fa11\ d1 
ornament, [a lăsat] slobodă fantezia meşterului ori arhitectului, sau dimpotrivil, 111 

codificat-o] cu ajutorul şabloanelor pentru stucaturi". 20 

În Bucureşti alături de aceste manifestări ale curentelor de influc111n 
occidentală persistă totuşi în epocă, deşi puţin remarcate, clădirile cu funcţiune nm111 
prăvălie la parter/locuinţă la etaj, care continuă să folosească planul tradiţional al cn~•'I 
urbane, faţadele lor fiind tratate cu sobrietate din punct de vedere al motiwl111 
decorative fiind vorba în genere de ancadramente, brâie sau subli.nierea cornişei r1111 
decoraţie în stuc cu motive geometrice sau florale modelate aproape plat. 

Efectele dominatoare ale eclectismului erau suficient de prezente deja în I KHll 
pentru ca istoricul A.D.Xenopol să constate că: „O varietate ameţitoare de fomw, 11 

ornamentare încărcată, o amestecătură a tuturor epocelor şi a tuturor stilurilor, fan· 111· 
tocmai arhitectura noastră n-are nici stil, nici caracter"21

• 

„Acest fenomen - şi nu stil - poate fi apreciat ca pe un moment de crizn 11 
formelor, sub presiunea structurilor sociale şi a dezvoltării economice în l'lll1' 
necesitatea înnoirii nu şi-a găsit încă expresia consecventă spaţial tectonicii ,1 
decorativă. 

Oraşele româneşti, în special Bucureştiul, poartă şi azi amprenta acestei CJlln I 
frământate şi contradictorii - alăturând frontonul curb şi fragmentat cu ogiva ,1 
crenelurile neogotice, cu arcul turtit al stilului Tudor, cu acoperişul şi lucanll'li· 

10 Mihai ISPIR, Clasicismul în arta românească Bucureşti, Ed. Meridiane, 1984, p. 120 Apud 
LAPADAT Marcu Marius Op.cit., p.38 
11A.D. XENOPOL, Apud LAPADAT Marcu Marius Op.cit., p.38. 
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nrhitecturale ale Renaşterii franceze, atlanţii, cupidoni, cariatidele pompierismului, 
faianţele italiene, maure sau olandeze. Totul pentru a impresiona, pentru a produce 
l'ICct, pentru a uimi şi a servi dorinţei de afirmare individualistă şi de concurenţă 
"ocială".22 

La aceasta a contribuit pe de o parte necesitatea transformării rapide a cadrului 
mnterial construit pe măsura noilor exigenţe ale societăţii, concomitent cu dezvoltarea 
1•1vilizaţiei de tip modern, ceea ce a determinat, în cea mai mare măsură, faptul că, până 
111 jurul anului 1860 cei care au profesat arhitectura, în special în calitate de slujbaşi ai 
"lutului, sunt veniţi din străinătate în condiţiile lipsei specialiştilor autohtoni. Pe de altă 
pnrte lipsa instituţiilor de învăţământ superior de specialitate a condus la situaţia că 
primii arhitecţi români s-au format în şcoli şi academii din Franţa, Austria, Germania. 

Ori orientarea lor stilistică a fost urmarea directă a formării tinerilor arhitecţi 
111 învăţământul apusean, acolo unde îşi însuşesc un bagaj de cunoştinţe şi forme ce 
npurţin unor stiluri atât de diferite, şi evident, pot cunoaşte şi se familiarizează cu 
l'rcaţia arhitecţilor epocii, ce se înscrie tot ariei eclectismului: „Dar, odată cu această 
runoaştere, arhitecţii şcoliţi vin în contact şi cu ultimele teorii şi curente ale timpului, 
111r unii dintre ei şi le însuşesc şi le vehiculează. Se constată astfel o cezură între creaţia 
nrhitecţilor şi încadrarea ei stilistică şi modul în care era gândit şi comentat faptul 
urhitectonic". 23 

Dealtfel Dimitrie Berindei, în cunoscuta sa lucrare apărută în 1861 Despre 
111·1e şi despre cultura lor în Ţara Românească, lucrare a cărei valoare a determinat 
1 cpublicarea sa numai câteva decenii mai târziu în prima revistă de arhitectură Analele 
11rhitecturii şi ale artelor cu care se leagă, spunea: „o condiţie de viaţă pentru artă e de a 
'c reînnoi în formele ei, d'a nu copia stilul altei epoci ... artele frumoase sunt necesare 
P''ntru cultura morală şi intelectuală a unui popor„. şi cei ce ţin mai cu seamă la 
11riginalitatea maturei, cei ce combat cosmopolitismul în numele individualităţii 
1111ţionale, în numele independenţei şi libertăţii ei, au o datorie sfăntă, de a contribui la 
1111tnnizarea lor în ţara noastră'"\ afirmaţii ce respingeau categoric, încă de atunci, 
preluarea formulelor stilistice străine aşa cum era eclectismul, făcând apel la o revenire 
ln modelele tradiţionale. 

Dar, aşa cum am precizat, în arhitectura oraşelor româneşti, sursa înnoirilor în 
pitoresc şi monumental a fost iniţial căutată în modele din alte culturi decât cea 
nnţională. O explicaţie ar fi şi aceea că arta veche românească era puţin cunoscută, iar 
111a1 cât era cunoscută era uneori privită ca relicvă a ultimelor perioade de dominaţie a 
111lturii oriental-otomane sau ca simbol al vremurilor apuse ale Evului Mediu, tot aşa 
111111 artiştii Revoluţiei franceze condamnau goticul ce reprezenta aceeaşi epocă 
„lntunecată", în numele raţionalismului şi al culturii clasice. 

Mihail CAFFE, Ion Mincu, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1984, p. 8 
< 'cura MUCENIC Op.cit. p. l O 

' I hunitru BERINDEI, Despre arte şi despre cultura lor zn Ţara Românească În: Analele arhitecturii şi 
•tlt• nrlclor cu care se leagă, an I, nr.5, p. l 09-11 O 
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În plus moda imitaţiei şi puterea de influenţă exercitată de marile capitale şi 
centre apusene au avut şi ele un rol putem considera chiar preponderent în acea 
perioadă în care Bucureştii se pregăteau să devină micul Paris. 

„Toate curentele şi influenţele mişcării europene de arhitectură, care spre 1890 
începea să-şi găsească ieşire spre stilul 1900" sau „Modem Style" se grefează în mod 
specific „pe condiţiile particulare de dezvoltare naţională, încă puternic ancorată in 
idealurile paşoptiste, mai ales prin personalităţile artistice ale vremii: Grigorescu. 
Andreescu, Aman, Luchian, Eminescu, Coşbuc, Slavici, Delavrancea, Onciul. 
Odobescu, B.-P. Haşdeu, Kogălniceanu şi alţii care concurau în pictură, literatur:1. 
scrieri istorice, la formarea unei culturi naţionale modeme, pornind de la studiu ş1 

glorificarea tradiţiilor populare şi a valorilor trecutului istoric". 25 

Odobescu selectase încă din 1851 un program a cărui actualitate trebuie s-o 
acceptăm şi astăzi: „Studiaţi rămăşiţele oricât ar fi de mărunte ale producţiunii artistice 
din trecut şi faceţi dintr-acele sorgintea unei arte măreţe şi avute ... nu pierdeţi nici o 
ocaziune de-a vă folosi de elementele artistice ce vă prezintă monumentele româneşti 
rămase din vechime; dar prefaceţi-le, dezvoltaţi-le, dacă ştiţi şi puteţi ... contemplati 
adesea şi vă pătrundeţi simţurile de natura aşa de variată a tărâmului românesc„. 
Lucraţi, dar, ca din vechile monumente să iasă precum fluturul din crisalidil. 
monumente mai măreţe, dar cu acelaşi caracter de originalitate locală ... "20 

La fel de interesantă este poziţia lui D. Berindei care, în 1861 scria în Revis/11 
Română pe care o crease împreună cu Al. Odobescu: „Dacă e ceva miraculos în tot 
cursul istoriei noastre, e conservarea unei naţionalităţi care strecoară prin secole, 
înconjurată de inamici puternici, care străbat prin toate calamităţile, care lasă sângell· 
său pe toate câmpurile şi care, deşi martirizată, n-a pierdut originalitatea sa şi nimic din 
ceea ce constituie fizionomia unui popor. Această moştenire părintească e o datoril· 
pentru noi, a o păstra cu cumpătate. Putem preface, perfecţiona în obicei şi instituţii. 
căci legea propăşirii e o lege firească, e legea vieţii popoarelor; dar să ne ferim de 11 

atinge fondul, căci singuri ne-am da lovitura de moarte". 21 

Problema creării stilului naţional în arhitectură va fi larg dezbătută în epoc11, 
opiniile fiind diferite. La o extremă se situau oameni de cultură ca arh. Ştefan Ciocârlan 
care afirma: „în ce priveşte artele ... niciodată nu am ajuns să ne fixăm asupra unui filil 
propriu caracteristic ţării" dar admiţând totuşi ,,numai în elementele decorative - şi 

acestea sunt multe - , numai în detaliu se pot observa caractere bine definite, caractere 
originale"'" .Altă poziţie îmbrăţişau cei cu opinii similare arh. George Mandrea ce vedcn 
în posibilitatea făuririi unui stil românesc dar recomanda cu o intuiţie remarcabilii: 

"Mihail CAFFE, Op.cit. p.10 
" ODOBESCU, Al. Opere ,voi. II, E.S.P.L.A., 1955, p.83. 
" D. BERINDEI, Bucureşti, studiu istoric.(articol din 1861 republicat) În: Analele arhitecturii şi ale 
artelor cu care se leagă, an I, nr.5,6,7, 1890. 
"Ştefan CIOCÂRLAN, Clădirile vechi. În: Analele arhitecturii şi ale artelor cu care se leagă, an I, nr. I, 
p.13. 
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„trebuie să se înţeleagă sistemul constructiv şi decorativ şi să se continue, nu să se 
copieze"." Acelaşi G.Mandrea vedea şi înţelegea necesitatea studiului monumentelor 
naţionale şi aceasta mai ales pentru tinerii arhitecţi formaţi în şcolîle apusene, care vin 
cu o cultură intelectuală şi vizuală străină de formele ţării şi prea de timpuriu înainte de 
a le cunoaşte, preiau de la acestea numai repertoriul strict decorativ, pe care-l aplică 
apoi la clădiri cu diferite programe, negând prin aceasta unul dintre principiile de bază 
ale unei arhitecturi care cere ca fonnele decorative să reiasă din construcţie, să 
corespundă funcţiei clădirii, să se armonizeze cu distribuţia interioară deci să fie variate 
de la program la program. 

Depăşind faza de teoretizare, la modul concret, oraşul va cunoaşte, prin 
efortul creator al arhitecţilor Ion Mincu şi Ion N.Socolescu, încercarea practică de 
construire a unui stil naţional. 

Pe la 1884, când Mincu s-a întors de la Paris absolvent al Academiei de Belle 
Arte cu titlul de arhitect diplomat al guvernului francez, profesiunea în care se formase 
era conturată, statutul social îl integra pe deplin în rândurile intelectualităţii şi-i oferea 
~i independenţa meseriilor liberale. La puţin timp după revenirea sa în ţară se va 
constitui prima asociere profesională prin înfiinţarea Societăţii Arhitecţilor Români 
( 1891 ), a cărui membru fondator va fi alături de alte nume de prestigiu ale epocii şi va 
apare, sub direcţia arhitectului Ion N. Socolescu, revista de specialitate Analele 
Arhitecturii şi ale Artelor cu care se leagă (1890), revistă care se va pune în slujba 
breslei şi mai ales a tinerii asociaţii. 

Geniul lui Mincu a rupt cel dintâi bariera celor o sută cincizeci de ani după 
ultima epocă strălucitoare a artei naţionale, aceea a stilului brâncovenesc. Dar, pentru a 
pune în practică concepţiile sale în legătură cu crearea unei arhitecturi noi, bazată pe 
tradiţiile naţiei sale în mijlocul şi pentru trebuinţele căruia se simţea atras să lucreze era 
neapărat necesară o cunoaştere profundă a artei acestui popor. Grigorescu va afirma 
„academismul şi eclectismul, care la sfărşitul secolului trecut erau atotputernice în 
întreaga lume, nu l-au tentat pe Mincu, la baza concepţiei sale despre arhitectură stând 
idea că dezvoltarea artei de a construi trebuie, desigur, să se sprijine pe exemple clasice 
aparţinând vechilor arhitecturi ... în sprijinul acestei concepţii, noul în arhitectură nu se 
bazează pe ruperea continuităţii unui stil, ci reprezintă o creştere firească, o reluare pe 
plan superior şi o prelucrare corespunzătoare a unor programe şi cerinţe sociale, a 
elementelor şi formelor acumulate anterior". 30 

Pe lângă preluarea şi prelucrarea formelor majore ale arhitecturii româneşti 
medievale tradiţionale, una dintre principalele noutăţi ale stilului o constituie utilizarea 
citatelor şi nu a pastişelor din arhitectura ţărănească românească. „Răbdarea şi 
ingeniozitatea ţărănească sugerează o disciplină şi îndeamnă spre o metodă de lucru 
născătoare de două forme. Arhitectura românească de la 1900 reia un program care 

''' George MANDREA, început de renaştere a artei române ... În: Analele arhitecturii şi ale artelor cu 
care se leagă, an II, nr.5, p. l 09-11 O 
'"Grigore IONESCU Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor. Bucureşti, Ed. Acad. RSR, 
1982 pg. 417. 
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constă în a nu înstrăina înfăţişarea ţării şi a dezvolta mai departe premisele date de 
arhitectura ţărănească aducându-le până la monumental".ll 

Corifeu de necontestat al arhitecturii naţionale, recunoscut pentru 
originalitatea şi valoarea creaţiei în epocă, arhitectul Ion Mincu ( 1852-1912) este cel 
care va contribui în mod esenţial la naşterea unui stil românesc, denumit în cele din 
urmă, neoromânesc, stil pe care-l va promova prin creaţiile proprii şi prin formarea 
tinerilor în cadrul învăţământului instituţionalizat de arhitectură pentru care s-a luptat ~i 
la a cărui înfiinţare a participat în mod direct. 

Principala trăsătură a personalităţii creatoare a lui Mincu o constitUÎl' 
înţelegerea justă a valorii obiective a arhitecturii ţărăneşti şi a celei urbane românc~ti 
alături de marea arhitectură eclezială veche.„ Ataşamentul său faţă de popor şi tradiţii k 
sale care îl situează pe linia ideologiei democraţilor revoluţionari participanţi 111 

revoluţia de la 1848, stau la baza luptei pe care o desfăşoară prin viu grai, în scris şi pri11 
oferta sa arhitecturală împotriva orientărilor cosmopolite [în] domeniul arhitecturii".'' 

Mincu este un intelectual român conştient de obligaţiile sale faţă de cultura 
naţională, el admiră şi iubeşte pictura românească, creaţia nouă a unor artişti carc-~i 
găsesc sursele de inspiraţie în trecutul sau în viaţa de toate zilele a acestui popor: 
îndrăgeşte bogăţia de forme şi idei a artei populare. Patriotismul său este cald şi reţinut. 
filtrat printr-o fire sobră şi raţională ... căutând permanent să distingă adevărata art1l 
românească de contrafacerile ei de salon sau de paradă". 33 Model de abordare 11 

arhitecturii naţionale arhitectul era marcat întotdeauna de spirit critic şi de o man· 
exigenţă faţă de sine însuşi, ceea ce l-a ţinut departe de exagerările ce vor caracteri"n 
creaţiile de mai târziu ale epigonilor săi întru arhitectura neoromânească. 

Viitorul arhitect, legat de idealurile generaţiei sale plecase la Paris cu 
imaginea frumuseţilor româneşti, gândind că şi arhitectura - ca modalitate artistic:l · 
poate servi idealului naţional ca şi pictura şi literatura. 

Educat şi format în Occident, crescut în estetica occidentală, luase contact l'll 
dimensiunile colosale ale arhitecturii Apusului şi bogatele şi rafinatele detalii ak 
acesteia, dar, după cum apreciază Constantin Joja, „nici detaliile extraordinare, nir1 
dimensiuni colosale nu avea să întâlnească ci în ţara în care rafinamentele ~1 

expresivitatea arhitecturii sunt generate numai de proporţii între registrele de umbră ~1 
lumină, de ritm unitar în volume unitare, de simplitate şi originalitate luminoas1), 
deseori reduse la simple accente, stâlpii şi balustrada. În locul arhitecturii de piatră ~1 
cărămidă care îi formase ochiul în Occident, avea să întâlnească aici arhitectura de lenm 
nerezistentă dar rafinată. totuşi neinteligibile pentru cine a pierdut legătura la sensurik 
arhitecturale".34 Armoniile arhitecturii tradiţionale trebuiau îndulcite prin ornament. 
culoare, smalţuri, prin profile care trebuiau îngroşate, volume care trebuiau mişcall', 

" Grigore IONESCU Op.cit. p.581. 
" Gheorghe CURINSCHl-VORONA, Istoria arhitecturii În România. Bucurcşti,Ed. Tehnică, 1981 p.2H I 
n Mihail CAFFE, Op.cit. p. l O 
14 Constantin JOJA, Sensuri şi valori regăsite. Bucureşti, Ed. Eminescu, 1981, p.64. 
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goluri care trebuiau variate. Voia să învingă incompatibilitatea între arhitectura sacră şi 
cea profană, care la noi a fost posibilă doar în stilul brâncovenesc. 

Caracterizând opera lui Mincu, arhitectul Constantin Joja afirma: „Mincu nu a 
întrebuinţat şabloanele arhitecturii moderne din vremea lui, ci a exploatat pe cât se 
putea atunci potentele plastice ale arhitecturii tradiţionale într-o încercare de 
actualizare. Exemplul lui trebuia să rămână statornic urmat de aici înainte". 35 

Preţuirea arhitecturii tradiţionale, poziţia sa îndreptată împotriva arhitecturii 
de import cât şi înrâurirea concepţiilor vremii l-au condus pe Mincu spre concluzia 
practică de a încerca crearea unui stil naţional care să corespundă noilor programe şi 
noilor cerinţe ale societăţii, constituind o dezvoltare pe o nouă treaptă a tradiţiilor vechii 
arhitecturi româneşti. 

„Mincu considera, într-un autentic spirit romantic care nu are nimic de-a face 
cu moda romantică, patrimoniul arhitectural al trecutului ca fundament pe care se 
sprijină dezvoltarea creaţiei contemporane".36 El respinge însă preluarea mecanică, 
copierea elementelor vechii arhitecturi. Opera sa demonstrează că arhitectul 
surprinsese una dintre legile comune dezvoltării oricărui domeniu al producţiei 

materiale sau spirituale omeneşti, aceea că noul se bazează pe un dat anterior, pe o 
acumulare, că fiecare etapă nouă nu constituie o ruptură ci reprezintă reluarea celei 
precedente pe un alt plan. 

În creaţiile sale se găsesc calităţi incontestabile cum ar fi: căutarea unei 
expresii plastice adecvate folosirii materialelor locale şi tehnicii de construcţii 

tradiţionale; folosirea unor procedee clasice de compoziţie care se exprimă prin planuri 
echilibrate, cu o dominantă clar precizată în jurul căreia sunt plasate funcţiunile 
dependente; annonia proporţionată just a masei volumelor construite ca şi raportul 
potrivit între plinuri şi goluri. El prelucrează sub aspect estetic elemente constructive -
stâlpi, coloane, arce, streşini - interpretând formele vechii arhitecturi româneşti, fără a 
recurge la copieri sau măriri la scară. Elementele de arhitectură elaborate de Mincu apar 
rn forme noi, originale, crescute organic în raport cu scara redusă a creaţiilor care-l 
inspiră. Precum meşterii epocii brâncoveneşti arhitectul va îmbogăţi vocabularul 
plastic prin încorporarea în compoziţiile sale şi a unor elemente elaborate pe baza 
interpretării arhitecturii clasice. Operele construite de arhitectul Ion Mincu se 
adresează privitorului într-un limbaj familiar, având aerul deschis şi primitor al 
realizărilor arhitecturii rurale ţărăneşti. 

În cele câteva mănăstiri şi case vechi din sate pe care le-a putut cerceta în 
timpul unui an cât a durat studiul pentru întocmirea proiectului primei sale lucrări în stil 
românesc care i-a fost comandată - casa generalului Lahovary din Bucureşti (pe 
str.Lustrului, astăzi str. Ion Movilă nr. 5, în curtea spitalului Cantacuzino), construită în 
1886 I? I- Ion Mincu a putut descoperi, cum spunea el „rădăcinile sănătoase ale unui 
11rbore rupt de furtună"37 , pe care a încercat să pună altoiul său. 

· JOJA, Constantin Op.cit. p.66 
" <iheorghe CURINSCHI-VORONA, Op.cit„ p.291 
' Aprecierile asupra operei arh. Mincu ca şi citatele cf :IONESCU, Grigore Op.cit. p.550 
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Autorul considera proiectul interesant numai pentru că aceasta degajă o 
atmosferă românească, întrunind câteva din calităţile proprii arhitecturii ţărăneşt i. 

· Clădirea reprezintă în ansamblul ei o prelucrare novatoare a unor elemente şi fonn 
specifice vechii arhitecturi româneşti, caracterizându-se printr-o distribuţie raţional , 11 

încăperilor în legătură cu funcţia lor, printr-o utilizare judicioasă a unor materiale ş 
tehnici constructive tradiţionale şi mai ales prin bun gust în potrivirea proporţiilor şi Î ll 

dozarea decoraţiei şi armonizarea culorilor. Elementul dominant care dă caract 1 

clădirii este un peron de acces acoperit, tratat sub forma unui pridvor de cas 
boierească. 

Altă operă arhitecturală ce exploatează acelaşi filon este „Bufetul" de p 
şoseaua Kiseleff realizat în anul 1892 după planurile „Cârciumii româneşti" destinul 
Expoziţiei universale de la Paris din 1889, unde n-a putut fi executat. „Bufetul de I 1 

Şosea" preia elementele tradiţionale planimetrice, volumetrice şi decorative ale casei 
boiereşti de la ţară, dar nu printr-un act mimetic de preluare directă a unor elemente mo 
mult sau mai puţin istorice, ci printr-un proces superior prin care se decantează spiritul 
şi nu doar forma arhitecturii tradiţionale. „Mincu compune o imagine arhitectural 
susţinută de un foişor cu coloane înalte de lemn pe care se sprijină arce înalte, trilobat , 
sfărşite în acoladă. O scară exterioară protejată duce spre foişor. Timpanele arcelor suni 
decorate cu ornamente de ceramică smălţuită multicoloră - sursa lor fiind tără îndoiai 
ornamentaţia picturală şi sculpturală a arhitecturii brâncoveneşti - precum şi cu but n 
de faianţă puternic reliefaţi. Întâlnim prelucrări ale stâlpilor întâlniţi în arhitecturo 
populară, ei nu sunt doar o mărire la scară ci forme intermediare între stâlpii c;le lemn 
cei de piatră. "38 

" Gh. CURINSCHl-VORONA, Op.cit. Apud MITRACHE, Georgică Tradiţie şi modernism 11 
arhitectura românească. Bucureşti, Ed. Universitară "I.Mincu", 2002, p.60. 
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Arh. Ion Mincu, Bufetul (1889) 

Prin realizarea acestor opere ce au modificat radical modul de exprimare în 
arhitectura cultă - casa „Lahovary" şi „Bufetul de la Şosea"- arhitectul Ion Mincu a 
creat premisele unei abordări a gândirii asupra construcţiilor capabile să asigure 
dezvoltarea în forme majore a unei arhitecturi naţionale româneşti. Noile sale eforturi 
în vederea realizării în continuare a unei astfel de arhitecturi sunt concretizate în 
clădirea „Şcolii Centrale de Fete", realizată între 1890-1894. Operă de maturitate, cu un 
plan complex, dezvoltat în jurul unei curţi interioare, remarcându-se prin perfecta 
unitate între ansamblu si detalii. Şcoala Centrală impresionează prin echilibrul 
armonios al maselor construite, prin raportul dintre cele două registre ale faţadelor 
despărţite printr-un brâu, prin raportul dintre plin şi gol. Regăsim aici detaliile 
sculpturale în piatră şi decoraţia de ceramică puse în valoare prin proiectarea de 
câmpuri albe de zidărie. „Adaosul artelor minore care formează baza decoraţiei 
româneşti"39 reprezintă o sursă foarte bine folosită şi prelucrată de arhitect în toate 
operele sale. 

Curtea interioară, tratată în genul unei bogate incinte mănăstireşti (amintind 
imaginea şi formele regulate, simetrice ale unor ansambluri mănăstireşti de sfârşit de 
secol XVII, început de secol XVIII: Hurez în Oltenia, Antim şi Văcăreşti în 
Bucureştij, este mărginită la parter de o suită continuă de arce trilobate în acoladă 
sprijinite pe colonete de piatră. 

Este interesant la această clădire că nu elementele - care oricum nu sunt reluate 
din arhitectura veche - dau originalitate lucrării, ci modul cum sunt ele interpretate şi 
înglobate ansamblului. Prin calităţile sale esenţiale, Şcoala Centrală poate fi 
considerată opera cea mai izbutită a maestrului . 

" G.M.CANTACUZINO,. Apud Georgică MITRACHE„ Op.cit. p. 
"' Grigore IONESCU Op.cit. p.552. 
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Arh. Ion Mincu, Şcoala Centrală de fete (1 890) 

Se poate remarca în urma analizării operei lui Ion Mincu în totalitatea sa, c 
arhitectul admite două direcţii : „una reprezentată în creaţia sa de la casele Lahovary 
( 1886) şi Bufetul ( 1892), legată de casa ţărănească şi cea reprezentată de case i · 
Vlădoianu (l 889), casele Robescu (l 889), casele proprii ce este reluarea, ca volum, 11 

vechii case urbane ca siluetă, dar la care decorul este preluat din alte surse istoric . 
Construcţia Şcolii Centrale va fi o sinteză între cele două direcţii, faţadele spre strad 
purtând această dominantă a plinului şi accentul pus pe siluetă, pentru ca în curteo 
interioară, galeria, motiv tradiţional al casei urbane să fie concepută la proporţiile ş i 

profilele deschiderilor într-o viziune integratoare cu arta ţărănească şi cea a incintelor' 
mănăstireşti" . 41 

Caracterizându-şi opera, în cuvântul de la banchetul anual al arhitecţilor diu 
anul 1913, organizat la „Hotel Boulevard" de elevii şi admiratorii săi, I. Mincu 
spunea: „„.Ceea ce am tăcut, e un lucru mic şi simplu: am văzut în ţara astu, 

Arh. Ion Mincu, Şcoala Centrală de fete (1890) Curtea interioam 

' Cezara MUCENIC, Op.cit. p.67 
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semănată cu lucruri vechi, frumoase, o biserică, o casă, un acoperiş, o uşă, o rozetă, un 
chenar, care aveau ceva original, cum nu mai văzusem în altă parte şi mi-am zis că, 
adunând pe una de ici, pe alta de dincolo, s-ar putea începe cu ele un stil în ţara noastră, 
iată ce am făcut eu. Dacă încercarea aceasta atât de modestă, mi se aprobă de Dvs., eu 
sunt fericit.. . "'2 

Aceste cuvinte tratau activitatea sa cu extremă modestie reducând-o la opera 
unui culegător de forme ceea ce era cu totul străin stilului preconizat de el, stil prin care 
arhitectul ştiuse să surprindă integrala frumuseţii arhitecturii vechi din ţara noastră, a 
cărei existenţă a dorit să o prelungească. „Mincu avea o dragoste înnăscută pentru arta 
bizantină. Elementele orientale trecute în bizantin ca linii, ca ornamente, ca dispoziţii, 
bogăţia artei bizantine, magnificenţa şi coloritul ei, toate se lipeau de sufletul lui mai 
mult decât alte arhitecturi ... ce luă el din rămăşiţele noastre era ceea ce-l mişcă, era o 
alegere preţioasă, era elementul de veleat al stilului, era acel secret imponderabil al 
frumuseţii lui, era sufletul arhitecturii noastre, pe care şi-l apropiase şi pe care, la rândul 
lui, l-a trecut în lucrările sale"'3.Considerând arta românească drept icoana ţării noastre, 
I. Mincu spunea: „Din această icoană trebuie să ne inspirăm şi să continuăm s-o 
întregim, s-o înavuţim, s-o înfrumuseţăm".""' 

Studierea monumentelor vechi şi valoroase a reprezentat pentru Ion Mincu 
mai mult decât o intenţie documentar ştiinţifică şi decât un impuls de ordin afectiv. 
Afinităţile şi interesul său pentru arhitectura noastră veche au apărut pe fondul 
preocupărilor născute în rândul intelectualilor români, de raportul semnat de Th. A man, 
C. Storck, Th. Ştefănescu şi Al. Săvulescu asupra metodelor de restaurare practicate de 
arhitectul francez Lecomte de Nouy la Mitropolia din Târgovişte şi la Biserica 
Episcopală Curtea de Argeş, metode care constau în demolarea monumentului original 
şi reclădirea lui din nou după relevee, conform ipotezelor restauratorului asupra 
modului ideal de exprimare a stilului în care acela fusese clădit. Această metodă a trezit 
puternice reacţii adverse între cei care s-au exprimat fiind şi arhitectul Mincu. 

Către sfârşitul vieţii Mincu restaurează biserica Stavropoleos din Bucureşti, 
pe care o considera prototip al ultimei etape a evoluţiei istorice a arhitecturii româneşti 
reprezentată de stilul brâncovenesc. Această lucrare reprezintă o replică târzie şi 

îndelung pregătită a restaurărilor făcute de Lecomte du Nouy, Mincu dăruind primul 
model de restaurare modernă, ce urmăreşte să nu altereze substanţa monumentului 
original, şi să realizeze unitatea expresivă între original şi adaosurile modeme. „Opera 
lui I. Mincu, pe plan moral, poartă pecetea celor mai bune tradiţii ale angajării 
arhitecturii în miezul unor evenimente clocotitoare, în elanul naţional, ca o participare 
originală la contemporaneitate, pe plan profesional consemnându-se apariţia în 

''Ion Mincu Cuvânt la Banchetul aniversar din 1913, Apud N.PĂTRAŞCU, Jon Mincu. Bucureşti, 1929, 
r 98. 
"N. PĂTRAŞCU, Op.cit., p.101 
''Ion Mincu Apud N.PĂTRAŞCU, Op.cit., p. 102. 
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arhitectura românească a primei forme de mişcare definită ideologic, organizatorir. 
stilistic".'5 

Valoarea incontestabilă a lecţiei stilistice a lui Mincu a fost şi în forţa ei dl' 
sugestie pentru arhitecţii epocii care i-au recunoscut meritele, mulţi dintre ei urmându-l 
cu rezultate notabile ceea ce a făcut din arhitectul Ion Mincu un deschizător de şcoală. 

Cel de-al doilea promotor al stilului naţional în epocă, care va crea ceea n· 
colegii de breaslă au numit stilul Socolescu, deşi preţuit, va avea mai puţin impacl 
asupra contemporanilor. 

Marele merit al arh. l.N.Socolescu (1856-1921) va fi strădania creatoan· 
depusă pentru a găsi o cale proprie de exprimare arhitecturală în paralel cu Ion Mincu pl' 
care-l respectă şi despre a cărui operă vorbeşte întotdeauna elogios în revista al căn~1 
director era. Prima revistă de arhitectură, publicată de l.N.Socolescu în 1890 -Ana/1'11· 
arhitecturii şi ale artelor cu care se leagă este principala tribună de afirmare 11 

preocupărilor arhitecţilor români din acea vreme, faţă de poziţia cercurilor guvemantl' 
privind problemele arhitecturii, începând cu învăţământul şi terminând cu asiguram1 
calităţilor celor care practicau cu mai multă sau mai puţină pregătire, profesiunea dl· 
arhitect. În paginile acestei reviste semnează arhitecţi, nume de prestigiu ai epocii: 
l.N.Socolescu, Şt. Ciocârlan, G. Sterian, N.Gabrielescu, D.Berindeiu, Gh. Mandrca ~1 
mulţi alţii care scriu, cu profesionalism şi probitate studii istorice, note de călătorie, 
note critice, comentarii teoretice conferindu-i publicaţiei o ţinută deosebită. Ca rezultat 
imediat al acestor activităţi publicistice susţinute a fost constituirea, sub conducerea h11 
Al. Orăscu a Societăţii Arhitecţilor Români în 1891, unde Mincu apare ca membru 
fondator alături de arhitecţii primei generaţii de profesionişti formaţi în şcoli dl· 
prestigiu străine dar întorşi în ţară pentru a-şi pune ştiinţa la dispoziţia comanditaruh11 
român. Gestul corespunde modului în care şcoala de tip academic forma arhitecţii ln 
acea perioadă oferindu-le ca posibilă soluţie creatoare variaţia în repertoriul formul 
Tocmai această libertate de a se adapta la diferite limbaje a contribuit la neteziren 
drumului spre găsirea unei soluţii originale autohtone. Iar în aceasta S.A.R. s-a implicai 
în mod direct. Mentalitatea este evidentă în modul în care, la banchetul ce sărbătore~tl' 
în 1892 un an de la înfiinţarea Societăţii Arhitecţilor Români, sunt gratulaţi arhitccţ 11 
fondatori care primesc Colectiunea de elemente românesti. 

Înfiinţarea S.A.R„ va contribui şi la punerea în discuţie a ideii, de reînfiinţare 11 

învăţământului de specialitate după ce secţia respectivă, pe care de altfel o absolvise ~1 
I. Mincu, din cadrul „ Şcolii de ponţi, şosele şi arhitectură ", dispăruse. 

Din iniţiativa arhitecţilor Mincu, Negrescu, Ciocârlan, Maimarolu şi evident 11 

neobositului Socolescu, se va înfiinţa doi ani mai târziu, Şcoala de arhitectură a S.A. R . 
şcoală ce va supravieţui în perioada 1893-1898 graţie acestui grup de entuzia~t 1 
altruişti.46 

41 Mircea LUPU, Şcoli naţionale în arhitectură. Bucureşti, Ed. Tehnică, 1977. p.136. 
"'Datele referitoare la activitatea lui Socolescu extrase din articolul: Cezara MUCENIC, Ioan N. 
Soco/escu, activitatea în Bucureştiul sfârşitului de veac 1884-1900. În: Bucureşti, Materiale de istoric ~1 
muzeologie, voi. XIII, Bucureşti. MMB, 1999, p. 234-237. 
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În paralel cu colegul său Mincu, arhitectul l.N.Socolescu încearcă să găsească 
şi el propria formulă stilistică atunci când proiectează casa din str. Lucaci nr. 21 bis, 
pentru cunoscutul istoric al Bucureştilor - Ionecu-Gion. În cadrul acestui proiect, 
Socolescu reuşeşte să inoveze planimetric, volumetric, decorativ şi ca amplasare. 
Planul desfăşurat pe trei nivele, de forma unui trapez inegal, prevede, aşa cum era 
gândit şi la vechea casă boierească, intrarea, la nivelul principal, printr-un foişor în 
vestibul, din care se dispun cele patru camere, la faţa străzii fiind încăperile mai 
importante, adică salonul şi biroul. Pentru comunicare între cele trei nivele, în mod cu 
totul inedit, se prevede un turnuleţ ce conţine casa scării. Combinarea diferitelor 
volume. neuzitată la clădirile cu funcţiune de locuinţă, este menită a rupe unitatea mesei 
şi a particulariza compoziţia volumetrică. Decorul inovează şi el întrucât umple cu totul 
suprafeţele dintre arcele trilobate, arce prezente în cazul tuturor deschiderilor, foişor, 
loggie, ferestre. Se introduce motivul decorativ floral tratat în maniera stucaturii plate. 
Fiecare cornişă primeşte alt brâu decorativ care se încheie printr-o baghetă bine 
conturată sau o torsadă. Acoperişul reia tipul de streaşină lată, ca la vechile case 
boiereşti bucureştene, care se mai găseau în oraş la acea epocă. 

Noua formulă stilistică înseamnă doar încercarea de a introduce pe lângă 
repertoriul volumetric şi decorativ vehiculat în epocă, repertoriu de sorginte vest
europeană, o altă suită de elemente din ceea ce arhitectul identificase la vechile case ale 
oraşului, în arhitectura post-brâncovenească sau în arhitectura de influenţă orientală 
existentă în Bucureşti încă la acea dată, cu tipul său de decoraţie. 

Analizând întreaga compoziţie propusă de arhitectul Socolescu trebuie 
remarcată originalitatea faţă de exprimarea stilistică curentă. El a găsit soluţii să 
modifice: jocul volumetric; să introducă motive insolite; să schimbe modul în care se 
amplasează pe lot clădirea sau felul în care este dispusă modenatura ceea ce a conferit 
casei Ionescu-Gion expresia arhitecturală originală. Clădirea va deveni astfel 
exemplarul princeps al exprimării arhitecturale ce se va numi Stilul Socolescu. 

Toate proiectele, cunoscute în prezent, semnate de l.N.Socolescu după anul 
1889, se încadrează acestui mod de exprimare stilistică, fără ca rezolvarea să însemne 
multiplicarea soluţiei iniţiale, ci păstrând efortul creator de nuanţare a expresiei în 
raport cu funcţiunea şi amploarea programului. Aşa sunt casele-locuinţă, de diferite 
dimensiuni.: 1890 casele din str. Clopotarii Noi, nr. 55 şi clădirea din str. Polonă nr. 26, 
reparată radical în anul 1891, 1894 casa dr. lovit din str. Emigrantului. De asemenea 
clădirile cu funcţiune mixtă, foarte des prezente într-un oraş în care negoţul este una 
dintre ocupaţiile principale şi anume acel tip de construcţie ce are parterul comercial iar 
caturile superioare - locuinţe este prezent şi în opera sa : casele din Calea Moşilor „în 
curtea bisericii Răzoare" ridicate în 1889, casele proprii din bd. Carol I nr. 14 şi cele de 
la 14 bis, proprietar Ion Constantin Robescu sau casele Mihail Stoenescu din str. Izvor 
colţ cu str. Mihai Vodă, din 1897 .Analiza lor pune în evidenţă o anume nuanţare în timp 
a stilului Socolescu. 
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Stilul Socolescu se va caracteriza prin punerea accentului pe una dintre faţade, 
de obicei cea cu intrarea, nediferenţierea în tratarea nivelurilor din punctul de vedere al 
importanţei decorative şi retragerea faţă de linia străzii cu orientarea faţadei paralel cu 
aceasta. De asemenea tot în această viziune stilistică se vor introduce şi soluţii vechi 
tratate în formă nouă respectiv un element constructiv-decorativ, bovindoul- în locul 
foişorului central- cum este cazul clădirii din bd. Carol nr. 14 bis, faţada devenind un 
cadru decorativ cu diferite motive: torsade, brâie, arcaturi, cărămidă aparentă, de 111 
nivelul parterului până la cupola centrală, şi prin aceasta reuşind să-i confere exprcsi11 
individualizată. 

Stilul Socolescu nu va rămâne fără ecou şi ambele soluţii vor fi reluate în 
epocă, dar difuziunea va fi de scurtă respiraţie. Nu va avea acelaşi impact în crea1i11 
arhitecturală a epocii ca cel propus de I. Mincu, dar va fi remarcat de confraţi şi apreciai 
efortul creator făcut pentru găsirea unui limbaj nou. 

Contribuţia lui l.N. Socolescu la istoria şi evoluţia arhitecturii româneşti cslc 
remarcabilă, acesta marcând prin creaţiile sale o etapă definitorie în arhitecturn 
Bucureştiului sfărşitului de secol XIX. 

Definirea stilistică a activităţii arhitectonice în Bucureşti, pune în discuţie 1111 
fapt al civilizaţiei româneşti din secolul al XIX-iea şi anume preluarea experien1e1 
Europei apusene şi transpunerea ei în realitatea de aici. Pe planul creaţiei arhitecturale 
faptul a avut o deosebită importanţă căci înscrierea în circuitul european de valon 
artistice a permis receptarea rapidă a curentelor modernizatoare în sec. al XX-iea. S-11 
demonstrat foarte clar că preluarea s-a făcut printr-o selecţie, predominant fiind 
echilibrul, buna măsură, respectul pentru volum şi decoraţia menită numai a îmboglll1 
suprafeţele. Apoi, prin contrast, introducerea curentelor europene - neoclasicism, 
romantism, eclectism - a impus nevoia artistică de reîntoarcere la surse de sorginlc 
naţională şi chiar dacă alegerea motivelor sau a modului lor de transpunere nu a ajuns lu 
adânca discemere a ceea ce ar fi putut fi considerat specific creaţiei constructive 11 

acestor locuri, au introdus ideea existenţei acestuia, în diferite modalităţi de expresie . 
în arta ţărănească şi cea urbană, în arta laică şi religioasă. 

Este viziunea pe care atât de înţelept o va rezuma arhitectul George Mandrcn 
într-unui din primele articole care analizau rezultatele noilor moduri de exprimam 
arhitecturală: „ ... unii arhitecţi încearcă să reînvie arhitectura românească .... Trebuic sn 
înţeleagă sistemul constructiv şi decorativ şi să se continue, nu să copieze ... "." 

" George MANDREA, Început de renaşterea artei române, /n Analele arhitecturii şi ale artelor cu can• ,,.,. 
leagă, an II, nr. 9, p. 153. 
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Architects of the Bucharestan 
Neo-Romanian Style 

SUMMARY 

The birth of the national modern schools in some of the Eastern European 
countries, during the l 9th century, proved to be a complex phenomenon closely tied to 
the increase in the people's aspirations of social and national freedom. At the same time, 
the elaboration of the national art styles was a reaction against academicism of every 
kind. A real artistic revolution took place around the year 1900, when conditions 
appeared for diversified national art versions to finally develop. 

The article presents and explains the elaboration ofthe Neo-Romanian style, 
at a time when academicism, neo-classicism and eclecticism were in vogue in 
Romania. 
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Onoare şi caracter 
Îli memoriam dr. 

Gheorghe Poenaru-Bordea (1937 - 2004) 

Două cuvinte pot oare să reflecte o viaţă ? 

Vineri, 14 mai, a plecat din aceasta lume un om. 
Marţi, 18 mai, a fost condus pe ultimul drum, la 
Cimitirul Bellu. 

Aristocrat, prin ascendenţă şi printr-un fel 
personal de a fi, de o rară şi discretă erudiţie, cu o 
memorie fantastică şi cu o mare putere de analiză a 
fenomenului numismatic integrat contextului 
istoric, dr. Gheorghe Poenaru-Bordea, cercetător la 
Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan" din 
Bucureşti, rămâne un model de intelectual, de 
specialist rafinat, într-o societate şi într-un timp, 
cum sunt cele de astăzi, în care avem atâta nevoie 
de modele autentice. 

Liliana-Nicoleta HANGANII 
Mihaela IACOH 

.--~-..~~~~--~~~~ 

Spiritual şi echilibrat, avea conştiinţa propriei valori, fără să iasă cu tot 
dinadinsul în faţă; de sfaturile sale se ţinea întotdeauna seama, deşi, cumva, nu era 111111 
în considerare, nefiind în mod făţiş, ceea ce în accepţiunea curentă, se cheamă un lidl'I 
de opinie. Poate, pentru că ştia să-şi susţină punctul de vedere cu eleganţă, păslri111d 
măsura, vorba aleasă şi tonul ponderat, atât de necesare în vremuri nesigure s1111 
tulburi ... 

Model de comportament, de modestie şi cumpătare, cunoştea aceea taina 111111 

de simplă, şi totuşi, atât de greu de atins, de a se salva prin munca sa şi de a se bucurn d1· 
micile plăceri ale vieţii ... Aroma cafelei tari, nelipsita ţigară, ultimele pagini ale vrcu11111 
studiu numismatic şi, bineînţeles, savoarea picantă a conversaţiei. Micile gesturi ai.
dimineţilor, când palmele fremătau nerăbdătoare în aşteptarea ceştii fierbinţi, ap111. 
potrivirea ţigării bătute uşor pe mâna dreaptă, scaunul apropiat de sobă, biroul înc;irrnl 
de cărţi, de pagini scrise mărunt, de fise, de mulaje după monedele aflate în lucru, 1li
timbre decupate de pe plicuri: 

- Pentru nepotul meu! spunea de fiecare dată„. 

Specialist de elită, cu o bibliografie impresionantă, susţinută de un apa1111 
cnt1c amănunţit, revenea asupra oricărei fraze, cizelând-o îndelung, epuizi1111I 
subiectele studiate, ajungând la concluzii ce, fie luminau zone obscure, fie devem·1111 
puncte de plecare pentru noi cercetări. Până şi notele de lectură sau recenzarea u11111 
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volume, purtau pecetea erudiţiei sale, amendând cu curtoazie scăpările din lucrările 
respective. 

Purta o corespondenţă bogată cu specialişti din ţară şi din lumea întreaga, el 
însuşi fiind unul dintre greii numismaticii româneşti şi universale, în ceea ce, de-a 
lungul secolelor, constituie forţa acestei ştiinţe, şi anume, numismatica antică greco
romană ... 

Mentorul unei generaţii, profesor şi cercetător, ştia să asculte şi să colaboreze 
cu mai tinerii săi colegi, oferindu-şi sprijinul intelectual şi moral, în meserie ca şi în 
viaţă, indiferent cât de departe se aflau aceştia (ca preocupări de specialitate sau 
distanţe geografice): 

- Da, domnule, să faci! ne spunea adesea, încântat de fiecare idee nouă ... 

A sădit încredere acolo unde erau doar temerile începutului de drum, a întărit 
curajul acolo unde era doar cutezanţa tinereţii ... Îndrepta greşelile cu delicateţe şi cu 
vorbe de duh, cu jocuri de cuvinte savurate chiar şi de către cei care le iscaseră. 
Blândeţea înţelepciunii îi lumina faţa, în timp ce ochii - oglinda sufletului - priveau cu 
vioiciune şi duioşie ... Nu a rănit pe nimeni şi nu a participat, de nevoie şi, mai ales, cu 
voie, la lovirea nimănui, indiferent de situaţiile dificile pe care soarta i le-a hărăzit. 

Până la urmă, murim o singura dată, dar trăim în fiecare zi şi în fiecare clipă ... 
Au rămas un scaun gol, lângă sobă, corespondenţa nedeschisă, o scrumiera 

veche, ceaşca de cafea, timbrele, unele pagini neterminate şi altele, prea multe, 
nescrise ... 

Domnule Profesor, Poe, - cum toată lumea vă ştia! - rămân în urma 
dumneavoastră urmele din sufletele oamenilor care v-au cunoscut, v-au iubit şi v-au 
respectat, şi dintre care, mulţi, v-au fost învăţăceii ultimilor ani ... Răspândiţi prin ţară şi 
prin lume, păstrăm în suflet vocea caldă cu o ironie bine temperată şi imaginea 
conştiinţei dumneavoastră! 

Rămâneţi pentru noi un om de onoare şi un bărbat de caracter! 
Domnule Profesor, acum, când aţi plecat prea devreme, prea în pripă şi prea 

departe, alte cuvinte, ale lui Hegel dezvăluie personalitatea dumneavoastră: libertatea 
constituie singurul adevăr al spiritului ... 

Honor and Character -
SUMMARY 

The article presents the personality of one ofthe noted Romanian specialists in 
numismatics. A !ist ofhis works was added. 
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Convorbiri cu un destin: Pompiliu Macovei** 

dr. Mihai Sorin RĂDULESC'll 
DanFALCAN 

La poalele dealului Patriarhiei, pe o străduţă cu parfum interbelic se găsc~h· 
casa, înecată sub bolţi de verdeaţă, construită undeva la cumpăna veacurilor XIX şi X:.. 
Clasic pe dinafară, edificiul este cu adevărat valoros pe dinăuntru, fiind depozitarnl 
uneia dintre cele mai autentice şi preţioase colecţii de artă adunată de o famil11· 
pasionată de tot ceea ce este frumos. Tablouri şi cărţi, sculpturi şi covoare, icoa11I'. 
candelabre, mobilier şi artă populară, totul este adunat şi oferit privitorului sp11· 
încântarea ochiului, minţii şi sufletului. Un singur criteriu guvernează accaslil 
adevărată peşteră a comorilor de artă: bunul gust, simţul estetic, într-un cuv1)111 
frumosul autentic. 

Ne deschide uşa un domn relativ în vârstă, distins, îmbrăcat întotdeaunu lu 
costum, vestă şi cravată, vioi şi amabil. Îi dai fără teama de a greşi prea mult între 60 ~I 
70 de ani. Afli mai apoi că este născut la 13 mai 1911, deci a împlinit deja 93 de 11111 

Dialogul cu domnia sa se leagă firesc, uşor, transformându-se încetul cu încetul 111 
conversaţie, apoi în prelegere. Aproape că nici nu ştii ce să admiri mai mult: interioan·lr 
casei, colecţia propriu-zisă sau fascinanta erudiţie a amfitrionului. 

Vorbim deci cu domnul Pompiliu Macovei, omul căruia, alături de soţin Nil. 

fulguranta şi sublima artistă Ligia Macovei, îi datorăm priveliştea atâtor splendor 1. 
adunate de-a lungul a peste şase decenii. Domnul Macovei îşi povesteşte viaţa reluxnt 
cu detaşare şi umor, evocând nume, date şi întâmplări, dovedind o uluitoare memm11· 11 
tot ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 70, 50 sau 20 de ani. S-a născut la Buzău, cu trei 11111 
înaintea primului război mondial. Păstrează vie dragostea şi preţuirea pentru tatăl sn11 
mecanic de locomotivă dar cu certe înclinaţii şi aspiraţii intelectuale şi pentru mamu N11 
femeie frumoasă de pe undeva din Măgura Buzăului, o vale feerică în care mil:11111I 
Pompiliu şi-a petrecut copilăria marcată oarecum de avatarurile războiului de întrt'l(ll• 
a neamului. 

Pasiunea de a colecţiona crede că i-a insuflat-o în clasa a II-a de lrn·11 
profesorul de franceză. Sămânţa curiozităţii fusese aruncată şi tânărul Macovei înn•p•· 
ca orice elev de vârsta lui: adună timbre, constituindu-şi o primă colecţie filatclil'11 
Urmează cărţile cărora le-a rămas credincios întreaga viaţă. Consideră că a citit 1w~1i 
4.000 de volume fără să pună la socoteală lecturile din Alexandre Dumas, Paul h·' 111 
sau Agatha Christie. 

La 18 ani se înscrie la Arhitectură pe care o termină în 1934. Diploma o oh1111• 
în 1939, an în care îşi leagă destinul de marea dragoste a vieţii sale: Ligia To1111·~· 11 

devenită Macovei, artistă rafinată, idealistă şi romantică, muză protectoare şi prolt'J1tl11 
în acelaşi timp a tânărului arhitect. 

••Dorim pe această cale să ne exprimăm gratitudinea faţă de bunăvoinţa şi amabilitatea domnuh11 
Pompiliu Macovei îară de care aceste convorbiri nu ar fi fost posibile 
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Opţiunile sale politice de stânga, dezamăgite mult mai târziu de ineficienţa şi 
uhuzurile unui sistem corupt îl ajută să devină după al Doilea Război Mondial, 
11rhitectul şef al capitalei ( 1952-1958), consilier la ambasada României de la Paris 
( 1958-1960), ambasador la Roma (1960-1962), ministru-adjunct la Externe (1962-
1 %5), ministrul Culturii ( 1965-1971 ), în sfărşit ambasadorul ţării la UNESCO ( 1971-
1977). Rămâne însă credincios în orice timp şi în orice loc primei sale iubiri: frumosul 
~uh orice formă s-ar găsi el. Poate fi un dulap romanic din veacul al XII-iea cumpărat 
dmlr-o ve~he abaţie cisterciană din sudul Franţei, poate fi un tablou de Pallady 
11rhiziţionat chiar de la autor, în 1939, cu destul de pipărata sumă de 40.000 de lei, un 
, 1111delabru de Murano, o colecţie de scoici sau de icoane pe sticlă. Nimic din ceea ce 
l'slc frumos şi autentic nu le este străin Ligiei şi lui Pompiliu Macovei. 

Îşi aminteşte cu multă deferenţă, chiar respectuoasă duioşie de toţi cei care i-
1111 fost profesori sau colegi, prieteni şi colaboratori. Memoria îl ajută să reînvie 
111111osfera unui timp ce nu mai există decât în amintirea sa. Întâlniri providenţiale se 
~m:ced în dialogurile noastre :Tudor Vianu, Mihai Ralea, Sergiu Celibidache, George 
t '1i linescu, Mihai Sadoveanu, G .M. Cantacuzino, Petre Antonescu, Adrian Marino. 

Surprinzătoare la Pompiliu Macovei este bunăvoinţa cu care evocă 

p1·rsonalităţile pe care le-a cunoscut. Nu există reproşuri, nu există încriminări, cel mult 
1111ante de subtilă ironie care punctează vreo deficienţă de caracter sau pregătire 
profosională. Rămân oamenii aşa cum i-a surprins domnul Macovei, aşa cum şi-i 
11111inteşte, cum ni-i destăinuie nouă, umili şi privilegiaţi ai sorţii. 

Am reprodus din conversaţiile avute cu domnul Pompiliu Macovei numai 
1111dc pasaje care ni s-au părut că au relevanţă în raport cu specificul revistei „Studii 
,Ji- istorie şi muzeologie". Astfel se explică unele intrări prea abrupte în subiectele 
11hordate sau anumite discontinuităţi în curgerea firească a dialogului. Ne cerem 
•1rnzc anticipat cititorilor noştri. 

Convorbire cu domnul arhitect Pompiliu Macovei 

14 februarie 2004 

~llhui Sorin Rădulescu: Care consideraţi că a fost cel mai bun arhitect din perioada 
, 111nunistă? 

l10111piliu Macovei: Foarte greu de spus. Evident că nu puteau să-şi facă total meseria. 
I 111 nomenclatura care hotăra. De aceea creativitatea arhitecţilor nu prea se putea pune 
111 vuloare. 

1>1111 l'ălcan: Care sunt profesorii de care vă amintiţi cu cea mai mare plăcere? 

l'.M,: Păi ....... .istoria arhitecturii româneşti am făcut-o cu Petre Antonescu. Ne-a vorbit 
''"~pre metodele constructive în arhitectura bizantină, cum se făceau bolţile fără 
• 11h11jc. Lui îi plăcea mai mult arhitectura moldovenească. Era o personalitate. Făcuse 
•lndi i la Beaux-Arts. Umbla întotdeauna foarte îngrijit, îşi asorta hainele. Purta aşa o 
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perlă la cravată. De altfel era şi foarte bogat. Avea moşii de peste 600 de hectare. ~i 111 
Bucureşti avea proprietăţi. Zona aceea dintre Lipscani şi Şelari era a lui. Avea o li1rn 
care îl îngrijea. Stătea pe undeva pe lângă Cişmigiu. Când eram arhitect şef mă 111111 
sfătuiam cu el. Sigur era de acum mai bătrân şi părea puţin cam demodat. El a construii 
Academia di Roma. Poate nu avea o cultură foarte vastă, dar avea repere sigure. Ern 111 
cuţite cu Duiliu Marcu, o personalitate. Marcu purta un inel cu sigiliul leului Sfănt11h11 
Marcu. Era un foarte bun arhitect, cum spunem noi, de planuri. Rezolva foarte hi111· 
toate funcţionalităţile, vezi clădirea Comitetului de Stat al Planificării de pe C11l1·11 
Victoriei sau Academia Militară. 
D.F.: Pe Grigore Ionescu l-aţi cunoscut? 
P.M;: Sigur că da. Era rectorul Facultăţii de Arhitectură şi preda „Istoria Arhitecturii" 
Foarte bun. L-am mai avut la Tehnologia materialelor pe Scarlat Capşa, rud;1 rn 
cofetăria. Era puţin cam excentric; avea o maşină cu trei roţi. George Oprescu ern 1111 
foarte bun profesor pentru vremea lui. Preda istoria artei şi făcea cronica plasticfl 111 

„Universul". Pe atunci se ducea lupta între beaux-artişti şi modernişti. Horia Crea11.in 
era modernist. A făcut blocul „ARO", actualul „Patria". Mie însă îmi plăcea Doiccsrn 
Era cel mai echilibrat dintre toţi. Avea o căldură în raport cu Creangă. Ca om era fo111 h· 

modest, avea multă nobleţe în comportare. A scos împreună cu G.M. Cantacu:t.i1111 
revista „Simetria". Foarte bună. Păcat că nu au apărut decât 8 numere. 
În 1935 el a făcut „Luna Bucureştilor" în Parcul Carol. După aceea, în 1936, a făcui 11 
Creangă în Herăstrău. Creangă era băiatul Căpitanului Creangă, care-şi făcuse fahm 11 

de foiţă de ţigări. Avea şi un slogan publicitar aşa: „ori fumezi foiţa Creangă, ori 11111 
dracului ţigara". Soţia lui era tot arhitectă, au avut şi doi copii. 
M.S.R: Dar, spuneţi-mi, Ascanio Damian cum vi se pare ca arhitect? 
P.M.: Excepţional de valoros. Foarte talentat şi de o inteligenţă particulară, personnln. 
cu multe accente. Nu se bazează, cum să spun, pe erudiţie sau pe o cultură foarte va~IR, 
dar pe o intuiţie excepţională şi o inteligenţă deosebită şi mai ales foarte talcnlnl. 
viziuni foarte clare, simple şi întotdeauna cu imaginaţie. Foarte bun arhitect a fost 1111 
aşa de bun ca şi jucător de rugby. A fost probabil cel mai bun jucător de rugby de la 11111 
din ţară. El juca într-un post acolo cheie, aşa, demi de mele sur trois quarts, unul 11111 
centri, acolo la relaţia între meleu şi aripi şi care distribuie tot jocul şi surprinzător 1•111 
întotdeauna, făcea nişte chestii care nu-ţi treceau prin cap că se pot face. Da, îţi făccn 11 
plăcere să îl vezi. 
M.S.R.: El, înţeleg că împreună cu Nicolae Bădescu au făcut Aeroportul Băneasa. 
P.M.: Nu, Ascanio nu era. Bădescu, cu Alifanti şi cu mine am luat parte la un conc111 ~. 
am făcut mai multe variante şi am luat primele trei premii am făcut un proiect şi atunn•11 
am spus: „N-am umblat niciodată cu avionul până acuma, nu ştiu nici cum ern 1111 
aeroport, am făcut aşa, după cărţi, după ce-am văzut şi noi, şi am zis, trebuie să faccn 111 
călătorie cu avionul în străinătate, să vedem acolo câteva aeroporturi, ce se întâmpin, 
mai ales că războiul ăsta a adus cu siguranţă modificări esenţiale în funcţion111·1·11 
aeroporturilor. Aviaţia a făcut progrese enorme în timpul războiului. Şi ... am fikul 
proiectul ăla, aşa, era o idee, ... reprezintă botul unui avion, cu trei pale care ar fi elil'l'li•. 
ştiţi, şi în mijloc, în centru acolo, vigia, cum se spune, punctul de control. Dal'fl li 
priveşti din avion e o siluetă de avion [râde]. 
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M.S.R.: Deci aeroportul Băneasa este imitaţia unui avion? 
P.M.: Da, o chestie simbolistă, fără nici un rost în toată treaba asta, dar funcţional... E 
depăşit, pentru traficul intern nu mai e corespunzător, în momentul când se echipează 
Taromul cu avioane, că acuma n-are deloc cu ce să zboare. 
M.S.R.: La ce clădiri aţi mai participat? 
P.M.: Eu, ca arhitect, am fost mai mult ajutor, am lucrat la Smărăndescu pe care l-am 
uvut profesor şi m-a luat la Ministerul de Interne unde era arhitect el acolo unde pe urmă 
s-a tăcut clădirea Comitetului Central. Aceea era clădirea Minsterului de Interne. Pe 
strada aia care era mult mai îngustă, erau câteva case vechi, foarte frumoase, în centru, 
vecinătatea Palatului Regal pe timpul acela, era una, o casă Orăşanu, foarte frumoasă, s
uu ras alea. Şi s-a tăcut proiectul ăla care era o arhitectură modernă, s-a început 
wnstrucţia din beton armat, şi s-a terminat. 
M.S.R.: Acolo n-a fost un arhitect Nădejde? 
('.M.: Ba da, tocmai. La un moment dat aflăm că s-a spus aşa: e o chestie prea 
11nportantă ca s-o facă, nu ştiu cum, între alte sarcini, are atâtea domnul profesor 
Smărănescu, ca arhitect al Ministerului de Interne, probleme în toată ţara. Să punem pe 
cineva să se ocupe numai de şantierul ăsta şi l-a adus pe Emil Nădejde, care juca bridge 
cu Armand Călinescu şi pe linia aia 1-a adus acolo, aşa se ştia. Şi sigur că Smărăndescu a 
fost foarte afectat de chestia asta, proiectul l-a tăcut el şi l-a ridicat, toată structura de 
hcton armat era gata. Şi atuncea l-am întrebat, în cazul ăsta, mă văd silit să plec şi eu. 
Zice: nu, vai de mine, stai acolo, ai leată. Nu, rămâi acolo şi lucrezi mai departe. El a 
udus doi arhitecţi, unul Popov şi unul nu mai ştiu cum îl chema. Chiar avea un accent 
străin, erau ruşi, nu ştiu, era o întâmplare. Unul din ei a tăcut clădirea astaArlus de pe 
Batiştei, casa prieteniei, în faţa Ambasadei americane. Mai bun decât el era celălalt pe 
cure îl chema Popov, erau talentaţi. De ce fusese scos, Smărăndescu că până şi 

Majestatea Sa, acolo unde se tăcea arhitectura aia clasică, coloane, vis-a-vis era o 
clădire modernă, că nu e deloc corespunzător. Şi atunci a trebuit să renunţe la clasic şi 
cc-a tăcut, din ferestrele alea, traveele alea, cum le spunem noi, ritmul ăsta de stâlpi, una 
din ferestre se umplea cu coloană, alta rămânea fereastra existentă. Aceste coloane din 
riatră naturală au trebuit să aibă fundaţie proprie. Şi de-aia s-a tăcut într-o arhitectură 
foarte discutabilă din punct de vedere al criteriilor clasice, pentru arhitectura clasică. Şi 
n-am mai stat mult după aia, nu ştiu ce s-a întâmplat. Am mai fost, cred, şi mobilizat 
lnlretimp. 
M.S.R.: Am înţeles că Dumneavoastră aţi proiectat lămpile din Piaţa Victoriei, este 
udevărat? 

P.M.: Când am fost numit arhitect-şef al oraşului, am spus, dom'le, în Piaţa Victoriei era 
1111 haos. Fosta piaţă fusese circulară. Ştiţi, înainte Ministerul ăsta de Externe a fost 
rnnstruit în spatele Palatului Sturdza, în care fusese Ministerul de Externe, un eclectism 
francez, amintea a palat, a castel, avea hazul lui, în fond. Am început cu Piaţa Victoriei 
unde am schimbat trotuarele şi toată circulaţia, ca să se obţină un cadru care ar fi 
rnrespuns cu traseul viitoarei pieţe, într-o viziune, ca să spun aşa ... Şi aşa a rămas până 
neuma, pe urmă s-au mai schimbat acolo, după cum au progresat în ştiinţa divizării 
l'irculaţiei ăştia de la poliţie, pentru că acolo e o chestie foarte grea şi chiar trecerea în 
~ubterană nu rezolvă mare lucru. 
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în funcţie. Şi când s-a făcut în '53 Festivalul mondial al tineretului, atuncea trebuia, într 1• 

altele, să terminăm şi Opera, să fie deschisă pentru festival. Era o legătură ciudat făcutll, 
dar asta era. 
M.S.R.: Vă place clădirea? 
P.M.: Da, indiscutabil. E puţin academistă, aşa, dar se vede că e făcută cu talent '' 
spaţiile înăuntru sunt foarte frumos gândite şi sala este plăcută. Am discutat şi noi, ~n 
faci stâlpi, ca să separi lojile cu stâlpi, care opresc vederea ... dar, mă rog, arată frumoN ,1 
are şi o bună acustică. Ei, pentru chestia asta ei ştiau anumite reguli de bază, între alkli• 
că nu trebuie folosit betonul care omoară orice acustică, betonul armat şi că trebuie 1'111 

mai mult lemn şi forme care să decurgă din lemn. Şi se prevăzuse ca tot tavanul şi tontn 
decoraţia să fie în lemn aplicat pe tavan, ei bine, pompierii au spus nu se poate, e inter 11~ 
lemnul în sală, interzis lemnul aparent. Cei ignifugat, nu există. Şi atuncea am găsit~· I 
am zis: Domnul cutare, tovarăşul colonel sau ce erau ăia, asta o facem pentru festivul. 
acuma, avem dispoziţie, după aia schimbăm. Şi aşa a rămas, că după festival trebuil' Nn 
schimbăm toată decoraţia interioară a Operei ca să nu fie din lemn. Dar aşa a rămnN ,1 
acuma. 
M.S.R.: Sala Palatului a fost începută tot în timp ce Dumneavoastră eraţi arhitect-şef'/ 
P.M.: Şi aia mi s-a părut o greşeală. În spatele Palatului era o grădină, era o biscril'll, 
nu ştiu cum se numea, avea un nume. Şi tot locul ăla din spate era foarte frumos. 
Strada care era avea un pitoresc, era o grădină, nu prea era îngrijită. 
M.S.R.: Cine a hotărât, Gheorghiu-Dej sau mai mulţi ? 
P.M.: Sigur că el a hotărât, dar soluţia nu el a găsit-o. Arhitectul Maieu a murit, n 111 
trebui să-l vorbesc de rău, însă el a fost un mare afacerist, la Constanţa, de unde l'l 11. 

făcuse şi antrepriză şi a luat imediat cu ... Hâncu îl chema pe cel care condul'l'11 
administraţia de la Casa Scânteii şi ăla 1-a introdus. Era rudă cu el, nu ştiu exact cc nuln 
Soţia lui era foarte frumoasă, o chema Sulamita. Tot din Constanţa era şi ea. /\wn 
oameni care lucrau, îi alegea pe cei mai buni. Nu era prost ce făcea. Şi chiar personnl 111 

fi putut să facă, el organiza, era patron de arhitectură-tip şi la Casa Scânteii a lul'l ut 
direct şi Bădescu. Eu nu m-am băgat deloc, pentru că eram contra acelei socot,•11, 
Alifanti, Staadeker, Jules Nămescu, mă rog şi alţii, erau foarte buni arhitecţi care 1111 

lucrat şi, ca să fiu cinstit, are lucruri bune Casa Scânteii. Corpul ăla central e o hunn 
arhitectură românească. 

M.S.R.: Nu e o copie a Universităţii Lomonosov din Moscova sau a unei mari clf1d11 t 
din Varşovia ? 
P.M.: Este, este, aparent da, aparent da. Deci care e chestia? Fleşa, şpilul, cum 111 

sovieticii la vârfurile astea ... Un ansamblu aşa de mare, în care este şi o uzină între11110. 
tipografia aia, se comandase şi când am ajuns la Cultură, tocmai se monta o m11~111n 
tipografică adusă din Germania, care costase o sumă fabuloasă - 75 de milioane 1h· 
dolari, nu ştiu, ceva aşa-, era pentru „Scânteia", ca să scoată „Scânteia" acolo, o ma~111n 
teribilă care era condusă prin televiziune, se vedea automat cum reacţionează ~i -1· 
conducea numai din nişte butoane dintr-un loc, se regla chiar precizia tirajelor 
suprapunerea culorilor. Aşa era atuncea, nu ştiu acuma. Eu când am ajuns fusese gatu ,1 
mi s-a adus o revistă în culori şi, uite, asta este scoasă de Albertina noastră, e un tiruJ .1„ 
probă, l-a făcut fabricantul care a făcut instalaţia, a venit cu hârtia lui, cu culorile lui, rn 
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rozele lui şi a scos o chestie, a pus un titlu ceva acolo, dar era o dovadă tehnică ce poate 
~li facă maşina aia. Extraordinar. Dar nu s-a făcut niciodată aşa ceva, pentru că nu s-au 
rnmpărat culorile, nu erau meşterii, pentru că, oricât era de automatizat, aici trebuie 
meserie. 
M.S.R.: Apropos de colegii Dumneavoastră de generaţie de la Arhitectură, cu cine aţi 
fost mai prieten, mai apropiat? 
P.M.: Am avut un prieten foarte apropiat pe plan intelectual aşa, să spun. Indiscutabil 
ll11descu a fost cel mai apropiat de mine tot timpul, împreună cu Emil Iosif, om special, 
deosebit, cu Mişu Aronovici, ăsta care era un om foarte inteligent şi care era comunist 
deja. Era un om aşezat ăsta, Mişu Aronovici, serios aşa, modest, foarte bine format 
1111electualmente. Se vedea o gândire clară şi, cum să spun, formată deja. Era un om 
lonrte bun şi bun coleg, aşa, şi săritor, modest, nu era un element strălucit pe planul 
nrhitecturii, dar era un om foarte serios. A murit săracul de un cancer la stomac, puţin 
111np după 23 August. 
M,S.R.: Dar Bădescu de unde era de origine? 
l'.M...;_ Da, moldovean, basarabean, de pe la Chişinău. Tatăl lui cred că fusese militar şi 
111 garnizoană acolo, unde se născuse el, pentru că el prindea foarte uşor limba rusă, era 
lnmiliară şi am înţeles că şi bunica lui ar fi ştiut ruseşte. N-avea tată, mai avea o soră, 
11 ic iodată n-am ştiut ce s-a întâmplat cu ea. Era un om mai deosebit aşa, foarte logic. 
M,S.R.: Cu cine a fost căsătorit Bădescu? 
l'.M.: El, cu Virginia Puican, o arhitectă, mai tânără cu cinci ani decât seria noastră şi 
1· urc era colegă şi prietenă cu Ligia, soţia mea. Aşa. 
M,S.R.: Au avut copii? 
l',M,_;_ Da, au avut un băiat şi o fată. Pe băiat îl cheamă Andrei, tot arhitect, făcea lucrări 
111 domeniul publicitar. Iar sora lui s-a dus în Anglia, nici n-am întrebat vreodată, pentru 
r1\ Andrei, băiatul lui, n-a mai ţinut legătura cu noi după ce el a murit în condiţii foarte 
1111î1c. Era un om care avea o intuiţie, vedeţi, asta există, dacă vreţi, miracolul, 
Inspiraţia, intuiţia, e ceva care nu-şi găseşte explicaţia. Fata arhitectului Nicolae 
111\descu îi semăna foarte bine fiind foarte drăguţă. El era foarte închis aşa şi rezervat. 
M.S.R.: Dumneavoastră cum v-aţi împăcat, Domnule Macovei, cu realismul 
-oe ialist? 
l',M.....;, Este esenţa, cum să spun, directă a duplicităţii foarte multor oameni în timpul ăla. 
Asia este adevărul. Formaţia lor nu putea să-i facă aderenţii acestei orientări, disciplina 
lor spunea „treci peste chestia asta, că e o chestie de principiu, şi aici partidul are 
1111otdeauna dreptate, trebuie s-o pui în practică". Pentru Ligia n-a fost o dramă propriu-
11s, că ea nu s-a lăsat momită, nu are mare importanţă ce faci tu acolo faţă de o linie 
politică generală, care are justeţe în fond, asta este, e dovedit pe atâtea planuri. Da, 
vedeţi, multe rele din ziua de astăzi sunt datorită acestei duplicităţi care a distrus în fond 
11111rala adevărată şi a făcut că oamenii astăzi pot să accepte şi să facă orice porcărie. De-
11sla a viciat însăşi esenţa morală a unui popor şi nu numai al nostru. 

Banda reportofonului continua să se rotească fâşâind uşor, în tăcerea unei 
mohorâte seri de februarie. Ne ridicăm şi cu tot protocolul de rigoare domnul Macove 
lll' conduce până la uşă. Făgăduim să revenim şi lucrul acesta mai şterge ceva din 
11 isteţea despărţirii. Rămânem cu regretul că nu putem să cuprindem în convorbirile 
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noastre întreaga esenţă a unei vieţi închinate artei. Dar totodată ne promitem no1111 
înşine şi cititorilor interesaţi să încercăm şi să redăm la rândul nostru povestea unui 0111, 

povestea unui destin. 

Conversation with a Destiny: Pompiliu Macovei 
SUMMARY 

Not far from the Orthodox Metropolitan Church, on an old street still 
preserving an interwar-atmosphere, one can visit a rich private art collection reccntlv 
donated to the Municipality Museum ofBucharest. Paintings( m;my ofthem -works ol 
the collector's wife, Ligia Macovei), books, carpets, sculptures, icons, art and liil~ 
fumiture, all the objects were collected according to one sole criterion: beauty. 

The collector, Mr. Pomipliu Macovei, was horn in 1911, and is still - at his ')I 
years - a channing, elegant presence and an eager conservationist, owning a vivul 
memory ofhis epoch. The interviewers confess they hardly knew what to admire - tlw 
magnificent house, the rich collection or the erudition oftheir host. 

The introduction presents a brief biography of Mr. Pompiliu Macovei whn 
activated as the Capital's Chief Architect, counselor ofthe Romanian Embassy in Pan~ 
Romanian ambassador in Rome, deputy minister of the Romanian Foreign Oftici·, 
Minister ofCulture, Romanian ambassador at UNESCO. 

The interview records facts and mainly names of personalities active in 11 

dense past in the cultural history of Bucharest, a past skillfully pointed out by thc twn 
interviewers. 
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Din istoricul învătământului românesc 
' Profesorul Petre Gârboviceanu 

în contextul culturii nationale . 
prof. Paul GRIGORIU* 

Au trecut de la naşterea profesorului Petre (Petru) Gârboviceanu 142 de ani 
(27.VI.1862) şi 70 de când a părăsit pragul vieţii spre veşnicie (31 XII. 1934). Din orice 
perspectivă l-am privi azi pe fiul preotului din Gârbovaţul de Jos, jud. Mehedinţi, el 
rămâne un cărturar cu vocaţie didactică, un om dăruit şcolii în totalitate. 

Acest campion prin longevitate la catedră (1887-1929) şi direcţia Şcolii 
Normale de Băieţi din Bucureşti (1889-1934) a terminat cursul primar la Turnul 
Severin, cursul inferior seminarist la seminarul din Râmnicu-Vâlcea iar cel superior la 
Seminarul Central din Bucureşti. Bucurându-se de aprecieri deosebite („eminent la 
studii şi purtare") a fost îndreptăţit să primească bursă de studii universitare în 
< iermania susţinut de Spiru Haret şi Barbu Constantinescu. 

La Leipzig a urmat cursurile de filozofie, retorică pedagogie şi teologie, 
frecventând între alte cursuri economia politică, psihologia şi istoria universală. Din 
vremea studiilor universitare (1884-1887) îşi amintea cu plăcere şi respect de 
sobrietatea şi temeinicia pregătirilor profesori în cadrul Seminarului Pedagogic 
Universitar. În întreaga viaţă Petre Gârboviceanu, rămas emulul spiritului auster 
german, a încercat să-l imprime elevilor săi. Revenind în ţară doctor în filozofie, 
specializat în pedagologie şi licenţiat în teologie a fost încadrat profesor la Şcoala 
Normală' şi Seminarul Central - ambele în Capitală. De acum el trăieşte intens 
frământările şcolii şi pedagogiei româneşti. 

A fost adeptul experimentelor pedagogice prin care ideile înnoitoare se 
integrează treptat în complexul cultural - educativ al tradiţiilor. Se înţelege că didactica 
practicată în urmă cu peste cinci decenii avea un caracter unilateral acordând 
profesorului un rol exagerat de mare în cadrul actului pedagogic, în timp ce autonomia 
elevului şi capacităţile sale de adaptare conştientă la necesităţi erau sub nivelul 
dialogului practicat azi pretutindeni. 

Încercând să nu distorsionăm imaginea personalităţii prin adulaţie fără 
nuanţări ori fără cuprinderea întregului semnificativ, menţionăm în continuare 
segmentele din care să rezulte valenţele care-şi păstrează actualitatea oriunde şi 

oricând. Cultura generală, modalitatea superioară de comportare, disciplina severă de 
care dădea dovadă Gârboviceanu în practica profesională şi în orice alte împrejurări, I
au impus atenţiei tuturor prin preocupări specifice: profesor, director şi personalitate 

•Profesor consultant, Biblioteca Pedagogică Naţională „l.C.Petrescu", Bucureşti 
'Şcoala Normală de Băieti din Bucureşti (1870-1952) a fost întemeiată şi patronată de Societatea pentru 
Învăţătura poporului Român ( 1866-1948). Reînfiin\ată în 1992, Societatea îşi desfăşoară activitatea ca 
instituţie culturală nonprofit şi fără culoare politică. 
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activă în viaţa publică. Evitând supraabundenţa de imagine în conturarea trăsături Im 
unui intelectual care prin tot ce a înfăptuit a reprezentat o epocă de împliniri ~1 
deziderate în istoria spiritualităţii naţionale. 

Profesoratul l-a atras pe adolescentul Gârboviceanu încă de pe băncill' 

Seminarului Central; a simţit o chemare deosebită pentru catedră şi cariera didacticii 
După absolvirea seminarului profesorul de istorie, Barbu Constantinescu, l-a încadrnl 
pedagog onorific la amintita şcoală unde era director. În scurta-i perioadă ca pedago~. 
până la plecarea în Gennania, a predat istoria. În acelaşi timp frecventa cursul d1· 
pedagogie predat normaliştilor de mentorul său Barbu Constantinescu, pregătindu-se ~1 
la limbile germană şi franceză. Peste tot îl însoţea pe director. Asistau împreuni\ 111 
lecţiile ţinute de normalişti, participa la critica lor dar cumpătat în formulare11 
observaţiilor. 

Ţinea lecţii deschise la care asistau normaliştii din ultimii doi ani de studii 
Atunci a avut prilejul să cunoască modul de desfăşurare a practicii pedagogin· 
introdusă la Şcoala Normală de mentorul său. Din lipsa localului corespunzător um·1 
instituţii de învăţământ întreaga activitate se desfăşura în fostele grajduri şi pivniţe all' 
fostei Mănăstiri „Sf. Ecaterina". Pedagogul dormea în mansarda-dormitor şi serw11 
masa cu normaliştii în subsol. Lumina electrică nu era introdusă iar aprovizionarea rn 
apă se făcea din Dâmboviţa; iama când apa lipsea se folosea zăpada. 

Pedagogul supraveghea elevii de la sculare până la culcare; cu tact pedagogii 
îi îndruma în pregătirile lecţiilor. Se implica direct şi în pregătirea pentru tipar 11 

periodicului „Educatorul", revistă de profil înfiinţată de Barbu Constantinescu. I 11 

nevoie Gârboviceanu alături de Slavici, Dulfu Ispirescu, completa cu scurte schiţe s1111 
eseuri spaţiile goale, corecta manuscrisele şi ducea întregul material la tipografia 1111 
Petre Ispirescu din Str. Academie( 

Când lipseau sau întârziau profesorii tot pedagogul îi suplinea cu plăcere iar 111 
orele de istorie ieşea vesel şi îmbujorat la faţă. Încă din acei ani viitorul profcs111 
susţinea că lecţiile trebuie să oglindească specificul personalităţii propunătorului, i111 
libertatea lui de creaţie a lecţiei să nu fie încătuşată de regulamente inflexibile. < '11 
interes şi entuziasm a plecat la specializare în Germania. Profesorul Barh11 
Constantinescu, fost student la Leipzig îl iniţiase în „tainele" educaţiei germane prcd11l 1l 
atunci de somităţi ale pedagogiei universale. Harul profesorilor din Germania, calitall'll 
ştiinţifică a cursurilor şi claritatea expunerilor l-au atras de la primele prelegeri. Timp 
de 4 ani a cunoscut în profunzime operele semnate de Ioke, Rosseau, Pestalo111, 
Herbart, Froebel ş.a. 

Aici, după o pregătire teoretică s-a format profesor de vocaţie, cu evidenll' 
calităţi pedagogice şi pasiune pentru catedră. În cadrul seminarului Pedago~u 
Universitar înfiinţat de profesorul Zilier, asista la lecţii model şi preda discipline rn 
profil uman. Multă vreme acest seminar a fost vestit în lumea pedagogică din centrul ~I 
apusul Europei. Persistenţa educaţiei germane era puternică în Transilvania undi• 
profesori şi scriitori de literatură pedagogică, Zaharia Boiu, Ion Popescu ş.a. studiasl'I n 

'Paul Grigoriu, Barbu Constantinescu* 1837-1891) - un eminent profesor de şcoala normală, în Revisl111I• 
pedagogie, 9-12, 1995; colectiv, Dicţionarul literaturii romane de la origini pana la 1900, Bucureşti, 197'1 
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lot la Leipzig. Contemporani cu Gârboviceanu erau profesorii T. Maiorescu, A.D. 
Xenopol, I. Găvănescul, Şt. Velovan, C. Narly, C. Meissner. Ei teoretic şi practic 
cultivau tradiţia culturii germane. 

Întors în ţară P.Gârboviceanu s-a distins ca educator practic aplicând şi 
udaptând la viaţa şcolii normale segmente din teoriile însuşite temeinic. Ulterior şi în 
Parlament susţine reformele înnoitoare, aspecte de care ne vom ocupa la locul potrivit. 
Oândind creator pe marginea metodelor de predare şi sesizând lipsurile învăţământului 
în general şi a celui pedagogic în special a lăsat teren liber de afirmare în teoriile 
pedagogice colegilor de cancelarie, Petre Dulfu şi Dumitru Theodosiu. 

A predat limba română, filozofia şi retorica, la nevoie suplinea colegii la 
religie, istorie şi pedagogie. Orele lui se transformau în istoria gândirii, a mişcărilor 
cultural-ştiinţifice, profesorul considerând că patria nu este numai locul în care te naşti, 
ci şi acela în care poţi să trăieşti în libertate, ocrotit de legi. În acest fel se adeverea 
principiul potrivit căruia, în concepţia educatorului numai adevărul concret are 
capacitatea de a disciplina realitatea pragmatică. Din persistenţa memoriei la un fost 
normalist3 am extras esenţa desfăşurării lecţiilor ţinute de profesorul Petre 
l iârboviceanu. Ele decurgeau după un tipic didactic aducător de bune rezultate. 

Privirea experimentată a dascălului sesiza la începutul orei curăţenia clasei, 
ţinuta elevilor, nota absenţele interesându-se de cauzele lor şi admitea sau nu scutirile 
cerute de cei care nu-şi pregătiseră tema. La verificarea cunoştinţelor erau solicitaţi 
elevii cu note mici iar eventualele completări reveneau de regulă, celor cu rezultate 
bune şi foarte bune. În expunere a noilor subiecte se apela la datele învăţate anterior. 
Interesant era faptul că tabla era utilizată numai la clasele începătoare, sau în cazurile 
când aproape întregul colectiv avea rezultate sub nivelul cunoştinţelor prevăzute în 
programele analitice, elevilor oferindu-le prilejul corectării şi obţinerii notelor de 
promovare. N-a fost amendat în cursul timpului nici sistemul de apreciere şi notare 
folosit cu statornicie, de profesorul P. Gârboviceanu. Solicita elevii pe parcursul orei, 
însemna discret răspunsurile în carneţel şi anunţa rezultatele la sfârşit; în unele cazuri, 
ni o coerenţă şi eficienţă sigură, comenta convingător notele acordate. 

Fiind şi un bun analist reuşea să transforme lecţiile încărcate de factologie într
un curs modem, viu şi plauzibil legându-l de realităţile contemporane. Poseda ştiinţa de 
n selecta şi monta faptele şi unghiurile din care erau ele privite şi comentate potrivit 
vtîrstei auditoriului. Expunerile erau sobre sau afective prin identificarea unor ipoteze 
care să completeze spaţiile albe din biografii. La unele subiecte elevii erau emoţionaţi 
pfină la lacrimi (expunerile despre M. Viteazul, Gh. Şincai, Gh. Lazăr, N. Bălcescu). 
l 'oncluziile didacticist-moralizatoare se formulau cu obiectivitatea specifică 

intelectualului onest. În activitatea să didactică s-a dovedit dascăl cu reale calităţi 
pedagogice, iar pregătirea de specialitate riguroasă a reuşit să stimuleze interesul 

' Victor Grigorescu •) 897-1959), învăţător şi director de şcoala la Bătăşani-Vâlcea. Voluntar în primul război 
mondial (elev-cercetaş), după 1950 internat politic, fără să fie judecat sau condamnat; după eliberare, 
reintegrat în învăţământ, s-a stins din viată în urma afectiunilor din detentia cumplită de la închisoarea din 
l'itcşti 
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şcolarilor. În faţa clasei avea o ţinută academică şi o dicţie captivantă, a ştiut să facă 
lecţii atractive folosindu-se de material didactic adecvat şi informaţii suplimentare 
extrase din cărţi şi periodice de specialitate, din lectura particulară a elevilor, din 
manualele de limbi străine ş.a.m.d.4 . În scurt timp a înţeles că una este să fii un cărturar 
doct şi serios şi alta să ai vocaţia predării la copii, apoi unor adolescenţi în formarea lor 
didactică pentru mediul rural. Astfel ajunge la convingerea că separaţia drastică între 
cultura umanistă şi exerciţiul didactic nu este aşa de drastică. Profesorul de la catedră 
poate, prin oarecare abilitate să convingă la o anume ambianţă ca formă de comunicare 
ce oferă certitudinea faptului împlinit'. 

Exigent cu sine însuşi, de o simplitate şi modestie ce au dat naştere în epocă 
unor răstălmăciri maliţioase. Gârboviceanu a dus o viaţă aproape austeră - el dorea să 
dea pildă sobrietăţii şi prin sentimentul răspunderii individuale. A creat impresia unei 
persoane distante şi aspre; faţă de educaţi avea o atitudine severă dar părintească. Viaţa 
din şcoala normală era simplă şi cât mai aproape de cea sătească; elevii erau ţinuţi 
departe de tentaţiile străzii. Educaţia şi experienţa acumulate în tinereţe vor constitui 
pentru el un atu serios în împlinirea misiunii vieţii sale. Asemenea percepte îşi vor pune 
serios amprenta asupra personalităţii sale, fiind respectate cu conştiinciozitate în 
întreaga lui viaţă. Credibil, cu puterea de convingere şi audienţă era autoritar şi prin 
deviza transmisă de la o generaţie la alta: „mă supun pe mine tuturor obligaţiilor 
regulamentare şi vă cer şi vouă aceeaşi supunere"6

• Cazuri de indisciplină erau o 
raritate. La Şcoala Normală din Bucureşti se formase un nucleu de cadre didactice 
(profesori şi institutori) cu chemare pentru educaţie şi metodică. A fost un colectiv 
relativ coagulat, liantul fiind profilul instituţiei în care lucrau. Contribuţiile lor scrise 
completau spaţiile încă albe din pedagogia naţională (I. Slavici, P.Dulfu, Florian 
Cristescu, Gh.I. Chelaru). 

Spirit cuprinzător şi educator în adevăratul sens al cuvântului, Gârboviceanu 
prin scrisul său a stimulat preocupările colegilor, ale unor foşti elevi ajunşi colaboratori 
în această direcţie. El cunoştea istoria învăţământului, trăia intens prezentul ~i 

întrezărea dimensiunile şcolii modeme. In procesul ştiinţific de educaţie şi instrucţie 11 

pornit de la opera pedagogului ceh din secolul XVII, Ioan Amos Comenius cel care 11 

încetăţenit învăţământul intuitiv ca metodă naturală de instrucţiune. De fapt în um111 
reformei religioase în Transilvania a început utilizarea manualelor lui Comenius (Alba 
Iulia, Braşov, Făgăraş). Unele opere ale gânditorului ceh erau recomandate în 
periodicul „Amicul şcoalei" (Sibiu, 1860-1865) inclusiv prima traducere din 

• N.Adâniloaie, Gh.Smărăndache, Vocaţia educaţională în România independenţă (1877-1916) III. Stud11 
şi articole de istorie, l,XVllI, 2003. 
' O corelaţie între terminologia de ieri şi de azi în documente şcolare ne dezvăluie firească menţinere a 
cerinţelor pedagogice recunoscute în lumea şcolară. Deosebirile se întâlnesc cu precădere în denumiri 
noi cum sunt comportarea conducătorului cu subiecţii ce se instruiesc, evaluarea performanţelor, 
proiectarea globală, anuală sau eşalonată obiectele opţionale, moduluri, secvenţe instrucţionale şi nu în 
ultimul rând, înlocuirea denumirii de plan de lecţie cu proiectul didactic (proiect de lecţie) - exemplele 
pot continua. 
'Omagiu lui P.Gârboviceanu, după 41 de ani de servire în Şcoala şi Biserică, oferit de Seminarul 
Central, cu prilejul sărbătoririi sale de la 30 ianuarie 1929, Bucureşti, 1929, p.183. 
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„Didactica Magna", Vasile Petri, profesor de pedagogie la Şcoala Preparandală din 
Năsăud publică în revista „Şcoala română" (1878) un studiu amplu despre Comenius. 
Ecouri îndrăzneţe şi chiar cu elemente originale întâlnim în teza de doctorat a tânărului 
absolvent al Universităţii din Leipzig, Petre Gârboviceanu. Intitulată Doctrina de 
Basedow în comparaţie cu didactica lui Comenius, 1887; aspirantul la doctorat 
demonstra că idei din opera lui Basedow erau preluate de la Comenius şi adaptate la 
realităţile secolului XVIII. 

Un moment important în cunoaşterea şi programarea ideilor comeniene în 
teritoriile locuite de români s-a ivit în 1892 cu prilejul tricentenarului naşterii lui 
Comenius. Ca o încoronare a pregătirii sale pedagogice P. Gârboviceanu în 1893 a 
publicat prima mare operă pedagogică clasică tradusă integral în limba română, 
„Didactica Magna"7 

• Cu spirit meticulos şi la obiect traducătorul, în partea 
introductivă, orienta demersul pedagogic şi didactic al colegilor spre cunoaşterea şi 
aplicarea în practica de la catedră a învăţământului intuitiv „introducând tabloul ca 
mijloc de învăţământ"(p. XI). Ca un omagiu faţă de Comenius „Întemeietorul 
pedagogiei moderne" (p. III) Gârboviceanu sugera punerea temeliei unei biblioteci 
pedagogice prin asemenea operă a pedagogiei clasice. Din 2001 în multe ţări europene 
se desfăşoară activităţi educative de cooperare transnaţională în cadrul Săptămânii 
Comenius, gestionate de Agenţiile Socrates; în România Agenţia Naţională Socrates 
organizează manifestări în Săptămâna Comenius. 

Manifestându-se ca un educator cu profunde elemente de interferenţe 

<iârboviceanu a cuprins factori fundamentali ai operei de învăţământ şi educaţie 

lraducând ulterior din Salzmann „Cărticica furnicilor" (metoda formării învăţătorilor) 
~i „Cărticica racului" (metoda formării pedagogice a părinţilor). Specialiştii vremii 
afirmau că asemenea traduceri din germana arhaică prezintă dificultăţi chiar pentru un 
~erman. Corectitudinea şi rigoarea ştiinţifică dovedeau că traducerile erau realizate de 
un cărturar cunoscător al pedagogiei germane şi profesor de limba şi literatura română; 
ele sunt limpezi, cu vie rezonanţă afectivă şi într-o română pură şi corect literară. 
Profesorul Petre Gârboviceanu avea îndreptăţirea morală şi intelectuală să redacteze şi 
l'ărţi destinate elevilor; venea la această îndeletnicire pretenţioasă cu o experienţă 
111.:umulată teoretic la instituţiile de învăţământ din ţară şi de peste hotare şi aplicată la 
rntedra de învăţământ preuniversitar. Împreună cu profesorii Gh.l. Chelaru şi I. Ghiaţă 
('olegi de cancelarie) a elaborat cărţi de citire, de exerciţii gramaticale şi compuneri 
pentru elevii cursului primar. Competenţa profesional - ştiinţifică şi didactică 

pedagogică s-a dovedit prin tipărirea lor în peste 30 de ediţii. Cu responsabilitate faţă de 
rnlitatea instruirii şi educării copiilor şi tinerilor, colaborând cu I. Chelaru, a publicat 
Poveşti alese, Snoave alese, ambele selectate din istoria literaturii române, accesibile şi 
111ractive în conformitate cu planurile şi programele şcolare8 • 

I 'nmenius Ian Amos, Didactica Magna, Bucureşti, 1893, tradusă şi însoţită de o precuvântare şi introducere 
111' Petru Gârboviceanu; Revista de pedagogie, 1-6, 1996- număr dedicat memoriei lui l.A.Comenius, 
I lunicla Dan, Săptămâna Comenius "Tribuna învăţământului", 17-23 noiembrie 2003. 
'lllhliografia românească modernă (1831-1918), ll(D-K), Bucureşti, 1986. 
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Directoratul la Şcoala Normală a însemnat pentru Gârboviceanu afirmarea 
autorităţilor morale, echidistanţa prin structura să cerebrală. El nu era directorul „de 
operetă" care să acţioneze sub regimul inspiraţiei politice socotit incompatibil cu 
demnitatea sa. Îşi gândea foarte serios activităţile beneficiind de o mare luciditate 
arhitecturală în câmpul didacticii. Spirit laborios şi metodic se documenta permanent, 
era la curent cu noutăţile din învăţământ. Momente de împliniri şi deziderate a trăit 
directorul aşezând întregul proces educativ, inclusiv practica pedagogică şi de strictă 
specialitate a fost influenţată de noutăţile din ţară şi de peste hotare. Mai întâi de teoria 
educaţiei naţionale promovată de A.D.Xenopol, N. Iorga, D. Gusti. C. Rădulescu
Motru apoi cerinţele „şcolii active" - mişcare pedagogică la modă. Argumentarea 
teoretică şi practică a noului sistem educativ a căpătat valenţe modeme în occidentul 
european dar şi peste ocean la sfărşitul secolului XIX şi în prima jumătate a celui 
următor. Treptat şi la noi în structura tradiţională din învăţământ s-a introdus studierea 
riguroasă a psihologiei copilului, educaţia funcţională (trezirea interesului la elevi), 
refacerea legăturilor şcolii cu viaţa (corelaţie între munca şcolară şi experienţa 

elevilor), educaţia activă (angajarea elevului în transformarea lui), introducerea culturii 
formative şi educaţie moral-cetăţenească (autonomia educatului)9

• Singular prin durata 
activităţilor la catedră şi directorat, Petre Gârboviceanu a fost adeptul paşilor mărunţi în 
introducerea principiilor şcolii active la Şcoala Normală. Considerând profesiunea de 
educator un apostolat şi un mijloc de câştig, integra cu tact noile cerinţe potrivit 
specificului din învăţământul naţional în general şi cel normal în special. Din fericire 
avea trăsăturile caracteristice românului harnic şi o disciplină de nuanţă germană ... 

A dorit şi împlinit o şcoală normală românească, la curent cu toate rezultatele 
sigure ale ştiinţei pedagogice universale şi naţionale. Urmărind răspândirea 

cunoştinţelor de pedagogie universală în spaţiul pedagogic românesc sesizăm 

traducerile, comentariile critice şi aplicarea segmentară în practică a operelor semnate 
de Locke, Rosseau, Pestalozzi, Herbart, Froebel şi alţii'". Dacă de pildă, penetraţia 
concepţiilor lui Herbart a condus la întemeierea pedagogiei pe etică şi psihologie, ideile 
lui Frobel au rămas strâns legate de înfiinţarea instituţiei preşcolare cunoscută suh 
denumirea de grădini (grădiniţe) de copii. Fără a intra în analize şi explicaţii menţionăm 
selectiv şi pedagogi români recunoscuţi prin contribuţii originale la formarea ~i 

consolidarea pedagogiei ca ştiinţă, toţi contemporani cu Gârboviceanu. Astfel suni 
recomandate şi azi opere şi studii semnate de C. Dimitrescu-Iaşi, I. Găvănescul. 
O.O.Antonescu, l.C.Petrescu, Şt. Bârsănescu, Florian Ştefănescu-Goangă, C.Narby. 
Este cunoscut faptul că preluarea critică a unor concepţii din pedagogia universală n 
presupus şi prelucrarea şi adaptarea lor în condiţii noi şi proprii societăţii româneşti. 
Acest sincretis, cum prezicea E. Lovinescu, brodat pe fondul cultural autohton s-n 
împlinit şi prin practica pedagogică desfăşurată consecvent în şcoli normale ~i 

'Constantin Moise Şcoala activă în România, până la mijlocul secolului al XX-iea, Bucureşti 1983. 
"Colectiv, Clasicii pedagogiei universale şi gândirea pedagogică românească, Bucureşti 1966. 
" Paul Grigoriu, Din activitatea seminarului pedagogic universitar, "Studii şi articole de istorie" !,XVI, 
2001. 
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seminarii pedagogice universitare din Bucureşti, Iaşi, Cluj, Cernăuţi 11
• Sintetizând 

mişcarea pedagogică de la noi nu trebuie neglijată arena discuţiilor de presa de profil de 
pe ambele versante ale Carpaţilor. Au fost opinii pro şi contra faţă de politica şcolară şi 
de ideile din pedagogia universală şi locală. Spaţiul tipografic limitat ne obligă să 
amintim numai câteva periodice cum erau „Şcoala practică" (Năsăud}, „Şcoala şi 
familia" (Braşov), „Revista de pedagogie" (Cernăuţi-Bucureşti}, „Convorbiri 
didactice" şi „Revista generală a învăţământului" (ambele tipărite în Bucureşti) 12 • 
Potenţialul tematic al ultimei reviste citate merită să fie subliniat prin diversitatea 
subiectelor informaţionale din ţară şi străinătate; structura lor poate explica şi 
longevitatea publicaţiilor (1905-1945). Din colectivul de iniţiatori au făcut parte 
recunoscuţi animatori culturali cum au fost Spiru Haret, Petre Gârboviceanu, Ion 
Bianu, Simion Mehedinţi. Revista se adresa tuturor cadrelor didactice, din toate gradele 
de învăţământ, în scurtă a devenit adepta modernizării învăţământului unitar prin 
înfăptuirea măsurilor reformatoare iniţiate de Haret şi continuare în alte condiţii de dr. 
C. Angelescu". 

Au fost firesc ca om cu performante profesionale şi sociale, un om integru şi 
activ, cu imaginea unui profesor exemplar al şcolii, să gândească şi să acţioneze în 
vederea constituirii unui local corespunzător şcolii normale. Cu sprijinul Societăţii 
pentru Învăţătura Poporului Român, al Ministerului Instrucţiunii şi Ministerul 
Lucrărilor publice, localul folosit în prezent de Facultatea de Teologie Ortodoxă, s-a 
ridicat în câteva etape ( 1891-1908) prin învingerea greutăţilor de organizare şi 
finanţare. În decursul timpului directorul şi colectivul profesoral au modernizat 
procesul de învăţământ prin înfiinţarea şi înzestrarea muzeului de ştiinţele naturii 
didactic, a cărţilor pentru bibliotecă şi introducerea cinematografului şcolar. Târziu 
prin eforturi susţinute s-a inaugurat ( 1932) o impunătoare construcţie pe frontispiciul 
căreia scrie şi azi: Biblioteca „Petre Gârboviceanu". 

Directorul, expresie simbolică a spiritului de cărturar colecţiona lucrări rare şi 
manuscrise, citea şi conserva cărţi şi presa recentă; a donat peste 5000 de volume şi 
colecţii complete de periodice şi cotidiene bibliotecii Şcolii Normale, Întregul inventar 
de peste 20000 de volume, a dispărut în bezna anilor următori (1945-1948). Până în 
1918 şcoala avea regim de instituţie privată; bugetul se forma prin legate, donaţii, 
loterii, venituri de la ferma agricolă unde elevii efectuau practica, sponsorizări de la 
personalităţi şi instituţii, contribuţiile membrilor Societăţii pentru Învăţătura Poporului 
Român cât şi din economii. La sărbători directorul şi elevii având în frunte 
steagul şcolii, prezentau scurte programe artistice la Palatul regal şi la 
persoane însemnate. Serbarea sfârşitului de an se organiza la Ateneul Român, 
directorul fiind membru al acestui lăcaş de cultură, ţinea acolo conferinţe 
prin care exprima în mod direct preocupările sale referitoare la şcoală şi 

" 1.Gh.Stanciu Contribuţii la construirea pedagogiei sistematice, în nibuna învăţământului, 27 
septembrie 1999, V.Popeanga, Presa pedagogica din Transilvania, 1860-1918, Bucureşti, 1966. 
"Hilda Minodora Burciu, Revista generală a învăţământului, 1905-1916, 1923-1944, indice bibliografic, 2 
voi, Bucureşti, 1994, Biblioteca centrală \pedagogică, l.C.Petrescu 
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biserică' 4 ; fiind un excelent orator, conferinţele sale se bucurau de largă audic11\1l 
Veşnic preocupat de obţinerea fondurilor băneşti, oamenilor bogaţi şi filantropi k 
expedia darea de seamă (raport amplu de activitate) a şcolii, din anul precedent ~1-1 
coopta membri ai Societăţii. Pentru imaginea Societăţii, directorul se interesa rn 
preşedintele ei să fie o persoană cu autoritate morală şi politică. Ziua patronului şcol11 
(25 martie) era un prilej tradiţional de pomenire a binefăcătorilor şcolii. La asemclll'il 
iniţiative administrative cu influenţe benefice şcolii se cuvine să readucem în gândit"l'il 
celor de azi că Statutul Societăţii pentru Învăţătura Poporului Român stipula recrutarl'il 
profesorilor de către Consiliul de Administraţie, dintre profesorii titulari ai statuh11. 
directorul se interesa personal despre fiecare, înainte de a-l recomanda Consiliuh11 
Conştiincios profesional, optimist pedagog şi impecabil onest, directorul stăruia prinl 1 
o adevărată bătălie să angajeze profesori bine pregătiţi ştiinţific şi pedagogic; de reguln 
câştiga personal prin înfrângerea politicianismului şi a favoritismlui administralt\' 

În acest fel a ridicat prestigiul Şcolii Normale de Băieţi din Bucureşti. 
recunoscută de contemporani ca una dintre cele mai reprezentative din ţară. Dintrr 
profesorii renumiţi enumerăm pe: S. Haret, I. Slavici, C. Rădulescu - Motru, S 
Mehedinţi, G. Antonescu, I. Simionescu. Salariile erau modeste;11n unele caz1111. 
profesorii le donau bugetului şcolii. Efectele degringoladei econdmiceşti socinh
produse după Marea Unire din 1918 şi-au făcut simţită prezenţa şi în şcoală. Înţeleg:î111 I 
şi conotaţiile noi din concepţiile politice şi culturale, în urma consultării cu persoar11· 
avizate, directorul Petre Gârboviceanu a optat pentru trecerea Şcolii Normale 111 
evidenţa instituţiilor de învăţământ subvenţionate din bugetul statului. Întrca~n 
activitate a decurs mai departe pe cunoscute temeiuri: îndrumarea muncii în şcoală şi i11 
afara şcolii, educarea prin muncă intelectuală şi manuală, respectarea reguliloi 
disciplinare, cultivarea respectului la viitorii învăţători, faţă de ţară şi tradi\iil~· 

strămoşeşti. Faptul că generaţii de normalişti s-au plasat, pragmatic, în descendc11111 
„gârboviceană", dovedeşte recunoaşterea dublei sale calităţi de profesor şi direclm 
Omologarea acestora se referă şi la o anume parte deosebită, la o latură mai pup11 
cunoscută a personalităţii sale, manifestată în pregătirea şi desfăşurarea excursiilor lu 
care participau cadrele didactice şi absolvenţii. Dorite şi mai ales atractive, excursiih
încununau sfărşitul de an şcolar. Descrierea excursiilor se afla în Dările de sea11111 
redactate anual de director, în colaborare cu cadrele didactice şi personalul 
administrativ. Normalizarea înfăptuirilor spirituale, materiale şi financiare la sfărşil 111' 
an şcolar uimesc prin confruntarea lor cu arhiva şcolii şi presa scrisă, prin detalii ~1 
exactitate. 15 Orientate spre cunoaşterea zonelor geografice şi istorice ale Românil'i. 
excursiile erau pregătite ştiinţific şi educativ. De regulă, directorul prezenta dnh' 
istorice, profesorii reliefau subiecte de specialitate, elevilor revenindu-le integran·n 
localităţilor în circuitul folcloric. Conducătorii de întreprinderi şi instituţii completau 
tabloul oportunităţilor de emancipare ale locuitorilor din habitatul vizitat. şi prin 11 

" .. .Virgil Cândea, Ion Zamfirescu, Vasile Moga, Ateneul Român, Monografie, Bucureşti 1976 
" Dare de seamă despre mersul societăţii şi mersul şcoalelor Frobeliană, Primară şi N<lnnală, pe anul 
1902-1903, Bucureşti 1903. Întocmit de Petre Gârboviceanu, directorul şcoalelor Societăţii Redactate 
începând cu anul 1889 
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v1z1tare locurilor deosebire din ţară priceperea de manager cultural a directorului 
P.Gârboviceanu şi-a dovedit eficienţa. lnfăţişarea unui lot omogen şi antrenat era dat de 
conducătorul excursiei care, aşa cum am mai menţionat, împreună cu elevii dormea, lua 
masa, cânta şi participa la jocurile distractive. În ciuda aparenţelor dure, directorul era 
un om sensibil şi generos, dovadă fiind şi opera să de educaţie patriotică şi religioasă, 
realizată prin cunoaşterea vieţii cotidiene din zone diferite, cum erau Buşteni, 

Constanţa, mănăstirile din Ţigăneşti, Snagov, Cemica. Din caracterizarea făcută de un 
colaborator (prof. D.Theodosiu, dir. adjunct la Şcoala Normală) rezultă că Petre 
Gârboviceanu era simplu la îmbrăcăminte, se scula la orele 4 dimineaţa şi se culca la 21, 
30. Om de caracter, energic, cumpătat şi înţelept. Distincţia se observa şi prin gesturi şi 
decizii hotărâte care-l impuneau, paralizând orice fel de informare asupra vieţii sale. 
Prin modestie şi laconism verbal, faţă de înfăptuirile personale ce îl situau în galeria 
oamenilor de probitate excepţională, stoic în suferinţă, optimist în viaţă şi idealist în 
fapte. 

Gârboviceanu a fost un pedagog practic, în scrieri şi conferinţe nu pornea de la 
teorii împrumutate ci de la realităţile noastre, cu precădere cu exemple din lumea 
satelor. La ultima serbare pe care a prezidat-o, la sfărşitul anului şcolar 1933-1934, 
adresându-se normaliştilor absolvenţi, spunea: „Sfatul meu repetat în aceste momente e 
ca să fie aşa cum i-am format. Sufletul nostru va fi mulţumit, când vom afla numai bine 
de ei şi îndurerat, când vom afla lucruri care nu se cuvin. Ochii şi mintea profesorilor şi 
directorului vostru vă vor urmări până în cele mai îndepărtate colţuri ale ţării" 16 • La 
sfărşit de an şcolar, directorul avea un sentiment de confort sufletesc când observa 
confirmarea sistemului de valori specifice unei societăţi normale. Pentru 
Gârboviceanu, factorul educativ, avea funcţie cognitivă şi o finalitate social
instructivă. Împlinirile lui transced conjuncturile istorice şi se protejează de la uitare 
prin valorile de exemplaritate ale obiectivităţi profesionale. 

Viata publică a făcut parte comună cu profesoratul şi directoratul lui Petre 
Gârboviceanu. S-a încadrat perfect în generaţia ivită în cultura naţională în ultimele 
decenii din secolul al XIX-iea. Aceşti tineri specializaţi în Occident, cei mai 
reprezentativi fiind consideraţi ca „generaţii maioresciene"11

, s-au impus prin muncă în 
peisajul intelectual românesc. Foarte cultivaţi, ei s-au implicat fără echivoc în 
confruntări teoretice şi practice care vizau modernizarea ţării. Între aceştia se încadra şi 
fiul preotului din Gârbovăţul de Jos - Mehedinţi. Biografia lui este şi astăzi puţin 

cunoscută. De la trecerea în eternitate au trecut şapte decenii. Cei mai mulţi dintre cei 
care l-au cunoscut s-au stins şi ei. Reconstituirea datelor privitoare la viaţa şi opera lui, 
la împrejurările în care a condus Şcoala Normală şi implicarea directă în reorganizarea 
învăţământului, a Bisericii şi a societăţii în general, e tot mai dificil de aflat. Imaginea 
lumii în care a trăit, meandrele vieţii afectate de conjuncturi economice, politice, 
militare se şterge odată cu trecerea timpului. Şi totuşi epoca sa era vreme a 
confruntărilor, iar adoptarea unor atitudini echivoce era socotită obligatorie; urmele lui 
Petre Gârboviceanu s-au iinpus în cadrul elitelor de cărturari foarte cultivaţi, înarmaţi 

".Dare de seama ... anl933- l 934,p.10 
" .I.Maiorescu şi prima generaţie de maiorescieni. Corespondenta, Bucureşti, 1978 
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cu solidă cunoaştere a ştiinţelor umaniste, împletind destinul lor cu al ţării. Pasul de 
intrare în valurile vieţii publice l-a făcut împreună cu Spiru Haret, ei dând girul lor 
moral monarhiei constituţionale şi doctrinei liberale. După cum se ştie, viaţa unei 
personalităţi rămâne permanent deschisă unor noi explorări menite să scoată la lumină 
aspecte încă necunoscute care să îmbogăţească şi să disece imaginea caleidoscopică a 
personajului. Primul reper public s-a evidenţiat în 1895, priri alegerea sa ca deputat la 
Colegiul III al preoţilor şi învăţătorilor mehedinţeni. Atunci, cu prilejul discutării 
mesajului regal semnează amendamentul socialistului Morţun, prin care se solicita 
introducerea votului universal.'" Acelaşi amendament îl va susţine şi în anii următori. 
Fiind un politician dotat pentru militantismul direct şi democratic, nu de puţine ori 
nemulţumea pe fruntaşul liberal D.A.Sturdza. Contemporanii apreciau cil 
P.Gârboviceanu îşi folosea situaţia politică şi morală pentru învăţământ şi credinţă; prin 
politică a putut realiza şi pune în practică cerinţe noi, nerealizabile pe cale particulară. 
Cuvântările lui în Parlament se refereau întotdeauna la legile fundamentale. Pledoaria 
începea calm şi rar, dar cu o voce destul de puternică, continua ca un excelent povestitor, 
cu o uşoară şi simpatică notă dialectală bănăţeano-mehedinţeană. Vorbea cald şi sincer, 
cu nenumărate exemple. Fiind „haretist" convins, a rostit o frumoasă cuvântare în 
Camera Deputaţilor, în favoarea învăţământului secundar şi superior, propusă de Haret; 
raportor a fost prof.univ.C.Dimitrescu-Iaşi. Impresionat de cuvântare, Take Ionescu i-a 
propus înscrierea la conservatori - elegant, a fost refuzat. Nu după mult timp propus s;1 
predea la Facultatea de Teologie, a refuzat, din considerentul continuării la catedrele cc 
pregăteau învăţători şi preoţi (Şcoala Normală, Seminarul Central) atât de necesari 
mediului rural. 

Gârboviceanu considera „navetismul politic" o trăsătură negativă a 
caracterului. Replicile sale erau prompte, cuviincioase. Era considerat de C.Brătianu 
drept unul dintre politicienii capabili, cu identităţi de opinii apropiate - i-a încredinţat 
conducerea organizaţiei mehedinţene, obţinând astfel succese deosebite în alegerile 
din 1919, 1922şi 1927. 

Dezbaterile parlamentare şi presa vremii („Biserica Ortodoxă Română", 
„Viitorul", „Viaţa naţională") subliniază cum numele lui P.Gârboviceanu figurează <le 
mai multe ori ca vicepreşedinte al şedinţelor parlamentare, preşedinte al Comisiei 
bugetare, raportor sau susţinător al bugetului pentru culte şi învăţământ, cuvântări 
pentru transformarea proiectelor în legi referitoare la învăţământ şi cultură. Viaţa su 
fiind marcată de îndelungata şi deosebit de fructuoasa relaţie cu parlamentul a fost ales 
senator de drept. Parlamentar ale sunt multe legislaturi, n-a fost proiect de lege referitor 
la şcoală, biserică sau cultură care să nu beneficieze de colaborarea lui. Rapoartele lt' 
redacta minuţios, fiecare în parte alcătuieşte un document de specialitate de primii 
necesitate şi evidenţiază orizontul cultural-emoţional împreună cu dragostea faţă d~· 
învăţământ şi teologie cărora le-a consacrat cea mai mare parte a vieţii sale. I ,u 
adoptarea legislaţiei referitoare la îmbunătăţirea învăţământului de toate gradele, cu 

" Colectiv Istoria parlamentului şi a vietii parlamentare din România până la 1918, Bucureşti, 1983, M il1111 
Sorin Rădulescu, elita liberala românească 0 1866-1900, Bucureşti, 1990. Dintre adeptii introducerii vol11l111 
universal amintim pe Vintilă Brătianu, M. Kogălniceanu, C. DobrescuArgeş. 
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punct de plecare era analizată profund şi valorificată selectiv legislaţia anterioare, cât şi 
legile similare din ţările vecine. Nu de puţine ori propunătorii (Spiru Haret şi ulterior dr. 
C. Angelescu, iar Al. Lapedatu la Culte) erau obligaţi să răspundă argumentelor 
criticilor venite din partea opoziţiei'•. Dintre numeroasele intervenţii ale 
parlamentarului Petre Gârboviceanu în sprijinul şcolii româneşti, ne limităm la 
enumerarea proiectelor de legi privitore la învăţământul secundar şi superior, primar şi 
normal, profesional, particular şi secundar20.Teolog prin formaţie şi preocupări 
(licenţiat în teologie, profesor la seminar, administrator la Casa Bisericii şi redactor la 
publicaţia „Biserica ortodoxă română", Gârboviceanul a pledat în favoarea reînfiinţării 
seminariilor teologice şi ridicarea localului pentru Casa Bisericii Naţionale, a fost 
raportor la legea şi statutul organizării bisericii ortodoxe române cât şi la regimul 
cultelor din România. 21

• 

Schimbările survenite pe parcursul aplicării legislaţiei au generat severe şi 
repetate critici, unele au determinat modificări corespunzătoare cerinţelor sociale. A 
fost mai curând un efort de căutare a unor soluţii pentru o mai strânsă apropiere a şcolii 
şi bisericii naţionale de trebuinţele de atunci ale societăţii româneşti în curs de 
modernizare, aşa cum se procedează şi în zilele noastre. Dar instituţiile de învăţământ 
prin obiective , organizare, conţinut şi tehnici de instruire, obligau fondurile de resort să 
elaboreze instrucţiuni concrete pentru toate componentele aflate în faze diferite de 
înnoiri. La împlinirea acestui deziderat a fost solicitat şi directorul Gârboviceanu, 
cunoscut pentru rezultatele bune obţinute în organizarea şi conducerea Şcolii Normale. 
Alături de recunoscute cadre didactice (C.Meisser, C.Dimitrescu-laşi, D.Onciul, 
I.Bianu, Gh.Adamescu, dr.C.lstrati) şi-a expus părerile în Consiliul general de 
instrucţie abilitat pin aprobarea manualelor didactice şi alcătuirea programelor 
analitice din învăţământul primar şi secundar, inclusiv şcolile normale şi seminariile 
teologice; de reţinut că în această problemă existau mai multe manuale pentru un 
obiect, alcătuite pe baza unui plan singular de învăţământ şi a programelor unice 
stabilite de comisiile de specialişti. Opiniile membrilor consiliului de aprobare aveau în 
vedere metodele de învăţământ accesibilitatea cunoştinţelor, direcţionarea practică a 
învăţământului primar şi secundar prin cunoştinţe din lumea reală, trezirea în fiecare 
elev a spiritului de observaţie, interesul faţă de lucrurile în mijlocul cărora trăieşte, 
diminuarea descriptivismului, cu precădere la ştiinţele umaniste, în favoarea 
conversaţiei cu elevii pe baza materialelor auxiliare manualului. Această orientare nouă 
din programele analitice, concretizată în unele cărţi didactice, a fost aspru criticată. Cu 
timpul, rezultatele noilor orientări fiind cele scontate, au intrat în atenţia celor care 
experimentau cerinţele „şcolii active". Tentativele şi demersurile de reorganizare a 
învăţământului preuniversitar l-au implicat în mod activ pe Gârboviceanu. Conducerea 

" Constantin Dinu, Spiru Haret, Bucureşti, 1970, Paul Grigoriu, Dr.C-tin Angelescu şi învălământul 
romănesc (împliniri şi deziderate( studii şi articole de istorie I,XIIV, 1999 
'° „Gabriela C.Cristea, Reforma învătământului. O perspectivă istorică.( 1864-1944) 
" .. Elena Macavei Spiru! Haret (1851/1912) Activitate de consolidare a Bisericii naţionale, în "Tribuna 
învătământului" 11-17 februarie 2002; Ioan Opriş, Alexandru Lapedatu şi contemporanii săi, Cluj
Napoca, 1997. 
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ministerului de resort cunoscându-i activitatea şi apreciindu-i-o, l-a cooptat şi în 
comisii de lucru pentru strângerea materialelor pentru cultură, învăţământul şi cultele 
din alte tari într-o relaţie comparativa cu situaţia de la noi. Bogata lui activitate în 
documentare, cercetare şi redactare se constituie astăzi într-un fond de manuscrise 
sumar valorificate. Pe tărâmul amintit a rămas acelaşi pedagog intransigent, de marc 
vocaţie, s-a implicat direct în pregătirea pedagogică a preoţilor ce predau în şcoli, în 
uniforma elevilor şi revizuirea regulamentului seminariilor teologice. A susţinut prin 
exemplificări obligativitatea, gratuitatea şi unitatea cursului primar. Discipol al lui 
Spiru Haret, (aşezat de clevetitori printre „aghiotanţi") Gârboviceanu aducea la 
cunoştinţa ministrului adevărata realitate din lumea satelor unde tinerii învăţători 
~ăseau analfabeţi, dezinteres faţă de scoală, faţă de schimbările care să le uşureze viaţa. 
Insuşindu-şi opiniile Haret a stabilit programul de culturalizare rurală axat pc 
coordonate clare cum erau revista „Albina", cu sfaturi folositoare, Societatea „Steaua". 
editoare de broşuri, tablouri istorice şi teologice, înfiinţarea de biblioteci şi bănci 

populare, de obşti săteşti toate cerute de formarea aptitudinilor de autoconducere. 
Cercurile culturale urmau să trezească interesul cunoaşterii lumii înconjurătoare, 
avantajele economiei axată pe valorificarea produselor locale etc. Fireşte, atitudinea 
conservatoare şi reacţiile negative din partea celor afectaţi în intereselor au zădărnicit în 
multe localităţi transformările sporite de iniţiatori. 22 Au fost măsuri de orientare 
poporanist-semănătoristă şi chiar un romantism întârziat care neglijau factori 
economici şi ideologiile politice dominante. În viziunea ministrului instrucţiunii 
publice şi a colaboratorilor săi a intrat şi pregătirea populaţiei rurale pentru înţelegerea 
marilor reforme liberale cu substrat social-democrat. Votul universal ~i 

împroprietărirea ţăranilor. În acest scop s-au pus bazele legii Deşteptarea, constituilii 
din adepţii celor două mari reforme. După decesul mentorului Spiru Haret (1912). 
discipolul său, Petre Gârboviceanu a înfiinţat Asociaţia Uniunea Membrilor Corpului 
Didactic tot în scopul unirii tuturor forţelor democratice în pregătirea opiniei publice, 
prin apostolii şi luminătorii neamului, spre împlinirea marilor idealuri de intcrc~ 
naţional. Alături de Haret a fost Gârboviceanu şi la înfiinţarea Comisiei Monumentelo1 
Istorice, la promulgarea legii conservării şi restaurării monumentelor istorice, 
organizarea Muzeului pedagogic23

, secţie cerută şi azi în cadrul unui viitor muzeu al 
învăţământului românesc24

• Într-o următoare proiecţie sintetică de recuperare u 
valorilor intelectuale antrenate în culturalizarea populaţiei lipsită parţial sau total lk 
instrucţie şi educaţie primară, aşezată la locul cuvenit a fost colecţia de broşuri di11 
Biblioteca Societăţii Steaua. Realizate în format de buzunar, cu o tematÎl.'11 
enciclopedică, micile lucrări de popularizare erau scrise într-un limbaj accesihil 
cercurilor largi de cititori. Azi biblioteci cu vechi statut de funcţionare, conserva i11 
depozite cărţi semnate de Nicolae Iorga,(„Domnul Tudordin Vladimiri"). 

" ... Revista de pedagogie 7-12, 1998, număr dedicat lui Spiru Haret; Costică Neagu, (Spiru 
Haret).Apostolatul extraşcolar, în" Tribuna învăţământului" 23-29, aprilie 2001 ; Paul Grigoriu, Spim 
Haret, în România literară, 2, 1973. 
"„.Valeriu Oroş, Spiru Haret - 150 de ani. Om al şcolii şi admirator al culturii, în «Tribuna 
învăţământului» 19-25, februarie 2001. 
"„.Paul Grigoriu, Din activitatea Muzeului pedagogic al Casei şcoalelor, în «Revista muzeelor şi 
monumentelor »3, 1984. 
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I.Lupaş („Viaţa şi faptele lui Andrei Şaguna"), Al. Lapedatu („Mihai Vodă Viteazu"!), 
G. Coşbuc ( „Din ţara Basarabilor"), 1. Agârbiceanu („Ostaşii noştri"), 1. Simionescu 
(„Ce se poate învăţa de la un drum lung"), P.Dulfu (Foloasele învăţăturii), 

Gârboviceanu şi C.l. Ghelaru („Poveşti alese, nuvele alese"); numele autorilor poate 
continua în vederea completării bibliografiei de cultură şi civilizaţie românească. O 
scurtă privire asupra sincronizării textelor scrise tot de societatea Steaua, a portretelor 
de conducători (domnitori şi regi), tablouri în format mare, pe hârtie creta tă şi în culori, 
se mai găsesc azi în anticariate sau la cabinetele de stampe din marile biblioteci. Fără 
teama de exagerare considerăm că producţiilor cultural-educative ale societăţii Steaua 
au completat materialul didactic şi manualele publicate ani îndelungaţi de Casa 
Şcoalelor, instituţie întemeiată de ministrul Petre Poni şi încurajată permanent de Spiru 
Haret, dr.C. Angelescu, I. Gh. Duca, P. Gârboviceanu şi mulţi alţi cărturari şi oameni 
politici.25 

Profesor, director şi înfăptuitor cultural, Petre Gârboviceanu era mereu 
preocupat activ tot timpul în mijlocul faptelor şi niciodată plictisit, obosit sau învins. La 
atâta tărie urmată de rezultate evidente a fost purtătorul unei flamuri şi a unei torţe de 
energie, poseda modestia împlinirilor şi tenacitatea învingătorilor. Lupta şi neodihna, 
viziunea noilor proiecte l-au situat şi în istoria culturii de acolo trimite perseverenta 
noilor generaţii. Activitatea li s-a desfăşurat în ambianţa culturală a Bucureştilor. Atras 
de farmecul scrisului a elaborat o interesantă şi amplă lucrare în trei serii ( 1904-1915) 
dedicată bisericilor ortodoxe din România, cu averile lor26

• Casa Bisericii fondată în 
1902 a fost prin obiective, scopuri şi împliniri similare Casei Şcoalelor, ce a tipărit 
volumele lui Gârboviceanu. În anii de consolidare şi de construirea localului propriu, 
Casa Bisericii a fost administrată de Petre Gârboviceanu, membru în comitetul de 
redacţie al periodicului „Biserica Ortodoxă Română". Desigur de-a lungul timpului au 
abordat tema instituţiilor de cult ortodox Alexandru Odobescu, D. Bolintineanu, Gh. 
Ionescu, Gr. Tocilescu, A.D. Xenopol, Al. Ştefulescu, Virgil Drăghiceanu, N. Ghika
Budeşti, G. Balş, până la exegeţii epocii cum erau N. Iorga, D. Onciul, I. Bogdan. La 
rândul său, Gârboviceanu s-a dedicat subiectului cu pasiune, tenacitate şi o reala 
competenta. Parcurgând lucrarea sesizam cum autorul a întreprins o atentă 

documentare referindu-se continuu la contribuţiile anterioare, citindu-le cu probitate şi 
onestitate ştiinţifică, în unele cazuri completa cu date noi; nuanţând şi chiar rectificând 
unele date şi fapte din studiile citate. În acest fel a izbutit să reconstituie o imagine 
unitară atât prin personalitatea fiecărei instituţii clericale cât şi rolul pe care l-a 
îndeplinit în conservarea vieţii spirituale, politice şi culturale a epocii lor. De remarcat 
este şi utilizarea legendelor istorice legând fapte certe cu idei şi maniere poetice din 
mitologia naţională. Aceste tendinţe de autonomie novatoare au condus în acest caz la 
abandonarea formulelor cu uz didactic, moralizator. În sensul amintit merită subliniat 
studiul istorico-literar despre Mănăstirea Strehaia în care autorul asimilând mai 
profund idealurile naţionale afirmate de revoluţia lui Tudor Vladimirescu, remarcă 

' .Veronica Aldea, Adriana Ganea, Angela Oprea, Contribu\ia Casei Şcoalelor la dezvoltarea lecturii publice 
hucureştene ",Biblioteca Bucureştilor, 6, 2003. 
'" . .Vezi Bibliografia românească modernă. op.cit. 
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aspiraţiile patriotice şi democratice ale vremii (dreptate socială, libertate şi unitate 
naţională). Era· de aşteptat ca un intelectual de talia lui Gârboviceanu să publicl' 
asemenea lucrare cu trăsături de sintetizare, însoţită de note istorice, anexl' 
documentare şi iconografice. Fără să-şi propună epuizarea subiectului de marl' 
extindere ce cuprindea colaborarea cu cercetătorii în domeniu, autorul a izbutit s1) 

prezinte în volumele amintite biserici, mănăstiri şi schituri din Bucureşti, Focşani, laşi. 
Craiova, Dolj, Mehedinţi, Buzău şi alte zone de interes istoric. 

Chiar dacă în tot ce a scris P. Gârboviceanu accentul cădea pe descriptivism şi 
mai puţin pe explicaţia cauzală, informarea şi documentarea presupune timp, ostenealo 
şi renunţări în defavoarea sănătăţii şi a timpului liber. Ca să ai acces la informaţii trebuil' 
să te afunzi în studiu, să zăboveşti în biblioteci şi arhive, să preţuieşti cultura, cărţill', 
studiile şi articolele sale foarte bogate ca documentaţie sunt la fel de înzestrate în plan 
strict ideatic. Diversitatea tematică este la ea acasă, dar o idee este dominanta: ideea 
naţională, situată până la 1918 pe primul loc în registrul doleanţelor noastre. Azi trăind 
sub semnul relativităţii, dorim totuşi mai multă obiectivitate şi rigoare în cercetareu 
trecutului, subsumat conceptului de localism creator. În acest mod, faptele îndepărtatl' 
cu luminile şi umbrele lor, se menţin în conştiinţa culturală. Această identificare dl· 
opţiuni considerăm că o găsim în prima monografie a Şcolii Normale de Băieţi din 
Bucureşti, publicată de directorul ei, profesor-cercetător Petre Gârboviceanu21

• Respiru 
prin capitole speciale greutăţile în construirea localului şcolii şi bibliotecii, procurareu 
materialului didactic, donatori, donaţii, situaţia financiară a Societăţii precum şi 

conducătorii ei. Secvenţe biografice, momente semnificative din parcursul existenţial 
al şcolii şi repere grăitoare prin valenţele lor educative găsim în bogatele anexe şi 

reproduceri iconografice în alb-negru. Nu este o carte sterilă de legături cu oamenii şi 
viaţă înconjurătoare. Structurata clasic, monografia oferă conjuncţia de planuri şi valori 
recunoscute ca izvoare istorice de primă importanţă şi pentru istoria învăţământului 
românesc. Textul reproduce acte oficiale despre Societatea pentru Învăţătura Poporului 
Român şi comitetul ei de conducere (M. Kogălniceanu, I. Heliade Rădulescu, Esarcu. 
Petre Poenaru, Scarlat Rosetti, Fălcoianu); pe temeiul unei programe Societatea 11 

organizat cursuri gratuite pentru adulţi de profesii diferite a înfiinţat şcoli normale şi 
grădiniţe preşcolare în scopul pregătirii învăţătorilor şi educatorilor, de la sate. 

Cartea oferă cititorului momente biografice ale directorilor Şcolii Normale: 
Bădilescu, St.C. Mihăilescu, Barbu Constantinescu, C.I. Şonţu şi P. Gârboviceanu, 
aspecte grăitoare din parcursul existenţial şi repere ale procesului de modernizare din 
şcoala normală sunt şi Statutul şi regulamentul Societăţii din care rezultă regulamentul 
şcolilor normale ale vremii, precum şi cuvântările aparţinând unor personalităţi ak 
vremii: V.A. Urechea, G.l. Lahovary, A.O. Sturdza. 

Analizate aplicativ la conţinutul unor reforme din învăţământ, conferinţele 
aveau capacitatea de a pătrunde în intimitatea unui univers, în însuşi nucleul generator 
din care acesta a fost propulsat. Întregul conţinut de idei şi fapte coaguleazn 

" Petre Gârboviceanu, Societatea pentru învăţătura poporului roman din Bucureşti, cu şcoalele ei 1866-
1906, Bucureşti 1906. 
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patrimoniului cultural în dimensiunile sale locale, regionale, geopolitice. În 
monografie totul a fost conceput şi redat într-un spirit constructiv şi real respect pentru 
adevăr, cu minime influente de la conjuncturi momentale datorate factorului politic. 
Gârboviceanu recunoştea existenţa opţiunilor politice ca fiind inevitabile 
individualităţilor publice. El propunea judecata cumpănită şi limpede care să 

călăuzească cercetarea întreprinsă cu discernământ în stabilirea corectă a 
evenimentelor şi aşezarea oamenilor în locurile lor, cu eventualele priviri subiective. 

Evident, directorul Şcolii Normale şi-a dobândit un loc de cinste în panteonul 
spiritualităţii romaneşti şi prin medalioanele dedicate memoriei atât personalităţilor 
clericale cât şi a celor laice. Ideea majoră spre care converg eseurile sunt demersurile 
analitice ale operelor, autorul dovedind o rară capacitate de absorbţie şi reconvertire a 
realului şi culturalului în texte proprii. Cu o forţă aproape ocultă, Gârboviceanu a 
publicat medalioane evocând personalităţi, prieteni şi colaboratori, dispăruţi, şi în toate 
aceste pagini, diferite ca formulare, reabilita subiectivitatea, o curăţă parţial de 
conotaţiile convenţionale, conferindu-le un fundament moral şi o plata exprimare 
literară. Autorul a căutat şi a găsit aproape de fiecare dată acea parte comună vieţii 
cotidiene, punctele lor de intersecţie şi întrepătrundere, în a cărei lumină medalioanele 
pot fi înţelese în toate dimensiunile vieţii umane. Asemenea pagini cu vibraţii afective 
sunt răspândite în periodice; cele mai multe le găsim în revista „Biserica ortodoxă 
română"2". Fără aşa ne propunem un excurs bibliografic redăm statistic numele 
prelaţilor omagiaţi: P. S. Episcop N. Popeea, Mitropolitul Andrei Şaguna, P. S. Ghenadie 
Goergescu Episcopul Râmnicului Noul Severin, I.P.S. Ioan Mateianul Mitropolitul 
românilor ortodocşi din Ardeal şi Ungaria, părintele A.FI. Marian. Păstrând şi întărind 
cu oarecare ostentaţie sentimentul credinţei, teologul Gârboviceanu conferenţia de la 
Ateneul Roman despre lăcaşuri de cult ca instituţii reprezentative ale tradiţiilor creştine 
şi păstrătoare de vechi monumente istorice uitate prin munţi, sate şi oraşe. 

Rapoartele şi cuvântările din Parlament în susţinerea legislaţiei clericale care , 
după 1918 îşi menţin actualitatea şi prin contactul aprofundat în arhive inedite şi cărţi 
rare care dovedeau ştiinţific temeiul documentar al unei credinţe mult mai bogate şi mai 
concrete decât se ştiuse până atunci. Prin conţinutul lor, legile adoptate conţineau rolul 
major al valorilor creştine în păstrarea tradiţiilor romaneşti. Amănunte care azi ne par 
minore erau la vremea respectiva o suită de realităţi ce completau spaţii libere de pe 
harta culturii şi civilizaţiei naţionale. Aşa a fost inaugurarea Muzeului de la Casa 
Bisericii apreciat printre alţii de reputatul profesor francez Charles Dich, editarea 
„Buletinului Comisiei Monumentelor Istorice". „Catalogul Colecţiilor Monumentelor 
Istorice", monografii de mănăstiri, înfiinţarea de ateliere şi stuparii la mănăstiri, crearea 
de biblioteci la instituţiile clericale din teritoriile unite, tineri trimişi la studii în 
străinătate, tablouri teologice tipărite şi multe alte înfăptuiri din vremea când 
administra Casa Bisericii şi beneficia de ministrul de instrucţie Spiru Haret. O pioasă 
amintire a păstrat Petre Gârboviceanu mentorilor săi: Barbu Constantinescu şi Spiru 

" Colectiv, Bibliografia istorică a României, III, secolul XIX, tom 5, Bibliografii, Bucureşti, 1974. 
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Haret. În memoria lor a format comisii în vederea ridicării unor statui. Astăzi, în faţa 
Facultăţii de Teologie este bustul dr. Barbu Constantinescu, ajuns primul decan al 
Facultăţii de Teologie din Bucureşti. Purtător de „mit haretian", într-un portret creionat 
cu patetism, Gârboviceanu expunea două planuri: primul cu o factură teoretica iar al 
doilea predominant de exemplificări care nu lăsa impresia unor preţiozităţi inutile iar 
expresivitatea eleganta da culoare ideilor dorite de autor. 29 

Istoria şi memoria nefiind doar un îndemn spre cunoaşterea trecutului, ci o 
clauză spre înţelegerea prezentului şi chiar a viitorului, redăm un fragment dintr-un 
articol care împreună cu altele pe tema Spiru Haret, au format o carte: „Spiru Haret a 
văzut în biserica noastră ortodoxă şi naţională o instituţie de cea mai mare însemnătate 
în serviciul poporului şi al ţării. Trecutul ei frumos ca singura instituţie culturală a ţinut 
strâns unit laolaltă poporul nostru, îi datoram toată recunoştinţa statului roman şi tot 
sprijinul necesar."3° Fiind şi un „om de litere", cu lecturi erudite şi pasionale, iniţial fără 
un program anume, Gârboviceanu a recuperat cu precădere în medalioanele afective o 
parte din elita românească (clerici şi laici) aducând în prim - plan trăsături majore ale 
reacţiilor unor personalităţi faţă de marile probleme ale societăţii noastre. Ele au fost şi 
o formă de explicaţie spiritualistă a societăţii, o precuvântare la sociologia elitelor şi 
tradiţionalismului ortodox, consolidate în anii următori de Nichifor Crainic, Nae 
Ionescu, D. Gusti,. St. Zeletin, Traian Brăileanu, Manolescu, Madgearu, M. 
Vulcănescu, Vasile Băncilă. Asemenea analize aplicate la oameni şi la faptele lor sunt 
esenţa conjuncţiilor de planuri şi destine, denota sinteza În conturarea profilului în 
porţiunea comuna între viaţa cotidiană, credinţa, învăţământ, cultura materială şi 
spirituală. Mai mult decât atât, publicistica lui Petre Gârboviceanu ne oferă o imagine 
grăitoare faţă de activitatea sa scriitoricească. În prezent, publicaţia lui ne apare mai 
puţin interesantă cititorilor neavizaţi, dar tot ce a scris este uşor de interpretat şi 
clasificat pe diagonala strategică din perioadele de progres, stagnare si, de ce să nu 
recunoaştem, regres. În ultimă instanţă, scrierile sale, mai mult sau mai puţin 
conformiste, au întărit sentimentul de răspundere individuală. Prin tot ce a scris, în 
pofida preferinţelor didactice, teologice şi politice, a rămas un reprezentant al 
specificului naţional conservat prin cultură, deschis totodată către civilizaţia culturală 
europeană. 

În ciuda faptului că unele personalităţi decedează în memoria noastră atrasă de 
clipa prezentului, sunt fapte din trecut care se menţin în actualitate, prin durabilitatea 
lor. Aşa este cazul şcolii şi bisericii din Gârbovăţul de Jos, instituţii constituite cu 
fonduri de la stat ca urmare a stăruinţei exemplare depuse de fiul satului, Petre 
Gârboviceanu. La oră târzie a vieţii sale, adresându-se mehedinţenilor, îşi exprima 
gratitudinea faţă de meleagurile unde a văzut lumina zilei spunând: „E aceasta o datorie 
de pietate şi de recunoştinţă faţă de moşii şi strămoşii noştri şi chiar pentru mândria 

" Capitolele micromonografiei sunt următoarele : Spiru Haret, un mare naţionalist, un mare prieten al 
învăţătorimii noastre ; Spiru Haret şi Biserica; Pacostea analfabetismului şi în jurul comemorării lui Spiru 
Haret. Titlul lucrării trecut la nota 30. 
'" Petre Gârboviceanu, Spiru C. Haret, 20 de ani de la moartea lui, Bucureşti, 1933, p.20. 
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noastră, care ne-am învrednicit să fim născuţi şi crescuţi pe pământul acestui frumos 
judeţ."" 

Privind în urmă spre acele vremuri, îi conturam şi mai pregnant destinul 
asumat în dramaticul an 1917. Existenţa statului naţional unitar fiind ameninţată printre 
măsurile extreme adoptate a fost şi protejarea capului simbol al unităţii naţionale, al lui 
Mihai Viteazul. Ministrul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, I. Gh. Duca, 1-a numit pe 
Gârboviceanu să transporte în Rusia revoluţionară preţioasa relicvă. A fost o adevărată 
epopee salvarea craniului marelui voievod, ascuns în cutii de pălării, de teama agenţilor 
bolşevici. 12 Spaima era perpetuă, dar conştiinţa răspunderii ce i se încredinţase era 
întărită de prezenţa cumnatului său, pr.prof. Grigore Popescu - Breasta. La Cherson, 
cutia era ascunsă sub poala acoperământului mesei din altarul bisericii în care preotul 
Popescu - Breasta oficia slujbe cât a stat acolo. În 1918, la indicaţiile ministrului Duca, 
cei doi cumnaţi au predat mitropolitului Pimen al Moldovei capul marelui domnitor -
ulterior fiind readus la mănăstirea Dealul. JJ O eventuală biografie a vieţii şi activităţii 
lui Petre Gârboviceanu se impune să consemneze şi colecţia de manuscrise cu 
însemnate referinţe ştiinţifice, donată Academiei Române. De fapt, în tot ce a înfăptuit 
prin fapte şi scris, a demonstrat o poziţie limpede ca element de echilibru între teorie şi 
practică. Fără o atitudine necomformistă, dincolo de poziţia partizană, el a depăşit 
imaginea stereotipă odată cu influenţele primite de la mersul societăţii. 

Neurmârind o puritate documentaristică cu rezonanţe istorice, sociologice ori 
culturale, ne oprim la anul 1929, când, după 41 de ani la catedră, profesorul Petre 
Gârboviceanu s-a pensionat, rezumându-se la conducerea Şcolii Normale până a 
părăsit pragul vieţii spre cele veşnice (31 decembrie 1934). Festivitatea desfăşurată la 
Seminarul Central, unde absolvise cursurile secundare şi devenise profesor, a fost 
prezidată de I.P.S. Patriarh Miron Cristea (regent). Prin cuvântări scrisori, telegrame, 
sărbătoritul a fost adulat cronologic şi faptic fără să distorsioneze imaginea omului. S
au întâlnit atunci nume cu rezonanţă cum erau I.G. Duca, dr. C. Angelescu, M. 
Dragomirescu, Pimen (Mitropolitul Moldovei), Al. Lapedatu, Gr. Trancu-Iaşi, I. 
Gălvănescul, Gala Galaction (decan la facultatea de Teologie Chişinău); au rostit 
cuvinte emoţionante colegi şi colaboratori amintiţi anterior în studiul de faţa. Uitându
ne într-o oglinda retrospectivă vedem pe harnicul Petre Gârboviceanu primind pentru 
merite deosebite decoraţia Crucea de Comandor al Coroanei României, oferită de 
venerabilul rege al României Carol I. Petre Gârboviceanu fiind martor participant la 
mutaţii esenţiale în suprastructura societăţii, atmosfera la anivesarea din 1929 influenţa 
în mod firesc corzile afectivităţii. Frumuseţea interioară a sărbătoritului şi universul 
diversificat al preocupărilor sale au fost percepute în totalitate de contemporani. 
Volumul omagial editat atunci merita să fie consultat. Prin volumul amintit, se susţin 
analiza şi evaluarea critică, similare cu recursul la comparatismul solicitat tot mai 

" Petre Gârboviceanu, Cultul judeţului Mehedinţi. Eroi mehedinţeni din prima jumătate a veacului al 
XVII-iea, Bucureşti, 1931, p.4. Conferinţa ţinută la Palatul Cultural din Turnu Severin 
" .. I.G. Duca, Memorii, III (1916-1917), Bucureşti, 1994. 
"-.Maria Munteanu - Breasta, Un mare pedagog şi educator - Petre Gârboviceanu, în „Anuarul părinţilor'', 
1990. 
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insistent de evoluţia gândirii actuale. Avem nevoie de o istorie comparată a 
învăţământului naţional şi european, o istorie a politicii şi doctrinelor şcolare. 

Ultimii ani din viaţă, Petre Gârboviceanu i-a dedicat Şcolii Normale şi 

Societăţii pentru învăţătura Poporului Roman. Nicolae Iorga îşi amintea că s-au întâlnit 
la parlament, în preajma decesului. Ajuns acasă, a discutat cu fiul său ce are de făcut, 
după care, liniştit, s-a stins din viaţă, ca un om cu datoria împlinită. În necrologul 
publicat, marele istoric de renume mondial a redat o sinteză care fixează pe dispărut 
astfel: ,,Acest funcţionar model a fost un creator şi unic nu s-a clintit din aşezămintele pe 
care s-a priceput să le aşeze pe baze solide. "3

' Într-adevăr, Gârboviceanu a rămas un 
model intelectual şi moral pe care pot să-l cunoască şi să-l adapteze realităţii 

contemporane colegii de breasla. Regrete sincere au exprimat şi colegii şi colaboratorii 
săi cum au fost gândurile profesorului Gh.Adamescu.15 Anii care s-au scurs l-au 
acoperit cu cenuşa uitării pe omul care a contribuit pe mai multe planuri la menţinerea şi 
consolidarea conştiinţei romaneşti şi care este acum un mare necunoscut. Aie nevoie de 
o biografie scrisă în spiritul adevărului, fără resentimente sau părtinire, unele note de 
obiectivitate sperăm că se pot desprinde şi din studiul de faţă. Un demers de oarecare 
profunzime se poate realiza prin cercetarea Arhivei Şcolii Normale, la care se adăuga 
interesanta corespondenţă cu l.Bianu, C. Istrati, Miron Cristea, Nifon Mitropolitul, 
Mihai şi Izabela Sadoveanu, George Coşbuc, C. Erbiceanu, I. l.C.Brătianu. 36 Întregul 
material de arhivă scoate în relief modul deliberat de a privi istoria politică şi culturală 
în perspectiva stabilirii legăturilor mai mult sau mai puţin accesibile. Rămas un model 
de cadru didactic, P.Gârboviceanu s-a înscris în tradiţiile culturale naţionale iar 
cercetătorii cunosc că nu se poate progresa numai cu tradiţia, societatea evoluează şi 
suntem obligaţi să fim în pas cu cerinţele prezente şi viitoare. 

Cei interesaţi găsesc texte biografice despre Petre Gârboviceanu ca 
instrumente de lucru, dicţionare, bibliografii, unele menţionate de noi. Un articol răsleţ 
figurează şi în presa mehedinţeană37 presupunem că mai sunt şi altele pe care nu le-am 
inventariat. Foştii normalişti au început să se revadă la fosta lor şcoală, începând cu anul 
1924, tradiţie întreruptă de evenimentele militare şi politice, reluată din 1954, prin 
stăruinţele Asociaţiei Foştilor Normalişti, Societate integrată din 1992 la Societatea 
pentru Învăţătura Poporului Român. În prezent se întâlnesc din toate generaţiile, cei 
care mai sunt, anual, în prima duminică din luna iulie; este o întâlnire de suflet, care nu 
cunosc să se manifeste cu regularitate şi în alte unităţi preuniversitare. Participanţii 
expun momente subiective, depană amintiri despre foşti profesori şi colegi trecuţi la 
cele veşnice, o slujbă de pomenire la biserica Sf. Ecaterina, un scurt program artistic 
urmat de o masă colegială. Un grup restrâns de foşti normalişti a refăcut mormântul lui 

".N. Iorga, Petre Gârboviceanu, voi. Oameni cari au fost, III, Galaţi, 1997, p.376 
".Gh.Adamescu, Petre Gârboviceanu, în Revista generală a învăţământului, 1935 
".Biblioteca Academiei romane, secţia manuscrise-corespondenţă . 
.l7 „.Lucian Predescu, Enciclopedia Cugetarea - Georgescu Delafras, Bucureşti, 1940, Ilie Popescu 
Teiuşan. Pedagogi şi oameni de seamă din România. Mic dicţionar. Bucureşti, 1975, Ion Stroe.Cancea, 
Ovidiu Vişan, Petre Gârboviceanu, un vechi pedagog severinean, în Şcoala Mehedinţului, 3, Drobeta. 
Turnu Severin, 1978. 
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Petre Gârboviceanu, de la cimitirul Şerban Vodă (Bellu) conjudeţenii au promis că o 
stradă din Drobeta Turnu-Severin va purta numele profesorului. Cu toate că 
recunoştinţa este o floare rară dorim replantarea ei şi în Bucureşti unde o şcoală şi o 
stradă să poarte cu cinste numele Profesorului dr. Petre Gârboviceanu. 

From the History of the Romanian Teaching 
Professor Petre Gârboviceanu, 

in the Context of the Romanian Cultu re 
SUMMARY 

The author presents elements in the biography of a founder of the Romanian 
teaching, active contemporary of other important personalities in the Romanian 
culture. 
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Un bucureştean „ pas comme Ies autres ": 
sculptorul Ştefan Ionescu-Valbudea 

dr. Liana IVAN-GHILIA 

Unul din factorii metabolismului artistic european este permanentul contlil'I 
fertil dintre clasic şi anticlasic - fie el gotic, baroc, romantic - între static şi dinamil', 
între rigoarea canonului şi magia formelm; libere. Convingerea lui Theophile Gauthic1, 
că „sculptura nu poate fi decât clasică'', avea să capete, după cum era de aşteptat, 1111 
semn de punctuaţie interogativ, în secolul 19 - al ritmurilor accelerate, al mişcării suh 
impulsul unui tip de „nerăbdare" ontică - dominat de ideile tensiunii şi energiei, <lupo 
cum constatau exegeţi ai artei între care Rene Huyghe (în celebra sa scriere, „L'Art l'I 
l'homme"). 

„Fie că e vorba de politică, de economie, de stil de viaţă, de divertisment, dl' 
mişcare, observ că modernitatea capătă alura unei intoxicaţii. Trebuie fie să mări111 
doza, fie să schimbăm otrava. Tot mai avansat, tot mai intens, tot mai mare, tot mai 
rapid, tot mai nou. Acestea sunt exigenţele ce corespund în mod necesar unei înăspriri 11 

sensibilităţii"'. În condiţiile descrise de Paul Valery serenitatea impersonală a 
volumelor academiste devenea sinonimă cu superficialitatea, cu rigorismul formal, cu 
sclavia şi rutina, panteonul clasic însuşi diluându-şi semnificaţiile drastice, gândul la 
eternitatea Ideii fiind deviat de torentul grijilor mărunte, generatoare ale noilor filosoli 1 

pragmatiste, pozitiviste, materialiste - cu toată utopia lor pernicioasă. Subiectck 
neoclasice deveneau desuete, ca şi formulele lor vizuale. Marea lecţie a Antichităţii î~1 
schimba conţinutul. Epicentrul ce a zguduit academismul s-a situat chiar în Franţa at:il 
de ataşată valorilor consacrate în sculptura secolului precedent, iar „revoluţionarul" 1111 

putea fi decât un „magician". După cum afirma Jean Charbonneaux, Rodin a dus sing111 
ofensiva sculpturii, în vreme ce, pentru pictură luptau o mulţime de artişti cu adevăral 
mari, contemporani cu el.'" Victoria lui Rodin asupra mentalităţii contemporanilor, cu 
toată efervescenţa polemică stârnită, se datorează, conform celor ce l-au cunoscut Pl' 
artistul francez, forţei, tenacităţii, siguranţei de sine neobişnuite, trăsături ce au 
impulsionat permanent activitatea celui ce a subminat suveranitatea - necontestată pârni 
la el - a gustului pentru volume „epuizate" prin finitudine, încremenite în reţetek 
evidenţelor „ucigătoare" ale propriilor puteri de sugestie. Rodin era, de fapt, cel pri11 
ochii căruia umanitatea avea să descopere un alt înţeles în frumuseţea statuarei antice, 
un fel de concluzie, neaşteptată, a atâtor secole de studiu asiduu al Antichităţii, iai 
simbolul noii viziuni nu era vreo statuie a lui Apollo, nici Laocoon, ci „torsul 
Belvedere", cel despre care Michelangelo afirmase că îi fusese „profesor". „L'Hom1m· 
qui marche", pentru realizarea căruia Rodin fusese acuzat de impostură , situeaz;i 
sculptura pe traiectoria ocultată a non-finito-ului , deşi nuanţele acestuia variază, dup;i 
opinia lui Wittkower: Rodin „descoperea că partea poate ţine locul întregului(„.) spn· 

'.Paul Valery, apud Rene Huyghe, Dialog cu vizibilul, ed. Meridiane, Bucureşti, 1981, p. 
'.Jean Charbonneaux, La seu/piure de Rodin ed.Femand Hazan, Paris, p.7 
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deosebire de Michelangelo, ale cărui lucrări neterminate erau doar neterminate."' 
Totuşi, refuzul lui Michelangelo de a restaura „torsul Belvedere" şi, în plus, 
rafinamentul cu care nuanţa, prin tratări diferite, părţile componente ale sculpturilor 
sale, nevoit sau voit nefinisate, vorbesc de la sine despre cât de bine a înţeles genialul 
italian sculptura greacă, iar similitudinile dintre cei doi titani se reflectă, poate, mai ales 
în modul cum se raportează - ambii -la Adevărul materializat în Operă, astfel încât, în ce 
priveşte „pietrele lor filosofale", s-ar putea vorbi despre „legea Michelangelo-Rodin", 
căci punctul lor comun este mai ales inteligenţă. Sculptorul Jalea constata: „ Gândirea 
în artă e cea mai de seamă caracteristică a sculpturii modeme şi contemporane, a 
sfârşitului secolului al XIX-iea şi începutului secolului al XX-lea şi pe care Rodin a 
inspirat-o în gradul cel mai înalt.'"' 

Pentru „revoluţionarea" sculpturii româneşti din veacul trecut, un singur artist 
n-a fost de-ajuns. Sămânţa modernismului francez, aruncată în solul destul de arid al 
Principatelor, a dat roade lent, în timp. Conservatorismul selectiv românesc, în pofida 
deschiderilor sale spre Occident, asimila formulele academiste sau neoclasice, formule 
utile, după aprecierea lui Ion Frunzetti, „şcolirii gustului autohton încă în mare măsură 
medievalizat, la începutul secolului al XIX-iea, care abia acceptase pictura de şevalet, 
ademenită de foloasele portretisticii de aparat." 

„Sculptura românească pare o plantă răsărită de curând în pământul ţării 
noastre" - scria, cu acurateţea-i cunoscută, Tudor Vianu.' „În trecutul istoric al 
poporului român nu găsim sculptură. În patrimoniul artistic al trecutului nu avem 
Sculptura, ca ramură artistică, pare a fi, mai mult decât alte artt?, sub influenţa 

istorismului solid înrădăcinat în spaţiul românesc, mai ales de la 1848. \,O tradiţie bine 
conturată de la mijlocul secolului al XIX - lea încoace fixa la noi limita valorilor culturii 
estetice în subsumarea lor unui ideal considerat dacă nu superior, în -orice caz mai 
urgent, situând astfel întotdeauna dezbaterea problemelor pe terenul practicii 
sociale.( ... ) În lumina acestei situaţii specifice, decisive pentru procesul de dezvoltare al 
artei şi gândirii estetice româneşti, trebuie privită selecţia şi asimilarea curentelor şi 
ideilor estetice dominante în alte ţări europene. Pragmatismul culturii artistice 
româneşti, subordonarea ei unui ideal educativ-social şi naţional( ... ) o aşază( ... ) pe 
poziţii spirituale de altă structură decât ale artei europene occidentale."6 Remus 
Niculescu evidenţia faptul că, „din secolul al XIX-iea, odată cu însuşirea treptată a 
stilului de viaţă al Occidentului, democratizarea în sens european a instituţiifur noastre 
a scos în primul plan al evidenţei figura omului public, propus recunoştinţei 

posterităţii"'. Prin urmare era firească reticenţa publicului faţă de personalitatea 
artistică a lui Ştefan Ionescu Valbudea, cel bine integrat în tendinţele înnoitoare, 
efervescente, din capitala Franţei, dar rămase străine, îndepărtate, gustului românesc. 
„Ce înţelegere deosebită avea Valbudea! Cât discernământ a avut ca, la întretăierea de 
curente şi tendinţe născute în artă, să aleagă ceea ce era nou şi abia mijit atunci. Această 

'RudolfWittkower, Sculptura, ed. Meridiane, Bucureşti, 1980,p.186. 
'.Ion Jalea, Sculptorul Valbudea, în S.C.I.A., nr.1-2/1957, p.209 
'.Tudor Vianu, Sculptura românească, în Arta şi tehnica grafică, nr,.4-5/ 1938, p.163. 
'.Amelia Pavel, Idei estetice europene şi arta românească la răscruce de veac, ed. Dacia, Cluj, 1972, p.29 
'Remus Niculescu, Începuturile sculpturii româneşti, în S.C.I.A., nr.3-4/ 1954, p.163 
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ascuţită înţelegere nu au avut-o atunci atâţia alţi artişti francezi, începând cu profesorii 
săi. Nici pe departe n-a bănuit-o sculptorul Georgescu(„). În schimb, a avut-o mai 
târziu, Paciurea"'. 

Discuţia despre influenţele şi interferenţele stilistice din evoluţia artiştilor 
este, de multe ori, delicată. Cu certitudine, Alexandre Falguiere şi Emmanuel Fremiet 
(despre care Petre Varussi, citat de Petre Oprea - în lucrarea sa „Cronicari şi critici de 
artă plastică în presa bucureşteană"- scria că era un „distins sculptor, dar de animale") 
nu aveau prea multe de transmis elevului lor înzestrat cu o personalitate mult mai 
puternică decât cea a maeştrilor săi, dar şi dotat cu un tip aparte de sensibilitate şi putere 
de înţelegere a posibilităţilor expresive ale materiei, sensibilitate şi inteligenţă ce i-au 
permis să-şi însuşească tocmai acele tendinţe incipiente pomenite de Jalea. 

„O creaţiune va fi cu atât mai adâncă, cu cât va anticipa mai mult. Deci, artistul 
este un anticipatorul, în privinţa adevărului ştiinţei.(„„) Orice necunoscut este cercetat 
mai întâi de arte, ca de nişte iscoade trimise înainte, mai pe urmă de ştiinţă, care 
înfăţişează corpul de armată care pune stăpânire pe teren"9

• Este remarcabilă 
subtilitatea afirmaţiei lui Vasile Conta. Exact aşa s-a întâmplat cu unul din cele mai 
însemnate domenii ale preocupărilor culturale de la sfărşitul veacului al XIX-iea -
psihologia. În 1901, Henri Bergson declara: „A explora inconştientul, a cerceta în 
subsolul spiritului cu metode anume adaptate, aceasta va fi misiunea principală a 
veacului ce se deschide" 10

, iar artiştii erau, într-adevăr, pionierii aventuraţi în jungla 
necercetată a psihismului uman, căutându-i comorile încă ascunse (pentru spiritul 
„europenist", căci în Orient, ele erau străvechi subiecte de investigaţie!), înarmaţi cu 
instrumentele Romantismului. În cazul lui Valbudea, pe de o parte, exemplul lui Rodin -
„purtătorul unui mesaj esenţial fiindcă i-a declanşat propria personalitate" 11 (căci 
„exemplele de concepţie ale lui Rodin îi dădeau lui Valbudea certitudinea unui drum de 
urmat. Pe acest drum, el a pornit cu mijloace proprii şi potrivit firii şi temperamentului 
său." 12) - iar pe de altă parte, voga problemelor de psihologie în Parisul unde „atenţin 
concentrată asupra unor noi zone ale cunoaşterii îşi făceau loc printre preocupările 
artiştilor şi creau, de fapt, noi repere de gândire şi selecţie pentru contemporanii lui 
Valbudea."13

- au concurat în mod fericit la cristalizarea intenţiilor artistice ak• 
sculptorului român, cel care alesese frecventarea cursurilor e medicină, prelegirile lui 
Charcot şi demonstraţiile practice ale acestuia, asupra bolilor nervoase, decis sn 
speculeze relaţia mişcare-trăire-expresivitate-model. S-au născut astfel opercll' 
fundamentale ale sculptorului, „Mihai Nebunul" şi „Speriatul", ipostaze inedite în 
statuara românească a vremii: nu erau nici eroi ai istoriei, nici celebrităţi ale prezentului 
de-atunci, ci analize plastice ale unor stări de spirit. Călătoriile în Italia m1 

determinat o atenuare a nervozităţii modelajului şi a violenţe posturi 1111 

'.Ion Jalea, op.cit., p. 210. 
'.Vasile Conta, Frumosul, în Contemporanul, IV, 1885, p.479, apud Amelia Pavel, „50 de ani de la 
moartea sculptorului Ştefan Ionescu Valbudea, S.C.I.A.,nr. I/I 969, p.109. 
'° .apud Rene Huyghe, op.cit., p. 
".Amelia Pavel, S.C.I.A., nr. I, 1969,p.109 
".Ion Jalea, op.cit., p.204 
''.Adriana Botez, Va/budea. ed. Meridiane, Bucureşti, 1982, p.16 
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selectate să ilustreze alte subiecte în creaţia lui Valbudea, investigaţii sculpturale cu 
slabe şanse de succes la publicul circumspect faţă de libertăţile asumate de artist. 
Despre ciocnirea dintre tradiţionalismul cerinţelor artistice şi novatorismul lucrărilor 
lui Valbudea stau mărturie câteva texte - articole din presa vremii. 

Ca şi sculptura, jurnalismul şi critica de artă constituiau noutăţi adoptate din 
aceeaşi modă occidentală ce a schimbat radical cutumele româneşti. Chiar de la 
debuturi, presa românească făcea loc, spre onoarea ei, cronicilor plastice dedicate mai 
ales expoziţiilor de artişti în viaţă - premiere, la rândul lor, în cotidianul cultural al 
Capitalei din a doua jumătate a secolului 19. Petre Oprea distingea câteva etape în 
evoluţia cronicii plastice, în perioada de început: prima, cea a informaţiei artistice cu rol 
publicitar ( 1821 - 1864), a doua, a cronicarilor de artă amatori - perioadă marcată de 
formarea Pinacotecii, Academiei de Belle Arte, inaugurării „Expoziţiilor artiştilor în 
viaţă"(l865 - 1877), - următoarea, a tranziţiei spre critica profesionistă ( 1878 - 1889) şi, 
în sfărşit, cea a debutului criticii de artă propriu-zise ( 1890 - 1900). Primii cronicari 
scriu mai ales din „datoria de a informa pe larg opinia publică despre conţinutul 
educativ-artistic al expoziţiilor'', iar în subsidiar şi nu întotdeauna cu pricepere, pentru a 
emite păreri asupra valorii exponatelor.( ... ) La baza criteriilor de judecată stăteau 
considerente apreciative sentimentale şi nu arareori părtinitoare, în funcţie de relaţia 
cronicarului cu artistul, sau de relaţia acestuia cu partidul ce subvenţiona ziarul 
respectiv." 14 Articolele-document oferă valoroase informaţii despre fluctuaţiile 
carierelor de artişti (ale căror debuturi sunt primite cu laude, pentru ca finalurile să le fie 
umbrite, adesea, de noile talente recent afirmate -Tătărescu a fost detronat de Aman 
care, la rândul său, s-a văzut eclipsat de Grigorescu etc.), despre titluri de lucrări 
atestând, uneori, opere dispărute, despre climatul cultural, revelând concepţii şi situaţii 
interesante. De exemplu, Gr.H.Grândea opina că artistul, „pentru demnitatea lui şi 

pentru respectul artei", trebuie „să ridice pe public la el şi nu să se coboare la public"' 5 
-

atitudine ideală dar riscată, deoarece, „păcătuind" prin ermetism, artişti valoroşi s-au 
văzut respinşi din primul plan al rampei culturale, în situaţia în care , din punctul de 
vedere al comenzii şi finanţării, poziţia artei pare să fi fost, la noi, încă de pe atunci, 
labilă. După războiul din 1877 - explică Petre Oprea - lipsa fondurilor a constituit un 
pretext pentru scăderea sprijinului venit din partea statului, suplinit neadecvat de 
colecţionari, după puterile lor materiale şi culturale. „Gustul artistic mediocru al 
amatorilor ocazionali şi dorinţa lor de a cumpăra picturi.şi sculpturi cât mai ieftin, i-au 
determinat, pe de-o parte, să cultive tot ce era de slabă calitate artistică, iar pe de altă 
parte, să impulsioneze academismul şi diletantismul"'•. 

Cu apreciabilă luciditate, Iuliu Roşca milita pentru încurajarea sculpturii lui 
Ştefan Ionescu-Valbudea. Elogiind medaliile obţinute de acesta şi de Ioan Georgescu la 
Expoziţia Universală de la Paris, din 1889, cronicarul înţelegea actul de „încurajare din 

"„Petre Oprea, Cronicari şi critici de artă plastică in presa bucureşteană, ed. Litera, Bucureşti, 1980, 
p.21-22 
"„Gr.H.Grândea, în Tribuna, apud Petre Oprea, op.cit.,p.46. 
'''„Petre Oprea, op.cit., p.56. 
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partea juriului sau răsplata meritată pentru operele sculptorilor români." 11 „Noi trebuie 
să ne simţim mândri de succesul lor şi cu atât mai mândri cu cât, îndreptându-ne 
privirea cu numai cinci ani înapoi, am constatat-o, că înainte de această epocă nu numai 
că nici unui Român nu-i venise idea (sic!) de a îmbrăţişa cariera de statuar, dar ceia-cc 
este mai demirat e că nici chiar vreun unui statuar strein nu-i venise ideea de a se stabili 
la noi şi de a face cel puţin Busturi, astfel cum cu mulţi ani mai înainte, pictori streini: 
germani, italieni, francezi ori în trecere or stabiliţi definitiv în ţară la noi au lăsat multl· 
din operele lor care serviră de model acelora dintre români care îmbrăţişaseră de a tune i 
arta picturi." 1

• „Cine are coragiul să îmbrăţişeze această frumoasă ramură a artelor 
plastice, fără îndoială că o va face numai şi numai pentru iubirea artei - era de părcH· 
Ştefan Ciocârlan -ce-va (sic!) mai mult: în aste vremuri, de anemie şi descurajare, co 
mulţumire a mai întâlni oameni, ce încă posedă focul sacru.(„.)La noi, când e vorba dl' 
artă, elipsă mare de bani şi mai avem îndrăsneala să ne mirăm, când ni se strigă pe toall' 
tonurile, că în toate facem progrese, numai în artă stăm pe loc." 19 Mai ales că, aşa cum 
mărturisea amar acelaşi Ş. Ciocârlan, „sculptura nu prea are aerul să fie preţuită 111 

• „20 
not. 

Este impresionant zelul cu care tinerele publicaţii înţelegeau să trezeascl1 
interesul pentru artă şi să lămurească rolul ei în viaţa unei naţiuni, mai ales în contextul 
în care sectorul spiritualităţii pare să fi fost marginalizat. Tendinţa este semnalată încl1 
de la 1848: „A sosit timpul, domnilor! când nu mai putem fi cu fala românilor nepătarn 
şi starea neperechiară fără de artişti."21 Situaţia nu se îmbunătăţise nici în timpul lui 
Oscar Han: „Soarta marilor artişti a fost o necontenită pribegie prin viaţă; o neadaptan· 
la moravurile urâte ale vremii lor şi un lanţ de dezamăgiri şi de revolte („.) E greu să ceri 

. unui puternic al vremii, oricât de iubitor de artă ar fi, să aibe obsesia creaţiei, dârzenia in 
urmărirea ei, sentimentul constant şi mistuitor al marelui creator, pentru realizafl'l1 
operei lui. Cred că este şi mai greu să aibe cineva înţelegere pentru destinul artistului, 
pentru fiinţa lui unică în vremea lui, în afară de linia mijlocie a semenilor săi, din can· 
îndeobşte fac parte şi puternicii vremii. La noi, şi chiar aiurea, oficialitatea, rutina ~1 
metodele lor de conducere nu pot depăşi mijlociul. Arta înseamnă tocmai depăşifl'l1 
mijlociului; arta înseamnă aristocraţie de sentiment şi gândire, iar oficialitall'll 
înseamnă oportunism şi rutină."22 „Fenomenul artistic nu interesează. Nu prezintn 
caracter politic. E de natură cultural-artistică. Aparţine unei lumi cu numire frivolă. 11

'

1 

Drama artistului prea puţin înţeles defineşte destinul lui Valbudea, ocolit 111· 
comanditari, dar apreciat de presă. Sesizând, în lucrările lui Karl Storck, un „nu şti111·1· 
de înţepenire, lipsa de eleganţă şi de mlădiozitate„24 , d'Alcobia observa, la Valbudcn, 

" . .Iuliu Roşca, articolul „învingătorul", în Analele arhitecturii, nr. 111890, p.5 
"..idem. 
"„Ştefan Ciocârlan, „Câteva minute în atelierul lui Valbudea", în Analele arhitecturii, nr. 11, 12/1892. 
p.201. 
20 ..idem. 
" . .Ion Costande, în Curierul românesc 1848, apud Remus Niculescu, art. cit., S.C.l.A., nr.3-4/1954,p. I I.' 
" .. Oscar Han, op.cit., p.164. 
"..idem, p.74. 
"„d'Alcobia, apud Petre Oprea, op.cit.,p.62 (cronică la expoziţia de la Stavropoleos, 1881 ). 
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un „talent natural". 25 Atracţia sculpturilor sale era destul de mare, pentru publicişti, 
încât să prilejuiască vizite în atelier, după cum atestă articolul din Cea mai frecvent 
menţionată lucrare, care a întrunit sufragiile presei, a fost „Mihai Nebunul", despre care 
scriu elogios Ciocârlan, Roşca şi, mai ales Barbu Ştefănescu-Delavrancea. „Mihai 
Nebunul" şi ,,Învingătorul" sunt, dintre operele sculptorului, „ acelea care personifică 
mai cu deosebire, natura talentului seu".26 "Aici se văd calităţile elevului lui 
Falguiere"21

, conchide oarecum surprinzător Ciocârlan, impresionat de numele 
maestrului celebru; cu mai multă acuitate, Iuliu Roşca înrudeşte lucrările lui Valbudea 
cu „statua lui Marsyas, grupul lui Laocoon de Agesandru, Milon de Croton de Puget, 
grupul Ugolin de Carpeaux. Acestea sunt, printre veacuri, rudele directe ale lui Mihai 
Nebunul şi Învingătorului d-lui Valbudea."2

" 

Tudor Vianu descria opera astfel: „Ciudata statuă atletică a bărbatului care ne 
ţintuieşte cu privirile-i pătrunzătoare, în timp ce din gura deschisă îi zboară imprecaţiile 
şi blestemele, manifestă prin tot patetismul înfăţişării sale, o tendinţă romantică. "29 

Iuliu Roşca analizează în paralel, trăsăturile statuilor şi temperamentul 
artistului: „domnul Valbudea este atras, de preferinţă, către subiecte energice; 
Domniei-Sale îi place să reproducă în operele sale natura care suferă, cu formele 
contractate. 1130 

Despre „Învingătorul", Iuliu Roşca notează: „un tors viguros, bine sprijinit pe 
gambe, cu braţele puternice". 31 În detaliile anatomice, cronicarul sesizează inadvertenţe 
ale proporţiilor: „dacă am intra în amănuntele diverselor părţi ( ... ) i s-ar putea cere 
(artistului) rectificarea unor părţi, ( ... )micşorarea sau mărirea altora. 

Exigenţele sale amintesc pretenţiile antologice ale acelui demnitar florentin 
care, conform relatării lui Giorgio Vasari, ceruse lui Michellangelo să modifice nasul 
lui „David", presupus perfectibil: criticul simţea nevoia să-şi echilibreze laudele cu un 
dram de severitate. 

Mai puţin exigent, Şt. Ciocârlan menţionează sacrificiile implicate de munca 
sculptorului şi înscrie, pentru posteritate, denumirile lucrărilor pe care le surprinde în 
atelier, pentru realizarea cărora „inutil a mai spune că onorariul Ministerului este 
inferior cheltuielilor făcute de modestul autor."33 Problemelor financiare li se adăuga 
dificultatea găsirii modelelor. Printre titlurile de sculpturi: „copiii domnului Valbudea", 
o ţărancă în costum naţional - comandată pentru casa Monteoru (semnalată de Viorica 
Andreescu, în apropierea comunei Pleşoiu, Argeş, împreună cu perechea sa, 

''„Idem. 
'" .. Iuliu Roşca, an.cit.,p.5. 
" .. Ştefan Ciocârlan, op.cit. ,p. 20 I. 
., . .Iuliu Roşca, op.cit.„ p.20 I. 
" . .Tudor Vianu, op.cit., p. I 75. 
:·:..Iuliu Roşca, op.cit.,ă.5 . 

.. idem. 
''..Ibidem. 
" .Şt. Ciocârlan, p.20 I. 
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executată de I.Georgescu'4), „Ştiinţa", comandată de Ministerul de Instrucţiune şi 
nefinisată, din lipsă de fonduri, un bust al lui M. Kogălniceanu, care intrigă pe cronicar, 
pentru că personajului imortalizat îi lipsesc ochelarii, „Nimfa" - al doilea nud din 
creaţia lui Valbudea. 

Cel mai patetic omagiu adus, în epocă, lui Valbudea, aparţine, însă, 

importantului om de cultură care a fost Barbu Ştefănescu-Delavrancea, asiduu vizitator 
al saloanelor de artă plastică, despre care scrie cu iscusinţa ştiută a scriitorului. Spirit 
critic, greu de mulţumit, Delavrancea înfierează lară menajamente mediocritatcu 
saloanelor oficiale, într-un stil ce aminteşte de Caragiale: „Peisaje, pagini istorice, 
drame de uliţă, amintiri biblice, fantezii, goliciuni, eroi, bolnavi, animale, fructe şi flori, 
colorit viu, viguros, sumbru, spălăcit, lumini şi umbre hotărâte, vagi, electrice - realism, 
impresionism, clasicism, colorism, idilism - învârtiţi această sferă încărcată tk 
impresii, idei, dezgust, plăceri înaintea ochilor şi poate va răsări în închipuire acel 
valvârtej, acea măsură a urgiei de culori ce-ţi lasă salonul. "35 Delavrancea ia în derâdcrl' 
„stângăcia mulţimii care îndeobşte admiră ce nu pricepe şi ce pricepe trece cu 
vederea"'" şi, precum Diderot, altădată, simte nevoia de „a cumpăni mulţimea ( ... ), 
droaia de spectatori, şi în dreptul fiecărui grup, a însemna cam ce admiră şi cc 
dispreţuieşte, în ce chip îşi exprimă gândurile( ... ) a dibui, într-un cuvânt, influen111 
frumosului asupra fiecărei ocupaţiuni, fiecărei clase. "'1 Nu numai publicul se constiluil" 
din diletanţi, dar chiar artiştii înşişi: „La noi, artiştii sunt atât de rari, încât poţi să-1 
numeri pe degete, şi tot să mai rămâi câteva degete ştirbite, pe vârful cărora să nu p1111 
pune câte un nume de artist."'' Stilul clasicizant al lui Ioan Georgescu nu-ie pe plac: ii 
consideră pe sculptor „fabrică de capete de copii, de femei, de oameni celebri şi dl" 
oameni ca toţi oamenii, dar care au destule parale pentru a-şi plăti fantezia unui portrl'I 
în marmură( ... ). De sub degetele lui blânde nu ies decât opere Categoric, Valbudea cstl' 
sculptorul preferat al lui Delavrancea, cel care a răspuns exact exigenţelor, aşteptări Im 
avocatului care-i pledează cauza. Valbudea înseamnă „o luptă continuă, o frământai 1· 

extraordinară, o tortură desperată dupe dramatic, dupe anatomie, dupe durere acuti\ ~1 
rareori câte o odihnă profundă şi melancolică. La el, omul care suferă se apropie 11l
culmea desperării, iar copilul care doarme este o pagină din melancolia omului care 11 

suferit." '"„Natura lui dramatică prin excelenţă nu-l împiedică d-a fi delicat şi gingaş. „.„ 
Dacă „Învingătorul" implică probleme de anatomie, dar încă revelează elevul 

de atelier, „Mihai Nebunul" vădeşte maturitatea artistului. Mihai Nebunul „e primu 
operă însemnată. Începe sculptura românească.( ... ).Poema durerii, într-un bloc dl' 
ghips( ... ). Simţul artistic a oprit la timp mâna lui Valbudea, ca să nu exagereze revoitu 
muşchilor.( ... )Nu crez că va fi român care să nu se mândrească cu Mikael Nebunul" '' 

" .. .Viorica Andreescu, articolul „Sculpturi de Valbudea şi Georgescu, redescoperite", în S.C.l.A., 
nr.1/1966. 
".Barbu Ştefănescu-Delavrancea, articol în România Literară, VIII, nr.1788,18 iunie, 1883. 
".Idem. 
".Ibidem. 
".Barbu Ştefănescu-Delavrancea, articol în România literară, I, an 2, 23 septembrie 1884. 
".Barbu Ştefănescu Delavrancea, art.cit. 
'

0 .Idem. 
~ 1 _.Ibidem. 
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În concluzie, Delavrancea încadrează, fără ezitare, pe Valbudea, în „marea familie a 
acelora care ard şi se consumă pentru idealul artei. "42 

„Artist care face parte din clasa gânditorilor de artă" - împlinea, peste ani, 
Jalea, portretul publicistic al lui Valbudea - „om de distincţie rară, şi de mare 
demnitate. "43 

Având în vedere că „un popor nu trăieşte prin avuţia banului, ci prin avuţia 
operelor", cum cu înţelepciune cugeta Delavrancea, criticii sfârşitului de secol 19 şi-au 
probat acuitatea intuiţiei, apreciind valoarea patrimonială a sculpturilor lui Valbudea, 
meritul lor fiind cu atât mai mare, cu cât stilul sculptorului era greu de asimilat într-un 
context conform celui înfăţişat de Oscar Han ale cărui scrise, citite astăzi, denotă 
valenţe aproape profetice: ,,În haosul politic de astăzi, când toate spiritele sunt prinse de 
nevroza parvenirii, când toate uşile se desc.hid celor ce bat cu violenţă pentru a căpăta 
situaţii nemeritate, când e posibil ca astăzi să fii lichea notorie şi mâine să ocupi înalte 
comandamente, când economicul a ajuns să răvăşească sufletul şi să scoată instinctul de 
conservare deasupra oricărui ideal, există în societatea aceasta o comunitate de oameni, 
care nu sunt legaţi şi organizaţi pe nici un principiu social, care răspund peste greutăţi de 
tot felul, unei nevoi interioare de a crea, unui destin; sunt exponenţii generaţiilor, cei 
care realizează un material mai durabil decât cea mai splendidă existenţă umană, sunt 
artiştii. Într-înşii stă semnul că un popor are puterea să scrie o pagină în istorie."44 

A Bucharestan „Pas Comme Ies Autres": 
the Sculptor Ştefan Ionescu-Valbudea 

SUMMARY 

A truly original and dedicated Artist is neither unanimously agreed with, nor 
easily understood by the contemporaries. 

Well integrated in the Occidental sculpture trends, Ştefan Ionescu-Valbudea 
found a rather reticent, refractory public in Bucharest. An interesting side ofthe matter 
was the positive part the newly-bom Bucharestan press held in promoting the 
incontestable value ofthe sculptor's not very accessible works. 

"„.Ibidem. 
" . .Ibidem. 
" . .Ion Jalea, op.cit.,p.208. 
".Oscar Han, op.c it.,p83. 
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Ştefan cel Mare şi Bucureştii 

dr. Panait I. PANAIT 

Prezenţa lui Ştefan cel Mare la Bucureşti este consemnată în cronicele de 
epocă în care se reflectă domnia acestei ilustre personalităţi moldave, ca şi în cele mai 
târzii din Ţara Românească, izvoare valorificate de istoricul P. P. Panaitescu în studiul 
său publicat în numărul jubiliar al Revistei de Istorie „Studii" 5 din 19591

• Acest numii! 
al publicaţiei academice era dedicat împlinirii a 500 de ani de la prima menţiune 
documentară a numelui capitalei Bucureşti. Au fost, în acel an 1959, ample manifestări 
ştiinţifice şi protocolare mondiale precum redeschiderea Muzeului Bucureştilor, primu 
instituţie de acest gen a unei capitale din SE Europei2

, jubileul cu participanţi ai edililor 
de frunte ai unor capitale: Paris, Viena, Londra, Moscova, Praga, Budapesta, 
Washington, Sofia, Atena ş.a. 

Şedinţa festivă s-a desfăşurat în ziua de 17 septembrie 1959 sub auspiciik 
Academiei R.P.R. şi ale proaspătului muzeu al Capitalei'. La această manifestai'l' 
emoţionantă a fost scrisoarea bătrânului învăţător pensionar Alex. Bunceanu di11 
Nadanova (Mehedinţi), cel care în 1906 a trimis la Expoziţia din Parcul Carol I. 
hrisovul lui Vlad Ţepeş, din 20 septembrie 1459, rămas şi în prezent cea mai vcdll' 
consemnare scrisă a numelui capitalei de azi'. Nici una din cele opt comunicări făcull' 
atunci de istorici acreditaţi şi apreciaţi laudativ de acad. Alex. Graur la încheieren 
sesiunii nu s-a referit punctual la momentul sărbătorit. Nu a fost de faţă şi ca atare nu 11 

rostit cuvânt, prof. un iv. P. P. Panaitescu şi este o fericită coincidenţă că studiul său, mu I 
sus evocat, a apărut sub semnătura numelui său şi nu cu cel de pseudonim care îi fusesl' 
impus o vreme. P. P. Panaitescu era cel mai îndreptăţit specialist, ca şi George I> 
Florescu, să-şi exprime concluziile, având în vedere publicarea documentelor. 
cronicilor din sec. XV-XVI, letopiseţelor retipărite sub egida sa şi chiar alte stud11 
despre Ştefan cel Mare şi epoca acestuia'. 

Din toate acestea cel mai tulburător gest al universitarului P. P. Panaitescu 11 

fost petrecut în celula uneia din închisorile anului 1941 în care fostul rector ni 
Universităţii Bucureşti aşternuse, din memorie, studiul intitulat „Ştefan cel Mare. O 
încercare de caracterizare" care a văzut lumina tiparului postum în 1992, prin osârd111 
istoricului Ştefan Sorin Gorovei din Iaşi0 • Se împlineau atunci 535 de ani de 111 
încoronarea voievodului şi se proceda la canonizarea lui Ştefan cel Mare şi Sliî111 
Istoricul P. P. Panaitescu titra primul paragraf al studiului său cu întrebarea „ Cine a/1111 

' P. P. Panaitescu, Ştefan cel Mare şi oraşul Bucureşti. „Studii", 5, anul XII, 1959, p. 9-23. 
2 „ Muzeul Bucureştilor" a fost anunţat de Nicolae Iorga în ziarul său ,,Neamul Românesc" din I iulie 192 I 
3 I. şi P. Panait, Şedinţa festivă de comunicări ştiinţifice închinată sărbătoririi oraşului Bucureşti „ Studii' . ' 
1959, p. 241-246. 
'.H. Chircă, Comentariu istorico-filologic asupra hrisovului din 20septembrie 1459, „Studii ", 5, 1959, p.I• 
'.Enciclopedia istoriografiei româneşti, Coord. Ştefan Ştefănescu, Bucureşti, 1978, p. 250-251. 
'.P. P. Panitescu, Ştefan cel Mare. O 1"'ncercare de caracterizare, An. Inst. Ist. „A. D. Xenopol ", Iaşi, X X I\ 
1992. 
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cu adevărat Ştefan cel Mare ?" şi a continuat cu argumentaţia sa personală. 
Argumentele de forţă subliniau faptul că mulţi dintre contemporani şi posteriori, capete 
încoronate, diplomaţi şi norod, cronicari, istorici şi literaţi, mânuitori ai pensulei şi ai 
peniţei din fulg de zburătoare cu care era aşternut chipul marelui ctitor în tablouri votive 
şi miniaturi, s-au străduit să lase posterităţii o imagine proprie privindu-l pe cel care a 
vegheat în fruntea Ţării Româneşti a Moldovei timp de peste 47 de ani. 

Avea să fie cea mai îndelungă şedere în tron a unui voievod Muşatin şi nu 
numai. Studiul publicat de P. P. Panaitescu în 1959 intitulat „ Ştefan cel Mare şi oraşul 
Bucureşti" abordează condiţiile şi locul de desfăşurare a unuia din conflictele militare 
moldo-muntene petrecut în toamna târzie a anului 14 73, elucidând enigmatica referire 
la locul confruntării de pe apa Vodnei prahovene, zisă şi Cursul Apei, identificarea 
drumului spre Bucureşti pentru oastea domnului sucevean, şederea acestuia în cetatea 
stăpânită de el pe parcursul a trei zile şi revenirea aceluiaşi Ştefan Voievod, la 
Bucureşti, în luna noiembrie, dar a anului 14767

• 

Toată argumenta}ia autorului se baza pe informaţia izvoarelor scrise, pe care 
le studiase cu acribie. Ii lipseau atunci istoricului P. P. Panaitescu mărturiile 
arheologice capabile să împlânte în istorie, adevăruri perene. Tema bucureşteană nu era 
nouă pentru istoric întrucât în 1938 el publicase studiul intitulat „ Cum au ajuns 
Bucureştii capitala ţării'"', în care schiţa realităţi dovedite de studii ulterioare datorate 
altor mari istorici precum N. Iorga autorul monografiei ,Jstoria Bucureştilor", scoasă 
sub oblăduirea municipalităţii locale în 1939', C. C. Giurescu în „Istoria 
Bucureştilor", trasă în două ediţii 10 şi apreciată ca cea mai completă monografie 
istorică a Capitalei, volumul I al unei lucrări monografice denumită „ Istoria oraşului" 
Bucureşti, apărută în 1965 după textele elaborate de uri mănunchi de autori 11 ş.a. 
Prezenţa lui Ştefan cel Mare la Bucureşti este consemnată în toate sintezele de istorie 
bucureşteană. 

Se ştie de asemenea că Ştefan voievod petrecuse ani ai tinereţii sale în 
Transilvania, ca şi Vlad Ţepeş, sub patronajul „Valahului" Iancu de Hunedoara. 
Informaţiile de epocă asupra acestui refugiu de peste munţi, trăit după uciderea tatălui 
său Bogdan II, la Răuseni, sunt încă restrânse, inclusiv cele privitoare la eventualul 
prieteşug între Matei Corvin, Dracula şi Ştefan Voievod. Cert este faptul consemnat de 
cronicarul Grigore Ureche privind pornirea pretendentului la scaunul Muşatin, Ştefan, 
„ de la Ţara Muntenească cu multă mulţime de oaste muntenească şi din ţară 

adunaţi „I!. Evenimentul s-a petrecut în vara anului 145?11 când Ştefan se afla în Ţara 
Românească, presupunem că în oraşul de reşedinţă Târgovişte. Un an mai târziu, la 13 
iunie 1458, Vlad Ţepeş trimitea epistolă braşovenilor fiind „iuxta jluvium aqnae 

'.Idem, Ştefan cel Mare şi oraşul Bucureşti, loc. cit., p. 9-23. 
".Idem, Cum au ajuns Bucureştii capitala ţării, Bucureşti, 1938. 
'.Nicolae Iorga,Jstoria Bucureştilor, Bucureşti, 1939, p. 26-28. 
'".Constantine. Giurescu, Istoria Bucureştilor, ed. II, Bucureşti, 1979, p. 5 I. 
" Istoria oraşului Bucureşti, Red. Florian Georgescu, I, Bucureşti, 1965, p. 86-88. 
".Grigore Ureche, letopiseţul Ţării Moldovei, ed. P. P. Panaitescu, Bucureşti, 1955, p. 83. 
''.Cronicele slavo-române din sec. XV-XVI, publicate de Ioan Bogdan, ed. P. P. Panaitescu, Bucureşti, 1959, 
p. 28. 
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Dombouiche ", [„ de lângă apa Dâmboviţei "/4 urmată de o altă scrisoare aşternută în 
1460 „ ex castro fluvii Dombouiche "". În răstimpul aşternut între cele două 
corespondenţe se interpune hrisovul din 20 septembrie 1459 scris în limba slavonă, în 
redacţie medio-bulgară, dat „ vă grad Bucureşti "10

• Din documentele de epocă păstrate 
se confirmă prezenţa lui Vlad Ţepeş la Bucureşti, pe timpi ocazionali, eventual în 1458, 
şi în mod sigur în 145911

, 1460, 1461 şi o revenire a acestuia, ajutat de transilvani şi 
moldoveni, în noiembrie-decembrie 1476. În acel an Ştefan Bathory, comandantul 
trupelor transilvane, venite în Ţara Românească să-l repună în tron pe Vlad Ţepeş, se 
afla cantonat, cum rezultă dintr-o scrisoare a sa, „ ex castris gecium regalium prope 
ipsam Bokoryschya ". Practic Ştefan cel Mare s-a aflat la Bucureşti, această reşedinţă 
secundară a Ţării Româneşti, în noiembrie 1473 şi în noiembrie-decembrie 1476, când 
a tăcut o nouă încercare de a impune în tron un domnitor aliat al său. Până la acest sfărşit 
de veac XV, aşezarea Bucureşti înregistrase două etape de existenţă după o lungă 
locuire medievală. Reţinem numai faptul că în sec. IX-XI, în viitorul centru al Capitalei 
se desfăşura una dintre cele mai întinse aşezări din grupul de sate vechi româneşti din 
centrul Câmpiei Române. Locuinţele dridoide se găseau plasate din marele cot al 
Podului Mogoşoaiei de mai târziu până la intersecţia albiei Dâmboviţei cu cea a 
Bucureştioarei, pârâu care pornea din actuala Grădina Icoanei şi se vărsa, printr-o 
ramificaţie de braţe, în zona Pieţii Unirii. 

In reconstituirea începuturilor aşezării Bucureşti, sat al urmaşilor lui Bucur, 
are o importanţă deosebită această curgere de apă, denumită Bucureştioara. Faptul este 
confirmat de realităţile medievale ale Târgoviştei unde aşezarea respectivă s-a 
înfiripat, anterior Curţii, la vărsarea Târgoviştioarei de data aceasta, în Ialomiţa'", 
cazuri similare se regăsesc la Suceava20 şi chiar la Iaşi21 şi în alte localităţi, unele săteşti, 
cum a fost vatra Măicăneştilor, plasată la locul de ajungere a pârâului ce venea din 
Mogoşoaia de azi în Colentina22

• 

Dr. Nicolae Vătămanu, erudit în istoria medicinii dar şi cercetător al Capitalei, 
afirmă că pârâul Bucureşti oara, lung de cea. 2500 m, era pentru vatra bucureşteană „ cel 
mai bogat şi cel mai important afluent al Dâmboviţei" 21

• El pornea din Lacul 
Bulindroiului, format din ape pluviale, fără a avea izvoare proprii. De aceea şi pârâul 
respectiv beneficia de o încărcătură inconstantă, uneori având curgere lentă, alteori 
năvalnică. Lacul, altădată întins pe cca. 20 OOO mp, s-a colmatat către a doua jumătate a 
sec. XIX, iar în 1872 a fost nivelat şi plantat cu arborii Grădinii Icoanei de azi. Pârâul 

"E. Hunnuzaki, Documente, XV I I, p. 49. 
".Ibidem, p. 57. 
"„H. Chircă, op. cil„ p.6. 
"„DRH, B„ I, p. 205-206. 
'"„Hunnuzaki, op. cit„ p. 95. 
"„Corneliu Ionescu, Consideraţii asupra arhitecturii şi urbanismului oraşului Târgovişte în a doua 
jumătate a veacului al XIV-iea, „R. M. M., Mon. Ist. Art.", 2, XIV, 1983, p. 65. 
20 

•• Mircea D. Matei, Contribuţii arheologice la istoria oraşului Suceava, Bucureşti, 1963, p. 59-60. 
21 

• .Al. Andronic, laşii până i'n secolul al XVII-iea, în lumina datelor arheologice, „Cercetări Istorice", I, 
1970, p. 91-93. 

21 „Panait I. Panait, Şantierul arheologic Băneasa - Străuleşti. Aşezarea feudală, „C.A.B.", II, p. 191-192 
v „N. Vătămanu, Istorie bucureşteană, Bucureşti, 1973, p. 25. 
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unna panta terasei cu lacuri de băltire şi repezişuri, unnându-şi cursul prin câteva braţe, 
unul dintre acestea căzând în dreptul Dealului Radu Vodă2'. 

Precizăm aceste date pentru a fonnula ipoteza care conduce la unnătoarele 
presupuneri. Vatra satului Bucureşti nu s-a suprapus, în teren, cu aşezarea medievală 
timpurie, dridoidă. Satul din sec. XIV era în aval, la câteva sute de metri, spre Radu 
Vodă, dar plasat tot pe malul stâng al Dâmboviţei. Pe locul aşezării dridoide s-a ridicat 
cetăţuia din sec. XIV descoperită, la cca. 5 m, sub caldarâmul străzii Soarelui, această 
arteră trasată după scoaterea la mezat a Curţii Vechi în 1799. Argumentele pe care se 
bizuie respectiva ipoteză constau în hiatosul constatat între densa locuire dridoidă din 
sec. IX-XI şi vestigiile medievale din sec. XV-XVI. În schimb pe locul pe care se va zidi 
Curtea domnească au fost descoperite fundaţiile cetăţuii datate prin materiale ceramice 
în sec. XIV-XV. Nu se cunoaşte până astăzi, în această zonă, nici o altă construcţie, 
bordei, casă la suprafaţă, groapă de bucate ş.a. contemporană cu cetăţuia de început. În 
schimb se îmbogăţesc infonnaţiile din teren privind cadrul geografic ce va deveni 
nucleul oraşului de reşedinţă voievodală. 

Apare clar o mamelonare terenului cu pantă abruptă în albia Dâmboviţei, iar în 
aval braţele Bucureştioarei, spre N. o depresiune produsă de acţiune omenească şi 
văioaga de la biserica Sf. Dumitru de jurământ. 

Semnalate de D. V. Rosetti25 toate aceste situaţii dovedesc, după aprecierea 
noastră, efectele unor lucrări de întărire a cetăţuii din sec. XIV-XV dar şi ale cetăţii 
atribuită lui Vlad Ţepeş, dinanii 1458-145926

• 

În mod clar prima fortificaţie s-a zidit din cărămidă pe un teren gol, folosit 
anterior intens, inclusiv în sec. IX-XI. Construcţia avea fonna unui turn, uşor 
trapezoidal, cu ziduri late de 0,75 m, flancate, la exterior, de şanţul de apărare lat, la 
bază, de cca. 2 m. Peste vestigiile acestei cetăţui, arsă la începutul sau în primele decenii 
ale sec. XV, s-a construit Cetatea Bucureştilor de către Vlad Ţepeş. Materialul de lucru, 
de data aceasta, bolovanii de râu şi puţină cărămidă, totul prins cu mortar rezistent, 
indică meşteri zidari transilvani. Astăzi cunoaştem planul castrului datorat lui Vlad 
Ţepeş. O construcţie de fonnă dreptunghiulară, cu curte interioară, de cca. 100 m.p., 
întregul fort acoperind cca. 700 m.p. Avea subsol tăvănit şi cel puţin un parter înălţat. 
Nu se cunoaşte nici un indiciu care să sugereze pe cel de-al doilea cat. Dacă cetăţuia 
anterioară fusese acoperită, în mod cert, cu olane, pentru cetatea Bucureştilor nu avem 
semnalate dovezi privind această componentă a construcţiei. 

Amplele săpături arheologice practicate la Curtea Veche între anii 1968-
19722', au precizat mai multe realităţi istorice precum existenţa în str. Gabroveni, care 
marchează extrema nordică a Curţii, a unei palisade din trunchiuri mari de 

"Ibidem, p.29. 
".Bucureştii de odinioară, Sub red. Prof. I. Ionaşcu, Bucureşti, 1959, p. 151. 
'•.Panait I. Panait, Vlad Ţepeş şi Cetatea Bucureştilor, „R.M.M.Mon. Ist. Art",I, XLIX, 1980, p. 34-35. 
".Cercetările au fost efectuate în colaborare cu arheologul Aristide Şteranescu, acesta atât ca student, 
muncitor şi muzeograf, etape prin care a trecut pentru consacrarea sa ca arheolog şi istoric al 
Bucureştilor. 
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copac, puşi unul lângă altul, urmărită pe cca. 20 m28
• Este singura latură identificată cu 

atare dotări de apărare. Pe latura de E, adică în B-dul. I. C. Brătianu de azi, a apărut un 
alt şir de stâlpi, distanţaţi însă, care au străpuns bordeie dridoide2

•. Săpăturile efectuak 
în curtea Hanului cu Tei, plasat între străzile Lipscani şi Blănari, au surprins, la cca. I 00 
m de limita Curţii un şanţ ai cărui pereţi erau consolidaţi cu ţăruşi şi împletituri de 
crengi. Materialul de umplutură conţine şi ceramică provenită din sec. al XVI-iea. 
Această adâncitură precizată numai în Curtea Hanului cu Tei, monument suh 
pardoseala căruia s-au cercetat şi două morminte orientate NS, ca atare suspecte de a li 
păgâne30, poate fi un şanţ de apărare a cetăţii din sec. XV-XVI. În cazul acesta şi biseric11 
din bolovani de râu de la Sf. Gheorghe Nou, înconjurată cu morminte, dintre care câteva 
datate cu monede emise de Mehmed II Fatih31

, se încadra pe extrema nordică a 
Bucureştilor, înfiripat în jurul Curţii lui Vlad Ţepeş. 

Nu identificăm acum dovezi ale unei distrugeri provocată cu prilejul 
campaniei sultanale din 1462. Cert Radu cel Frumos, fratele şi succesorul lui Vlad 
Ţepeş a locuit în „Cetatea Bucureştilor" pe care o denumeşte „oraş de scaun", din care 11 
emis cele mai multe din hrisoavele zbuciumatei sale domnii 32

• 

Fraţii Vlad Ţepeş şi Radu Voievod reprezintă cele două mari curente ale 
societăţii valahe faţă de Poarta Otomană. În timp ce Dracula urma calea pe care se v11 
consacra şi faima lui Ştefan cel Mare, ambii adepţi ai măsurilor războinice, fratele Radu 
cel Frumos şi toţi rivalii şi succesorii lui, au urmat direcţia rezistenţei pasive, 11 
respectării capitulaţiilor stabilite de Mircea cel Bătrân33 • În această situaţie s-a creat, în 
istoriografie, o separare între apărătorii bravi şi cei filo-otomani. În nici un caz trădă ton 
ci adepţi ai unei atitudini de înţelegere cu marele stat al padişahilor. 

Victoria lui Mehmed II Fatih din mai 1453 a surprins statele creştine ak 
Europei nepregătite pentru a acţiona unite, în faţa primejdiei comune. În drumul Im 
spre centrul continentului otomanii întâmpinau însă rezistenţa Regatului maghiar i;;i 11 
Ţărilor Române. Cea mai periclitată era Ţara Românească, Dobrogea fiind dcj11 
încorporată Imperiului semilunei34

• Presiunea asupra Valahiei s-a soldat cu cedarc11 
tuturor succesorilor lui Vlad Ţepeş, care practic scoteau Ţara din frontul anti-otom1111 
Direct ameninţată devenea Moldova fapt care l-a determinat pe Ştefan cel Marc sll 
încerce impunerea unui aliat sprijinitor al atitudinii sale, în persoana voievodului val11h 
De aici cele patru campanii efectuate asupra Ţării Româneşti în cursul unora dinlr~· 
acestea trebuind să ajungă şi la Bucureşti, proaspăta reşedinţă voievodală. Mai întâi 11 
fost cu interes bucureştean campania din noiembrie 1473 descrisă şi de letopisc\111 

Panait I. Panait, Evoluţia perimetrului Curţii Vechi în lumina descoperirilor arheologice (sec. X V I 
XVllI}„,Bucureşti", VIII, 1971, p. 85. 
".D. V. Rosetti şi Panait I. Panait, Săpăturile din Sectorul Curtea Veche, „Materiale", VIII, 1962, p. 76'1, I 1~ 
6. 
'°.Panait I. Panait, Hanul cu Tei din Bucureşti, „R.M.M.Mon. Ist. Art.", 2, 1978, p. 20-25. 
".Dinu V. Rosetti, Panait I. Panait, Cercetări privind ctitoria brâncovenească Sf. Gheorghe Nou 1h11 

Bucureşti, „Bucureşti", VI, Bucureşti, I 968, p. 98, n. 7. 
".Corpusul D.R.H., B, Ţara Românească, I, Bucureşti, 1966, p. 207-243, include 24 de hrisoave emis•• iii• 
Radu cel Frumos dintre care 18 sunt date din Bucureşti. 
".MustafaAii Mehmed, Istoria Turcilor, Bucureşti, 1976, p. 128-129. 
" .Adrian Rădulescu, Ion Bitoleanu, Istoria Dobrogei, Constanţa, 1998, p. 202. 
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contemporan controlat de voievodul moldav, după cum argumentează erudiţi ai zilelor 
noastre". Acest izvor cunoscut din publicaţii şi sub denumirea de „Letopiseţul de la 
Bistriţa"36 zis şi „Letopiseţul lui Azarie" se dovedeşte a fi fost aşternut în timpul 
domniei lui Ştefan cel Mare, ca atare fiind contemporan cu evenimentele narate. 
Conflictul din 1473 face parte dintr-o serie de ciocniri moldo-muntene atribuite de 
Grigore Ureche pornirilor lui Ştefan Voievod. Mărul discordiei se conturează a fi fost 
controlul gurilor Dunării exercitat prin Cetatea Chiliei. Acest oraş-port şi cetate era 
disputat atât de cele două ţări române cât şi de regatul maghiar şi chiar de Polonia. Era 
într-adevăr o poartă a negoţului practicat între Sudul şi Nordul Europei, aducătoare de 
însemnate venituri. 

În 1448 Ungaria îşi stabilise o garnizoană care a rezistat două decenii. În 1462 
Ştefan cel Mare încearcă cucerirea Chiliei în condiţiile în care el aprecia imposibilă 
apărarea ei de către Vlad Ţepeş, ameninţat de marea expediţie sultanală. In acest 
moment voievodul moldav nu reuşeşte pătrunderea în cetatea dunăreană, fapt petrecut 
în condiţii mai obscure, abia în 1465. Către aceleaşi obiective se îndreptau şi interesele 
lui Radu cel Frumos, lucru care nu putea să scape unui om politic cum era Ştefan cel 
Mare. Ca atare în 1470 el a intrat în Ţara Muntenească „de au prădat marginea, 
februarie 27 de ani şi au ars Brăila în săptămâna albă marţi"". Excesele care s-au făcut 
atât în oraşul port dwiărean cât şi la Cetatea de floci se încadrau în practica vremii, 
evenimentul cel mai apropiat, în timp, fiind prădăciunea câtorva târguri est-carpatine 
de către armata regelui Matei Corvin la sfărşitul anului 1467". 

În scrisoarea sa din I ianuarie 1468 adresată regelui polon Cazimir IV, domnul 
Moldovei deplânge faptele regelui Matias care „arzând cu cruzime, prefăcând în cenuşă 
oraşele şi satele, ucigând copiii şi necinstind bisericile ... au ars Trotuşul şi Bacăul şi 
Romanu''". Toate aceste confruntări depăşeau pierderile provocate pe câmpul de luptă, 
afectând zone întinse dincolo de hotarul comun. În primăvara lui 14 71 se petrecuse 
intervenţia lui Radu cel Frumos stopată prin bătălia de la Soci (7 martie 14 71) în urma 
căreia voievodul muntean şi-a pierdut steagurile şi „chiar marele schiptru al lui Radu 
Voievod a fost luat" de învingător. Avea să urmeze replica domnului moldovean pornită 
pentru îndepărtarea voievodului bucureştean şi impunerea unui dorit colaborator în 
atitudinea sa faţă de otomani. Cronicele sunt unanime în a reţine că la 8 noiembrie 6981 
(1473) Ştefan cel Mare a înmânat, pe Milcov, steagurile oştirii sale. Lupta decisivă s-a 
dat la „Izvorul Apei" sau „Cursul Apei", hidronim indicat şi prin Apa Vodnei localizată 
de istoricul P. P. Panaitescu în judeţul Prahova şi nu la Râmnic ci în apropierea 
Gherghiţei40 • Primele ciocniri s-au declanşat joi 18 noiembrie şi s-au derulat 

" Gheorghe Mihăilă, „Letopisepil de când s-a început Ţara Moldovei" - Letopisepil lui Ştefan cel Mare, 
comunicare făcută la Sesiunea solemnă închinată comemorării a 500 de ani de la moartea voievodului Ştefan 
cel Mare şi Sfânt, Academia Română, 30 iunie, 2004. 
".Ioan Bogdan, Cronice inedite atingătoare la Istoria Românilor, Bucureşti, 1895, p. 49-54, Cronicele slavo
române din sec. XV -XVI, publicate de Ioan Bogdan, ed. P. P. Panaitescu, Bucureşti, 1959, p. 15. 
".Grigore Ureche, op. cit., p. 88. 
'".P. P. Panaitescu, Contribuţii la Istoria lui Ştefan cel Mare, Acad. Rom. Mem. Secţ. Istorice, Seria III, 
Tom XV, Mem. 2, Bucureşti, 1934, p. 65-66. 
".Ioan Bogdan, Cronice inedite atingătoare ... , p. 53. 
".P. P. Panaitescu, op. cit., „Studii", 5, anul XII, 1959, p. 13. 
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până la asfinţit fiind reluate vineri şi sâmbătă „ toată zioa până în seară '"1
• În faptul 

nopţii de sâmbătă spre duminică, adică în 20 noiembrie, Radu cel Frumos părăseşte 
„ ocolul "său şi îşi retrage trupa, prin Târgşor, la Cetatea Dâmboviţei - Bucureşti în faţa 
căreia moldovenii ajung două zile mai târziu. P. P. Panaitescu presupune că „ocolul" 
consemnat de cronicar însemna tabăra întărită după sistemul husiţilor cu carele folosite 
de oştirea muntenească. A urmat un scurt asediu încheiat prin fuga de noapte a lui Radu 
Voievod în 23-24 noiembrie. Învingătorii pătrund în cetate „ şi au luat pre Doamna 
Radului Voevod şi pre fiica sa Voichiţa o au luat-o lui şi doamnă şi toată avuţia lui şi 
toate vesmintele lui cele scumpe şi visteriile şi toate steagurile lui. Şi acolo s-au veselit 
trei zile şi deacii s-au întors înapoi la Scaunul său de la Suceava '"2

• 

O primă încercare a otomanilor de a-l repune pe protejatul lor în tronul Ţării 
Româneşti eşuează câteva zile mai târziu prin înfrângerea suferită „ lângă Bucureşti "în 
cursul căreia cad captivi 2300 de ostaşi, traşi apoi în ţeapă". A doua campanie susţinută 
de 17.000 de turci şi 20.000 de munteni se petrece în decembrie 1473 şi se obţine 
alungarea lui Laiotă cel Bătrân şi nimicirea garnizoanei lăsată de domnul moldovean. 
Cei victorioşi bântuie apoi sudul Moldovei ajungând până în târgul Bârladului pe care îl 
prăduiesc şi îl ard. Conform consemnărilor făcute în letopiseţe rezultă că Ştefan cel 
Mare s-a aflat la Bucureşti în zilele de 23-26 noiembrie acel an. Nici o sursă nu evocă 
avarierea Curţii domneşti, membri ai familiei lui Radu cel Frumos, respectiv Doamna 
Maria şi ,fiica lui, unica lui fiică'""', luând drumul Sucevei odată cu avuţia părintelui ei 
aflată în încăperile cetăţii. 

Revenit în oraşul de pe Dâmboviţa domnul îşi continuă şederea în capitala sa 
preferată. În acea perioadă oraşul Bucureşti îşi contura partea centrală desfăşurată în 
jurul Curţii. Exista în mod sigur „ Uliţa cea Mare" devenită ulterior Str. Lipscani, 
flancată cu case ridicate din paiantă şi beneficiind de beciuri aşa cum s-a constatat în 
pivniţele Hanului Gabroveni. Săpăturile practicate în martie 1974, în capătul dinspre 
Lipscani al subsolurilor fostului han, au permis identificarea a două locuinţe ale căror 
pivniţe coborau la 5,20 m şi respectiv 5,40 m faţă de trotuarul existent azi. La ridicarea 
acestor case se folosise o mare cantitate de lemn, pereţii prăbuşiţi fiind făcuţi pe schelet 
din scânduri şi bârne, de care era prins strat de lut netezit şi lipit cu pământ galben. În 
Şanţurile I şi II, la -2,73 m, a fost identificat un nivel de pământ castaniu-cenuşiu, cu 
bulgări de cărbune şi resturi de vase ceramice din a doua jumătate a sec. al XV-lea45

• În 
imediata vecinătate se afla biserica de la Sf. Gheorghe Nou cu cimitirul ei existent la 
jumătatea veacului XV, iar spre Nord, la cca. 60-70 m spre actuala str. Băcani Sl' 

adâncea presupusul şanţ de apărare. Către această parte a aşezării tindea Drumul dl· 
Nord al Bucureştilor care atingea târgul Târgşorului şi pe care se continua, sprl' 
Bucureşti şi Giurgiu, drumul Moldovei de atunci. Era un şleau ce străbătea Codrii 

" Grigore Ureche, op. cit .. p. 90. 
".Ibidem. 
".Istoria României în date, Coord. D. C. Giurescu, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2003, p. 78. 
".Ion Const. Chi!imia, Cronica lui Ştefan cel Mare, „Cercetări Literare", lll, Bucureşti, 1939, p. 249. 
".Panait I. Panait, Hanul Gabroveni din Bucureşti, „R.M.M. Mon. Ist. Art.", 2, XLVI, 1977, p. 27. 
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Vlăsiei urmat de chervanele negustoreşti sau de călătorii zilei. Istoricul P. P. Panaitescu 
apreciază, pe bună dreptate, că la stărşitul sec. XV, când ruta Urzicenilor era anevoie de 
urmat, ajungerea la Bucureşti se făcea prin partea de Nord a aşezării, pe unde a grăbit şi 
oastea lui Ştefan cel Mare. Timp de patru zile moldovenii au conăcit, în condiţiile 
sezonului rece, în oraşul de reşedinţă şi probabil în satele din jur, acolo unde s-a derulat 
şi una din confruntările militare. Astăzi devine tot mai sigur că la sfârşitul sec. XV vatra 
Bucureştilor pornea în amonte de la marea buclă a Dâmboviţei, urma albia râului până 
dincolo de braţele Bucureştioarei şi tindea, cu periferia de Nord, spre terenul actualului 
Spital Colţea, acolo unde a fost cercetat un cuptor de ars vase ceramice de la sfârşitul 
sec. al XV-lea46

• 

Acesta trebuie să fi fost oraşul şi trei ani mai târziu când eforturile făcute de 
domnul Moldovei, conjugate cu ajutorul transilvanilor îşi propuneau reînscăunarea lui 
Vlad Ţepeş în cea de a treia sa domnie. Mari primejdii se abătuseră în aceşti ani peste 
spaţiul românesc unde războiul devenise cronic. Bătălia şi victoria de la Podul Înalt din 
ianuarie 1475, a fost urmată de expediţia padişahului din vara anului 1476, de fiecare 
dată domnul Ţării Româneşti fiind nevoit să îngroaşe rândurile oastei otomane. Se 
dorea, practic, nu numai ruperea Ţării Româneşti din frontul anti-otoman ci şi 

antrenarea potenţialului ostăşesc al acesteia în interesele Sublimei Porţi. Toate 
încercările lui Ştefan cel Mare de a sprijini luarea domniei valahe de către un 
colaborator al său au eşuat, nu drept urmare a slăbiciunii ajunşilor purtători de coroană. 
Situaţia politică a Ţării Româneşti era profund dominată de convingerea poziţiei 
pasiviste promovată de categoria dregătorilor superiori. După luptele din 26 iulie 1476 
de la Valea Albă - Războieni Ştefan Vodă s-a retras, cu asentimentul polonezilor, în 
părţile Sniatyn - Cameniţa unde a reuşit să-şi refacă oastea cu care a obţinut alungarea 
otomanilor". În lunile octombrie - noiembrie coaliţia moldo-transilvană îşi continua 
efoiturile privind situaţia domniei Ţării Româneşti reprezentată de acelaşi Laiotă 
Basarab, devenit supus Porţii Otomane, în locul căruia era adus de peste munţi, Vlad 
Ţepeş. Iniţiativa îi aparţinea voievodului Moldovei cum rezultă din scrisoarea sa 
adresată veneţienilor în care se arată că „ eu cerusem ca voievodul Basarab să fie 
alungat din cealaltă ţară românească şi să fie pus acolo un alt domn creştin, anume 
Drăculea ca să ne putem înţelege împreună .„ •. Oastea creştină alcătuită din 25.000 
ardeleni conduşi de Ştefan Bathory şi 15.000 de moldoveni, în frunte cu voievodul lor, a 
reuşit să-l alunge pe Laiotă Basarab ante 8 noiembrie 1476 când Vlad Ţepeş, deja 
instalat în scaunul de la Târgovişte, îi anunţa pe braşoveni despre victoria lor'". Pe 
acelaşi drum, despre care s-a vorbit mai sus, armata celor trei aliaţi a coborât la 
Bucureşti. O scrisoare trimisă la 11 noiembrie acel an de către Ştefan Bathory 
consemnează, drept loc de expediere, tabăra regală ce se află foarte aproape de 

"Idem, Sondajul arheologic din B-dul 1848. Nr. 2, „C.A.B. ",I, Bucureşti, I 963, p. 151. 
".Jstoria României fn date, Bucureşti, 2003, p. 80. 
'".Ioan Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, II, Bucureşti, I 913, p. 349 
"„.Constantin Rezachevici, Cronologia domnilor din Ţara Românească şi Moldova. a, 1324-1881, I, 
Secolele XIV-XVI, Bucureşti, 2001, p. 116. 
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Bucureşti. „ ex castris gecium regalium prope ipsam Bokaryschya "'0 • De data aceasta a 
fost un asediu lung, cetatea de scaun de pe râul Dâmboviţa fiind cucerită, cum se arată în 
epistola pârcălabului de Târgovişte Cristian, în 16 noiembrie 1476. Dregătorul lui Vlad 
Ţepeş precizează că „ într-o sâmbătă s-a cucerit prin luptă cetatea Bucureştilor "' 1

• Nu 
este nici un dubiu asupra prezenţei lui Ştefan cel Mare la acest asediu alături de aliaţii 
săi. Rezistenţa susţinătorilor fugarului Laiotă Basarab, bazată pe aşteptata intervenţie a 
trupelor otomane de la Dunăre, a întârziat cucerirea Curţii domneşti. 

Cronicile de epocă vorbesc despre multele prăzi alcătuite din steaguri, cai 
turceşti, cămile, căzute în mâinile coaliţiei creştine, despre al cărui succes era informat 
Papa Sixt IV prin grija regelui Matei Corvin. În mod cert oraşul de reşedinţă nu se apăra 
numai prin zidurile de piatră al Castrului datorat lui Vlad Ţepeş. Curtea acoperea încă 
de pe atunci, cea mai mare parte a terenului domnesc delimitat, mai târziu, prin cursul 
Dâmboviţei, străzile Şepcari-Bărăţia, Gabroveni, Şelari. Ansamblul domnesc era dotat 
cu lucrări de fortificaţie, completate cu altele care înconjurau aşezarea şi care trebuie să 
fi fost cel puţin şanţuri şi valuri de apărare, palisadă ş.a. 

Rezistenţa apreciată de unii autori la cinci zile52 sau chiar 15 zile dacă se ţinc 
seama de o relatare din Buda reluată în discuţie într-o recentă lucrare", se deosebeşte de 
evenimentele din noiembrie 1473. Este firesc ca Radu cel Frumos, simţindu-se 
primejduit de adversarii săi, candidaţi la tron, să fi executat atari lucrări capabile s~ 
reziste unei puternice concentrări rivale. În timpul cercetărilor arheologice de la Curtea 
Veche s-a observat, şi se poate vedea şi acum zidul de N al Palatului Domnesc retezat la 
nivelul de călcare ale epocii respective şi refăcut cu materiale recuperate, respectiv 
bolovani de râu şi cărămidă, în cantitate mai mare decât în faza iniţială şi dispusă mai 
ordonat. Aceleaşi situaţii sunt evidente şi pe zidurile de Est şi de Vest'•. Ca atare castrul 
zidit de Vlad Ţepeş, în care a petrecut cele trei zile ale biruinţei sale, Ştefan cel Mare, în 
noiembrie 14 73, a cunoscut efectele unui asediu puternic. Dacă ţinem seama de prăzi Ic 
făcute de către biruitor şi care constau în „ cai frumoşi, turceşti, multe cămile, arme şi 
muniţie din belşug şi câteva steaguri de seamă"'' nu toate acestea îşi puteau găsi 
adăpostul în cei circa l 00 m.p. ai curţii interioare a castrului. Oraşul ca atare se încadrn 
în sistemul de apărare. Evenimentele din noiembrie-decembrie în cursul cărora se 
desfăşoară cele două luni din această a treia domnie a lui Vlad Ţepeş, înconjurat de 
garnizoana lăsată de voievodul Moldovei ce număra 200 - 300 de luptători, au angajai 
ce-a de-a doua prezenţă a lui Ştefan cel Mare la Bucureşti. Ambele momente au fosl 
determinate de politica sa anti-otomană în care un rol însemnat îl avea conducerea Ţării 
Româneşti tot mai frecvent nevoită să iasă din rânduri le rezistenţei creştine. 

"Hurmuzaki, Documente, 11/2, p. 243. 
"Idem, XV/I, p. 95. 
" Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureştilor. p. 52. 
"Constantin Rezachevici, op. cit„ p. 117. 
"Panait I. Panait, Aristide Ştefirnescu, Muzeul Curtea Veche-Palatul Voievodal, Bucureşti, 1973, p.29. 
"Constantin C. Giurescu, op. cit„ p. 52. 
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Contemporanii l-au apreciat pe Ştefan cel Mare la adevărata sa valoare, papa 
Sixt IV ( 14 71-1484) considerându- I „ Veri table ath/ete de la foi chretienne „ •• iar opera 
sa de artă şi civilizaţie57 dăinuie la acest semimileniu de la trecerea în eternitate ca o 
dovadă de preţ a rolului românilor, a moldovenilor săi, la spiritualitatea continentului 
european. 

Ştefan cel Mare (Ştephen the Great) and Bucharest 
SUMMARY 

Ruler Ştefan cel Mare's biography is tied to that of another perhaps even more 
famous Romanian ruter, Vlad the Impaler, whose contemporary he was and with the 
armed help of whom he acquired the throne of Moldavia - neighbor province of 
Wallachia. In bis turn, Stephen the Great supported Vlad the Impaler regains bis 
Wallachian throne, in 1476. As a skilled politician, Stephen the Great was an alert, 
permanent presence in the politica! and military life of the Wallachian Capital, 
Bucharest. The author records documents and facts even more significant during the 
present epoch, as this yearwe commemorate 500years since the ruler's death. 

" . .Ion Dumitriu-Snagov, Monumenta Romanlae Vaticano, Bucureşti, 1996, p. 24. 
"„Răzvan Theodorescu, Ion Solcanu, Tereza Sinigalia, Artă şi civilizaţie în timpul lui Ştefan cel Mare. 
Bucureşti, 2004. 
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Familia Hepites între Brăila şi Bucureşti 
- reconstituire genealogică -

dr. Mihai Sorin RĂDULESCU 

Inspiraţia acestor rânduri vine de demult, dintr-o frază a scriitorului Nicolae 
Carandino, foarte mândru de originea sa brăileană. Referindu-se la familii de vază din 
oraşul de la Dunăre, el scria în amintirile sale: „Despre toate cele de mai sus, pe care, 
furat de parfumul lor vetust, m-am mulţumit să le evoc mai mult ca explicaţii la arborele 
genealogic, istorici, istoriografi literari, critici ar putea afla material pentru studii şi 
monografii. Fiindcă, personal, am văzut vrafuri necercetate de scrisori, de documente, 
de manuscrise în legătură cu viaţa publică şi particulară a ramurii Hepites, a 
Serbănestilor, a neamurilor Ciocârdia şi Aricescu. Iar istoria reală a unei comunităţi nu 
se scrie cercetând doar actele oficiale înregistrate în «Monitor». Această istorie poate 
căpăta uneori aspecte neaşteptate prin scormonirea unor uitate arhive de familie. I Dacă 
aş fi tânăr student la Istorie sau la Filologie, aş pleca deocamdată repede la Brăila, să 
caut «au fond de l'inconnu du nouveau»"'. Este ceea ce semnatarul acestor rânduri, 
trecut, ce-i drept, de vârsta studenţiei, a făcut de câteva ori în 1999 - 2000, bucurându-se 
de ajutorul prietenesc al domnului Ionel Cândea, directorul Muzeului Brăilei. 

Cercetările în Arhivele Brăilei2, în cimitirul "Sf. Constantin" de aici, completate cu ceea 
ce am găsit în cimitire bucureştene şi în diferite izvoare şi lucrări, au conturat o imagine 
mai completă a familiei Hepites, a cărei foarte bogată contribuţie la dezvoltarea ştiinţei 
româneşti este cunoscută. Doctorul Constantin C. Hepites a alcătuit prima Farmacopci; 
românească iar fiul său, Ştefan Hepites, a înfiinţat în 1884 Institutul de Meteorologie şi 
a iniţiat primele măsurători seismologice3

• Familia a dat mai mulţi intelectuali, între 
care şi pe doctorul Alexandru Hepites, şi de interes mi se par, de asemenea, legăturile 
matrimoniale pe care le-a încheiat. 

În Bucureşti, memoria ei este păstrată de numele străzii Ştefan Hepites aflam 
în apropierea vechiului sediu al Institutului Meteorologic din Parcul Carol, care di11 
fericire mai există şi astăzi - frumoasa casă Bozianu'. 

Puţini ani după ce Brăila a revenit la Ţara Românească în 1829, întâlnim 
documentar pe tatăl savantului, al cărui patrimoniu trimite la originea gread 
afamiliei:„Constantin lpitis" era făcut serdar, la 30 august 183?5. O „adresă a Carantinei 
a 

'N. Carandino, De la o zi la alta. Memorii, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1979, p.30. 
1 .Pentru bunăvoinţa cu care mi-a pus la dispoziţie diferite documente solicitate, exprim mulţumirile mei.
domnului arhivist Marian Adrian Moldoveanu de la Arhivele Naţionale Brăila. 
'„Florin Rădulescu, A History of Romanian Seismology (1882 - 1955), în "Romanian Reports in Physics". 
vol.53, nr.3-8, 2001, pp.293-305; idem, Academicianul Stefan C.Hepites ( 1851 - 1922). promotor al 
studiilor seismologice românesti, în "Revue Roumaine de Geophysique", 2004 (sub tipar) (vezi, de 
asemenea, bibliografia). 
'.Mihai Sorin Rădulescu, Bozianu - un nume uitat în istoria si cultura românească, în voi. Arta istorici, 
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Brăila către Cârmuirea judeţului Brăila, prin care se înaintează un număr de bilete de 
carantină ale unor pasageri care au intrat în ţară fără paşaport", datând din 28 iulie 1832, 
era semnată de directorul Carantinei, doctorul „C.Epites"6

• într-o „listă de persoanele 
din jud. Brăila, bănuite că au luat parte la revoluţie", datată la 22 octombrie 1848, este 
amintit "serdarul C.Epitis, locuitor, fost doctor la carantină, [are] case, are spiţerie însă 
s-a purtat bine în vremea revoluţiei"7 • 

Ce nota Nicolae Carandino despre familia Hepites în încântătorul său volum 
de amintiri ? „ ... doctorul C. C. Hepites, căsătorit cu Smaranda, fiica serdarului 
Dâmboviceanu, profesor la Şcoala Naţională de Medicină din Bucureşti, întemeietor al 
fannacopeii noastre, a întemeiat, printre altele, şi biblioteca şi muzeul din localitate. A 
avut opt copii, dintre care pe Grigore, doctor în medicină de la Viena, medic şef al 
spitalului din Ploieşti, pe Toma, tot medic de la Viena, care a practicat la maternitatea 
din Bucureşti, pe Victoria, soţia poetului colonel Th. Şerbănescu, pe Ştefan, 

întemeietorul Institutului Meteorologic din România, diplomat în fizică şi matematici 
de la Bruxelles, savant - ca şi tatăl său - de mare prestigiu. (Fiica acestuia din urmă, 
Matilda, căsătorită cu Ştefan Murat, a fost mama inginerului Ion Şt. Murat, fost director 
la „Măsuri şi Greutăţi" în Ministerul Agriculturii şi fost secretar general la Ministerul 
Industriei şi Comerţului)"". 

Noul statut al Brăilei după 1829, când din raia otomană devenise din nou 
principalul port al Ţării Româneşti a făcut ca oraşul să cunoască o infuzie de element 
românesc. A nu se înţelege cumva prin aceasta o „românizare" în sensul în care 
noţiunea a fost folosită în istoria mai recentă. Primul ocârmuitor al Brăilei româneşti a 
fost boierul Ioan Slătineanu. De-a lungul veacului al XIX-iea, numeroşi au fost românii 
din Săcele care s-au stabilit în oraşul dunărean, făcând avere şi ocupând adesea poziţii 
însemnate. Hepiteşii au cunoscut şi ei un fel de proces de ,,românizare" genealogică, 
prin căsătoria doctorului Constantin C. Hepites cu Smaranda Dâmboviceanu, nepoata 
de frate a unui personaj activ în anii de organizare nouă a urbei: Ştefanache 

Dâmboviceanu•, de la care avea să provină şi prenumele savantului Ştefan Hepites, 
finul său. Dăm la iveală în continuare actul de naştere al lui Ştefan Hepites: „[Numărul] 
No. 16, [Anul Domnului, luna, zioa naşterii] 1851fevruarie11, [Anul Domnului, 

'Paul Cemovodeanu, Irina Gavrilă, Arhondologiile Tării Românesti de la 1837, Brăila, Muzeul Brăilei -
Editura lstros, 2002, p.11 O. 
'Documente privind istoricul orasului Brăila 1831 - 1918, voi. întocmit de N. Mocioiu, S. Bounegru, Gh. 
lavorschi,A. Vidiş, Bucureşti, D.G.A.S., 1975, doc.nr.7, p.23. 
'Ibidem, doc.nr.67, p.88. Vezi, de asemenea, ibidem, doc.nr.82 din 25 ianuarie 1852, pp. I 02-103, cu privire la 
amplasarea noului spital al Brăilei, pe care se găseşte semnătura lui "C.C. Epites". Numele său se întâlneşte şi 
pe alte documente din acelaşi volum: doc.nr.85 din 28 martie 1852, p.105; doc.nr.87 din 19 mai 1852,p.108; 
doc.nr.89 din 24 febr.1853,p.110; doc.nr.100 din 22 apr.1854,p.121; doc.nr. I Ol din 24 apr.1854, pp.121-122; 
doc.nr.102 din 16 şept.1854, p.123; doc.nr.244 din 21martie1868 (aici C.C.Hepites apare în calitate de 
preşedinte al Camerei de Comerţ). 
'.N.Carandino, op.cit., p.29. 
'.Domnul Ionel Cândea scria în articolul său Familles d'emigrants grecs et bulgares etablies au XIX'-siecle 
dans le port de Brăila (Roumanie), în "Nobilta. Rivista di araldica, genealogia, ordini 
cavallereşchi", XI, nr.58, 2004, p.117: "En tout premier lieu, ii fallait accueillir Ies emigrants [bulgares] aux 
gues du Danube, a Brăila, Piua Petrii et Călăraşi. Le 15 mai 1830 on fit venir a Brăila Ştefan Dâmboviceanu, 
en tant que responsable pour l'accueil des emigrants". 
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luna, zioa botezului] 1851 februarie 25, [Partea bărbătească] 1, [Numele pruncului 
care i s-a dat la botez] Ştefan, [Numele, porecla şi meseria părinţilor pruncului] 
[Muma] Smaranda, [Tatăl] C.Epitis, [Numele oraşului sau al satului unde s-au născut 
pruncul] oraş Brăila, [Numele naşului, sau al naşei şi porecla lor] Ştefan Dâmbovician, 
[Iscăliturile] [Obrazul bisericesc] Preutul Ştefan, [naş] Ştefan Dâmbovician, [părinţii 
pruncului] Costandin şi Smaranda"'0

• 

A cui fiică era Smaranda Hepites născută Dâmboviceanu ? La aceasrn 
întrebare răspund alte două însemnări de stare civilă în care Smaranda este trecută "sin 
serdar Ioan Dâmboviceanu"" şi "sin sărdaru Ioniţă" 12 • Polcovnicul Ionip 
Dâmboviceanu poseda o prăvălie la Brăila, pe uliţa "ce merge spre Belvederiu". 
Serdarul era una şi aceeaşi persoană cu polcovnicul, aceasta reieşind din 
Arhondologiile Ţării Româneşti între 1837 - 1858, în care este menţionat faptul cil 
polcovnicul Ioniţă Dâmboviceanu a fost ridicat la rangul de serdar, la 30 august 1837 şi 
a încetat din viaţă la 19 martie 1852". El apare şi cu funcţiile de căpitan de cazaci. 
conţepist şi al doilea vistier". De asemenea la Brăila, în „ văpseao[ a] verde" locuia un alt 
membru al familiei, „Naie Dâmbovicean"'". 

Dâmbovicenii erau un neam boieresc destul de cunoscut asupra căruia ar 
trebui încă efectuate cercetări. Arhondologia muntenească este plină de numele lor: 
căpitanul Anton Dâmboviceanu, căpitanul Constantin Dâmboviceanu, fost parucic ~i 
praporgic, parucicul Dimitrie Dâmboviceanu, fost praporgic, mort în 1844, pitarul şi 
apoi serdarul Gheorghe Dâmboviceanu, parucicul Grigore Dâmboviceanu, fosl 
praporgic, serdarul Manolache Dâmboviceanu, fost pitar, parucic şi vătaf de aprozi. 
pitarul Nicolae Dâmboviceanu, serdarul Răducanu Dâmboviceanu, pitarul Stavaracht· 
Dâmboviceanu şi pitarul Ştefan Dâmboviceanu care primise acest cin la 4 septembril: 
1842". Cu siguranţă că multe dintre atuurile familiei Hepites veneau din aceasl~ 
înrudire cu boierii Dâmboviceni. De asemenea, cariera deosebită a doctorului 
Constantin C. Hepites, fruntaş al Brăilei, director al Carantinei oraşului, preşedinte al 
Camerei de Comerţ, a constituit o premisă foarte favorabilă pentru biografiik 
urmaşilor săi. 

'° Arh. Naţ. Brăila, fond Stare civilă parohială - oras Brăila, parohia Bisericii „Sf. Nicolae", Registrul nr.39 <k 
Născuţi, morţi şi căsătoriţi pe anii 1847 - 1855, f.120v-121. Cuvintele dintre paranteze drepte sunt cele dm 
antetul rubricilor din registru şi sunt redate în ortografia originală. 
"„Arh. Naţ. Brăila, fond Stare civilă parohială- oras Brăila, parohia Bisericii „Sf. Nicolae", Registrul nr.3K 1h• 
Născuţi, morţi şi căsătoriţi pe anii 1839 - 1845 (nenumerotat), actul de naştere al lui Toma, fiul serdaruh11 
Costandin Epites şi al Smarandei sin serdar Ioan Dâmboviceanu. 
12 

• .Arh.Naţ.Brăila, fond Starea civilă parohială - oras Brăila, parohia „Biserica Veche", Registrul nr.4K d1• 
Născuţi, morţi şi căsătoriţi pe anii 1832 - 1838 (cu pagini nenumerotate), înscrisul privind naşterea Elc1w1, 
fiica lui „Costache Epites dohtor" şi a „Smarandei sin sărdaru Ioniţă". 
" . .Documente privind istoricul oraşului Brăila 1831 - 1918, doc.nr.14, p.32 din li iunie 1833; .illlil~JU. 
doc.nr.15, p.35, din 14 iunie 1833. Unul dintre cilenii „Maghistratului" Brăilei era polcovnicul 101111A 
Dâmboviceanu (ibidem, doc.nr.20 din 20 sept. 1834, p.40 - „Jurnal cu privire la alegerea memhril111 
Maghistratului oraşului Brăila"). 
" .. Paul Cemovodeanu şi Irina Gavrilă, op.cit., pp.84. 
" . .Ibidem, loc. cit. 
"„Documente privind istoricul orasului Brăila 1831 -1918, p.36. 
"-.Ibidem, pp.83-84. 
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Dintre copiii acestuia, Elena s-a născut în 1838, mai exact, după cum scrie în 
însemnarea ei de naştere: „[Numărul] No 35, [Anul Domnului, luna, zioa Naşterii] 
1838 avg[ust] 5, [Anul Domnului, luna, zioa Botezului] 1838 avg[ust] 11, [Partea 
fămeiască] 21, [Numele pruncului care i s-au dat la botez] Elena, [Numele, porecla şi 
meseria părinţilor pruncului], [Muma] Smaranda sin sărdaru Ioniţă, [Tatăl] Costache 
Epites dohtor, [Numele oraşului sau al satului unde s-au născut pruncul] oraşul Brăilii, 
mahalaua Roşie, [Numele naşului sau al naşii şi porecla lor] Zoiţa sin Ioan 
Dămboviceanu, [Iscăliturile] [Obrazul besericesc] Preotu Petru, [Naş] Zoiţa, [Părinţii 
pruncului] Costache, Smaranda"18

• Smaranda Hepites născută Dâmboviceanu avea 
aşadar o soră, Zoiţa, care i-a fost naşă micuţei sale nepoate Elena. 

În continuare, actul de naştere al unui alt copil al soţilor Hepites, Toma, care 
avea să facă şi el carieră de medic: "[Numărul] No.20, [Anul Domnului, luna, ziua 
Naşterii] 1842 apr[ilie] 11, [Anul Domnului, luna, zi oa Botezului] 1842 apr[ilie] 18, 
[Parte bărbătească] -, [Numele pruncului care i s-au dat la botez] Toma, [Numele, 
porecla şi meseria părinţilor pruncului], [Muma] Smaranda sin serdar Ioan 
Dâmboviceanu, [Tatăl] Serdar Costandin Epites, [Numele oraşului sau al satului unde 
s-a născut pruncul] [oraşul Brăila], mahalaua Roşie, [Numele naşului sau al naşii şi 
porecla lor] Ioan sin Grigore prezedent, [Iscăliturile] [Obrazul besericesc] Preot Ioan, 
[Naş] Ioan, [Părinţii pruncului] Costachi, Zmaranda"19

• 

În noiembrie 1992, profesorul medic Dan Alessandrescu, înrudit prin familia 
Capitanovici cu Hepiteşii, mi-a arătat volumul Paroissien du diocese de Belley (T 895), 
care aparţinuse Elizei Gr.Hepites şi pe care îl moştenise, permiţându-mi să iau notiţe 
după însemnările de pe el care priveau mai ales datele de deces ale unor membri ai 
familiei Hepites. Astfel, Smaranda Hepites (născută Dâmboviceanu) a încetat din viaţă 
la Brăila, la 27 februarie 1878. Soţul ei, doctorul Constantin C.Hepites, a murit tot la 
Brăila, la 7 august 1890. Doctorul Toma C.Hepites, al cărui act de naştere l-am dat la 
iveală mai sus, a decedat la Ploieşti, la 15 noiembrie 1908. Alte date de stare civilă 
înscrise pe această carte le voi prezenta în continuare, la momentul potrivit. 

Unul dintre copiii lui Constantin şi ai Smarandei Hepites s-a numit tot 
Constantin. Starea civilă a Brăilei conţine şi actul său de naştere: „[Numărul] No.6, 
[Anul Domnului, luna, zioa naşterii] 1844 ghenarie 26. [Anul Domnului, luna, zioa 
botezului] 1844, ghenarie 28, [partea bărbătească] I, [Numele pruncului care i s-au dat 
la botez] Costandin, [Muma] Smaranda, [Tatăl] Ipitis spiţeru, [Numele oraşului sau al 
satului unde s-a născut pruncul] Brăila, m[ahalaua] roş[ie], [numele naşului sau al naşii 
şi porecla lor] Ştefănachi Dâmboviceanu, [Iscăliturile] [Obrazul besericesc] Preotul 
Ioan [sau Ion], [naş] Ştefănachi Dâmboviceanu, [Părinţii pruncului] Ipitis cu 
Smaranda"20

• 

"Vezi supra nota 12. 
"„.Arh.Na1.Brăila, fond Starea civilă parohială - oras Brăila, parohia Bisericii "Sf.Nicolae", Registrul 
nr.38 de Născu1i, morţi şi căsătoriţi pe anii 1839 -1845 (nenumerotat). 
'"„.Arh.Naţ.Brăila, fond Starea civilă parohială - oraş Brăila, parohia Bisericii "Sf.Nicolae", Registrul 
nr.38 de Născuţi, morţi şi căsătoriţi pe anii 1839 -1845 (nenumerotat). 
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La 23 mai 1847, se năştea în parohia Bisericii „Sf.Nicolae'', Nicolae, un alt fiu 
al lui „Constantin Epites" şi al Smarandei2'. Acest copil a murit, cred, la o vârstă 
fragedă, deoarece nu a lăsat alte urme. 

O bogată posteritate a avut Victoria Hepites, născută doi ani mai târziu. 
„[Numărul] No.27, [Anul Domnului, luna, zioa Naşterii] 1849, iunie, 7, [Anul 
Domnului, luna, zioa Naşterii] [indesc], [Numele care i s-au dat la botez] Victoriea, 
[Muma] Smaranda, [Tatăl] Constandin Epites, doctor, [Numele oraşului sau al satului 
unde s-au născut pruncul] oraşu Brăila mah.Roşie, [numele naşului sau al naşii şi 

porecla lor] D.Ştefanache Dâmboviceanu, [Iscăliturile] [Obrazul bisericesc] Preotul 
Anastasie, [Naş] D.Ş.Dâmboviceanu, [Părinţii pruncului] Smaranda, Constandin"22

• 

Victoria Hepites s-a căsătorit cu colonelul poet Theodor Şerbănescu, al cărui bust poate 
fi admirat şi astăzi în Cişmigiu. Plimbându-mă în august 1999 prin cimitirul „Sf. 
Constantin" din Brăila, m-am oprit în faţa mormântului lor pe care erau înscrişi 
următorii ani de viaţă şi de deces: George Şerbănescu 21 mai 1825 - 8 septembrie 1878, 
poetul colonel Theodor Şerbănescu 29 decembrie 1839 - 2 iulie 190 l, Victoria 
Şerbănescu n. Hepites 7iunie1849- 11aprilie1933, Dan M.Ciocârdia 8 iunie 1891 -
21 aprilie 1942, literat, Ortansa Şerbănescu 12 ianuarie 1869-16 februarie 1945. 

Pentru a ne lămuri asupra descendenţilor Şerbănescu - Ciocârdia, care erau 
aşadar veri şi nepoţi ai Hepiteşilor, să facem din nou apel la amintirile lui Nicolae 
Carandino: „Poetul Şerbănescu a avut mai mulţi copii: pe Hortansa, căsătorită cu 
Matila Ciocârdia, preşedinte la Curtea de Apel din Bucureşti, pe Elena, căsătorită cu 
magistratul Th.Apostol, pe Gheorghe, fost preşedinte al Curţii de Apel din Galaţi, autor 
de piese nejucate şi compozitor de romanţe tipărite la ... Leipzig; pe Letiţia, căsătorită 
Verdeanu, pe Aurel Şerbănescu, tot magistrat, literat în orele libere şi fost director al 
Teatrului din Brăila; sora colonelului Th. Şerbănescu, Zamfira, a fost bunica 
profesorului Jon Petrovici. (Iar toată această lume, tineri şi bătrâni, se întâlneau la 
conacul moşiei Vameş din judeţul Covurlui.)"23

• Hortansa şi Matila Ciocârdia au avut 
un fiu, Dan, doctor în drept de la Paris, scriitor, căsătorit cu Adalgiza, fiica mai sus 
amintitului Gheorghe Şerbănescu2'. 

La 2 iulie 1856 s-a născut în mahalaua „Sfinţii Apostoli" din Brăila, un alt 
copil al lui „Costache Hepites" şi al Smarandei, pe nume Olga25

• 

Ceva nou pot aduce şi în ceea ce priveşte studiile şcolare ale membrului celui 
mai ilustru membru al familiei, Ştefan Hepites. Era cunoscut faptul că a urmat cursurile 
gimnaziului „Matei Basarab", dar acum se poate produce şi o dovadă documentară. Am 
constatat că a fost coleg de clasă cu viitorul arhitect Ion Mincu. În matricola şcolară din 
anul 1862 - 1863 (clasa I), Ştefan Hepites este trecut astfel: „Epides Ştefan/ născut la an 

11 Arh. Na\. Brăila, fond Starea civilă parohială - oras Brăila, dosar 66, Opis alfabetic de Născu\i ( 1832 -
1865), aparţinând Bisericilor "Veche", „Sf. Arhangheli", „Sf. Apostoli", „Sf.Nicolae", „Sf. Spiridon", 
parohia Bisericii „Sf. Nicolae", f.266. 
22 Arh. Na\. Brăila, fond Stare civilă parohială - oras Brăila. parohia Bisericii „Sf.Nicolae", Registrul nrJ'I 
de Născuţi, morţi şi căsătoriţi pe anii 1847 -1855, f.155v-156 (noua numerotare: f.67v-68). 
"N. Carandino, op.cit., p.30. 
"„Ibidem, loc. cit. 
"„Arh. Na\. Brăila, fond Starea civilă parohială- oraş Brăila, dosar 66, Opis alfabetic de Născuti (1832 -
1865), aparţinând Bisericilor Veche, Sf. Arhangheli, Sf. Apostoli, Sf. Nicolae, Sf. Spiridon, f.280. 
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1851, luna februarie/ procesiunea] părinţilor: doctor/ de naţiune română/ de religiune 
ortodoxă/ născut în Brăila/ corespondentul: părinţii/ Locuinţa în mah.Dudescu/ Strada 
Dudescu No.-"26 Materiile la care a primit note erau latina, româna, istoria şi geografia, 
aritmetica, franceza şi religia27

• 

Impunătoarea casă a lui Ştefan Hepites se găseşte pe Bulevardul Lascăr 
Catargiu (fost Bulevardul Ana Ipătescu), la nr.35. A fost restaurată de curând, în urma 
vânzării sale de către moştenitorii savantului, doamna Ileana Bodnărescu (stabilită la 
Frankfurt pe Main) şi fratele său, inginerul Alexandru Vladimir Ienibace ( 1930 - 2003), 
înrudiţi cu soţia lui Ştefan Hepites. Acesta din urmă îşi doarme somnul de veci la 
cimitirul Bellu, figura 23, locul 34, împreună cu soţia sa Maria Hepites născută 
Athanasovici, ai cărei ani de naştere şi de deces sunt înscrişi pe cruce: 1863 - 1926. Aici 
au fost înmormântaţi, de asemenea, Theodor Ienibace (1892 - 1974), tatăl inginerului 
Ienibace, şi socrii acestuia din urmă, Gheorghe Nechita (1903 - 1984) şi Irina Nechita 
(1907 - 1996). 

La Bellu mai există încă un mormânt al familiei Hepites, figura 57, locul 20, în 
care au fost îngropaţi Zoe Capitanovici ( 184 7 - 1902), Generalul C.Hepites (1864 -
1931 ), Aurora Dima[n]cea (1875 - 1936) şi Eliza Gr.Hepites (1866 - 1939). Legăturile 
de rudenie dintre aceste persoane sunt următoarele: Zoe Capitanovici era fiica 
doctorului Capitanovici şi a Elenei născută Tărtăşescu. A fost căsătorită mai întâi cu 
doctorul Grigore Hepites, având doi copii - pe viitorul general Constantin Hepites şi pe 
Eliza (Lizica) Hepites - şi apoi cu un Dimancea, fruntaş liberal de Argeş. Aurora 
Dimancea era fiica lui Zoe Capitanovici din a doua sa căsătorie28 • 

In ceea ce priveşte pe soţia lui Ştefan Hepites, Maria, ea era fata doctorului 
Gheorghe Athanasovici - originar din Bulgaria, unul dintre întemeietorii Facultăţii de 
Medicină din Bucureşti - şi a Polixeniei născută Triandafil, înrudită cu omul politic 
Grigore Triandafil29

• Familia Athanasovici a făcut parte din marea burghezie 
bucureşteană bucurându-se de prestigiul unor căsătorii boiereşti precum şi de o avere 
considerabilă. Casa de pe strada Batiştei în care se găseşte astăzi Centrul Cultural 
Maghiar a aparţinut lui Vladimir Athanasovici, fost senator liberal, unul dintre fraţii 
Mariei Hepites. El a fost căsătorit cu Zoe Drăghiescu, fiica profesorului ginecolog 
Dimitrie Drăghiescu şi a Vasilicăi Cristescu (de fapt Hristidi), a căror casă - pe faţada 
căreia se poate, de altfel, citi şi astăzi litera „D" - adăposteşte Centrul Cultural 
American. Este interesantă această legătură dintre cele două case: 

" .. Arh.Naţ.Fil.Mun.Bucureşti, fondul nr. 10- Liceul Matei Basarab, Matricola şcolară 1862-63, f.4v. Despre 
perioada şcolarităţii lui Ştefan Hepites, vezi Mihai Sorin Rădulescu, Contributii la genealogia si biografia 
arhitectului Ion Mincu, în voi. Identitate natională si spirit european. Academicianul Dan Berindei la 80 de 
ani. Bucureşti, ed. Enciclopedică, 2003, pp. 726-72 7. 
"-.Ibidem, loc.cit. Vezi, de asemenea, ibidem. Matricola şcolară 1863 -64[ci.a11-a], f.18v. 
'" . .Aceste date mi-au fost comunicate de profesorul medic Dan Alessandrescu, a cărui bunică patemă era 
soră cu Zoe Capitanovici. 
"„Datele genealogice despre familia Athanasovici le deţin de la doamna Ileana Bodnărescu (n. lenibace), 
a cărei mamă, Florica Ienibace născută Athanasovici, era fiica lui Vladimir Athanasovici şi, deci, nepoată 
de frate a Mariei Hepites născută Athanasovici, soţia lui Ştefan Hepites. De asemenea, în chestiunea spiţei 
Athanasovici am primit lămuriri de la doamna Ecaterina Zamfirescu (n. Budişteanu) din Bucureşti, al 
cărei bunic matern, magistratul Athanase Athanasovici, era frate cu Vladimir Athanasovici. înrudirea 
Polixeniei Triandafil cu Grigore Triandafil mi-a fost semnalată, de asemenea, de ruda lor, regretatul 
inginer Constantin G.Naumescu, fost director al Aviaţiei Civile. 
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constructorul şi proprietarul iniţial al uneia dintre ele a fost ginerele constructorului şi 
proprietarului iniţial al celeilalte. 

Maria Hepites născută Athanasovici a avut, aşadar, drept fraţi pe Vladimir, pe 
Petre - căsătorit cu Maria Hagiopol, descendentă din boierii Jieni - şi pe Athanase, 
căsătorit cu Eufrosina Mareş, din familia boierească cu acest nume, originară din 
regiunea Mizilului. O poziţie socială mai însemnată a atins, de asemenea, Constantin 
Athanasovici - fiu al lui Vladimir Athanasovici - devenind profesor la Facultatea de 
Drept din Bucureşti. A fost căsătorit cu Marie-Jeanne Ventura, din neamul boieresc de 
obârşie fanariotă, din care provenea şi actriţa Maria Ventura. Marie-Jeanne 
Athanasovici născută Ventura era proprietara blocului de la colţul Bulevardului 
Magheru cu strada Take Ionescu (fostă strada Atena, fostă strada Nikos Beloianis), în 
care este astăzi un cămin al Academiei de Studii Economice. Merită a fi notat, de 
asemenea, că o fiică a lui Petre Athanasovici, s-a căsătorit cu diplomatul I.Trăsnea
Grecianu'0. 

Revenind la copiii doctorului Constantin C.Hepites şi ai Smarandei, 
Alexandru a devenit şi el medic. A încetat din viaţă la Galaţi, la 13 septembrie 1878". 
Un alt fiu, Virgil, este înscris pe volumul Paroissien du diocese de Bellev, cu locul şi 
data morţii: Bucureşti, 8 septembrie 1884. Doctorul Grigore C.Hepites a încetat din 
viaţă la Giurgiu, la 22 aprilie 1892'2• Pe aceeaşi carte mai sunt trecuţi „Ţaţa Tinca 
D.[probabil Dimancea ]", decedată la Bucureşti, la 1 mai 1909 şi Ana Hepites, încetată 
din viaţă, de asemenea, la Bucureşti, la 14 mai 1914, persoane pe care încă nu le-am 
putut aşeza în arborele genealogic. Fiica lui Ştefan Hepites, Matilda, căsătorită cu 
Ştefan Murat, a murit în Bucureşti, la 26 aprilie 1929, în vârstă de 74 de ani''. Ginerele 
savantului s-a stins din viaţă tot în Capitală, la 23 februarie 1919 iar fiul său Ionică 
Murat a murit la 12 ianuarie 192014

• Pe cartea Elizei Gr. Hepites apare şi Nicu Murat, 
mort în război la 18 septembrie 1916. O dată mai precisă aflăm de aici în legătură cu 
decesul Mariei Şt. Hepites: 14 aprilie 1926. 

Eliza Gr.Hepites s-a născut la Câmpulung Muscel, la 6 ianuarie 1866 şi a 
încetat din viaţă la 14 ianuarie 1939. Manda Maltopol n. T.C. Hepites a murit la 7 august 
1933, în vârstă de 61 de anC5

• A fost înmormântată la cimitirul Ghencea militar, alături 
de soţul său Theodor Maltopol ( 1863 - 1945), de generalul Mihail Maltopol ( + 1965) şi 
de Ioana Maltopol36

• De notat şi faptul că o stradă bucureşteană dintre Şoseaua Nicolae 
Titulescu şi Bulevardul Gheorghe Duca a fost botezată după 1989 cu numele de 
„Maltopol". 

De ce să scoatem toate aceste nume din uitare? Nicolae Carandino răspundea 
la această întrebare cu o nostalgie nedisimulată, întemeiată pe calităţile oamenilor din 
trecut: „Acest fel de a-şi căuta rădăcinile, când era excesiv, caracteriza pe 
«conservatori». Tot uitându-se mereu înapoi, n-aveau timp săprivească şi, cu atât mai 

'° Vezi nota anterioară. 
".Înseninare pe cartea Elizei Gr.Hepites (comunicată de prof.dr.Dan Alessandrescu). 
".Vezi nota anterioară. 
".Ibidem. 
".Ibidem. 
".Ibidem. 
".Aceste date se află pe crucea din cimitirul Ghencea militar (citite de mine la 17 septembrie 2003). 
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puţin, să înţeleagă tot ceea ce înainte li se deschidea ca îndrăzneţe promisiuni. Acest 
risc a dispărut. Ne scuturăm din ce în ce mai repede de amintirea acelora care au plecat 
şi, grăbiţi să trăim clipa, uităm că facem parte dintr-o serie în care, cuminţi, într-o bună 
zi ne vom aşeza ... "37 A rememora genealogia familiei Hepites înseamnă a face atât act 
de istorie culturală cât şi de restituţie îndreptăţită. Dacă prezentul şi viitorul sunt atât de 
controversabile, putem găsi certitudinile în această societate a trecutului, în care 
membrii săi ştiau să preţuiască atât ştiinţa cât şi truda în folosul obştei. 

The Hepites Family between Brăila and Bucharest 
-A Genealogical Reconstitution

SUMMARY 

A street in Bucharest bears the name of Ştefan Hepites, founder of the 
Meteorologica! Institute ofBucharest, and with it, the memory ofthe family originated 
from Greece, and having arrived in Walachia by 1829. The first name mentioned by the 
chroniclers is the one of Constantin lpitis, cavalry commander. The author goes back in 
time, by means of various documents attesting the past part played by the Hepites 
offsprings, in the history ofthe towns they inhabited. 

Institutul meteorologic din parcul Carol (Casa Buzoianu) (foto: Mihai Sorin 
Rădulescu) 

" N .Carandino, op.cit. , p.28. 
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Mircea Voievod: cel Mare sau cel Bătrân? 
Pledoarie pentru a-i acorda domnitorului 

Mircea Voievod epitetul „cel Mare"* 

prof. Virgiliu Z. TEODORESCU 

Posteritatea a reţinut din trecutul istoric o serie de definiri ce caracterizează un 
om, o epocă. Epitetele: „cel Înţelept", „cel Mare", „ cel Viteaz", „cel Bun", „cel 
Cumplit" ş.a. sunt numai câteva apelative de referinţă la adresa voievozilor care, în 
calitate de conducători ai ţărilor române, prin faptele lor de gospodari, apărători de glie 
strămoşească, organizatori de ţară, legiuitori, diplomaţi, şi-au înscris numele în Cartea 
de Aur a patriei, fiind pildă pentru urmaşi. Trecerea timpului a impus, în unele cazuri, 
restructurări de opinii sau alte atribute, scara valorilor cunoscând permanente reaşezări 
dictate de diverse elemente subiective. Amplul proces de analiză critică a istoriei 
României, impune azi o revizuire şi a epitetului „cel Bătrân" care, într-o anumită 
conjunctură, a înlăturat treptat pe „cel Mare" atribuit lui Mircea de contemporanii şi 
urmaşii din secolul al XV-iea, direct implicaţi în tot ceea ce a întreprins bravul 
domnitor. Pentru contemporani, domnul Mircea a fost bravul voievod şi organizatorul 
de ţară care a avut capacitatea de a concentra efortul uman şi material împotriva 
ameninţărilor externe, concomitent cu desfăşurarea unei ample acţiuni de afirmare a 
Ţării Româneşti ca stat suveran. Consolidarea economică, politică, organizatorică, 
socială şi culturală l-au impus atenţiei contemporanilor, amici sau inamici. Rolul său de 
brav apărător al fruntariilor ţării în stăvilirea penetraţiei străine a fost recunoscut şi prin 
modul în care l-au gratulat contemporanii săi drept: „marele", „măritul" Mircea 
voievod. Astfel în scrisoarea1 regelui Ungariei, Sigismund, adresată la 23 martie 1399 
comitelui Ioan de Paszto, fost jude al curţii regale, se aminteşte despre o scrisoare 
trimisă regelui la 7 martie 1399 de către „ .•• măritul bărbat, domnul Ţării 

Româneşti", iar la 23 septembrie 1403 două acte emise de cancelarie lui Mircea vv„ 
care se afla la Giurgiu, au folosit formula: „ •.. mare voievod al Ţării Basarabiei". 
PrimuI2 era un privilegiu comercial pentru negustorii lioveni, iar al doilea era o 

• textul a fost elaborat în anul 1986 fiind valorificat în cadrul Sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifk,· 
organizată de Muzeul Judeţean de la Tulcea cu prilejul sărbătoririi a 600 de ani de la urcarea la 23 septembril· 
1386 pe tronul Ţării Româneşti a domnului Mircea. Ulterior textul mi-a fost solicitat pentru publicare de cătn· 
revista „Magazin Istoric" care, „selectiv", fără a recurge la trimiterile documentare, a publicat ce a considerai 
a fi esenţial, servind la ceea ce se dorea în domeniul propagandei pentru a atribui în actualitatea acelui a11 

conducătorului de panid şi de stat calitatea de „cel Mare''. De la redaqia amintitei reviste acelaşi text a fost 
preluat şi publicat ca mesaj pentru românii aflaţi peste hotare. Vezi: Virgiliu Z. Teodorescu, Personalitatl'll 
domnitorului în acte de cancelarie, în: „Magazin Istoric", Bucureşti, anul XX, nr. 9 (234), septembrie I 9Hh, 
p. 12-I 3, republicat în: „Tribuna României", Bucureşti, anul XV, nr. 325, I octombrie 1986, p. 8. 
'.Nicolae Constantinescu, Mircea cel Bătrân, Editura Militară, Bucureşti, 1981, p. 129. 
'.Constantin Moisil, Sigiliile lui Mircea cel Bătrân, în: „Revista Arhivelor", Bucureşti, voi. VI, nr. 2, p. 
262,264,275. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



IV. PERSONALITĂŢI BUCUREŞTENE 

reînnoire a tratatelor mai vechi încheiate cu Polonia3
• Formula a fost folosită şi în anii 

următori. Astfel la 6 februarie 1410, în scrisoarea• trimisă din Jedlinia de Vladislav 
lagello lui Mircea se reînnoiau stipulaţiile tratatelor de alianţă încheiate între Poloni şi 
Ţara Românească. Cu acest prilej Vladislav lagello, regele Poloniei, îl definea pe 
voievodul Ţării Româneşti ca: „ ... marele domn Mircea". Formula folosită într-un 
astfel de document diplomatic o reîntâlnim uzitată de domnitorul Mircea pentru a 
valida documentele cancelariei. La validarea tratatului încheiat la 17 mai 1411 la 
Giurgiu a fost folosită formula unei duble sigilări. Actul a fost validat de către domn atât 
cu sigiliul mare, al cărui text din exergă este în limba latină, cât şi cu sigiliul mic, cu 
legenda în limba slavonă, având în traducere următorul text: „Io Mircea marele 
voievod", sigiliul inelar mic, oval al voievodului, cu rol de contra sigiliu, pus cu totul 
separat de sigiliul mare, diferenţiindu-se şi de cele nouă sigilii mici ale boierilor cu care 
a fost consiliat acest tratat5. 

După ianuarie 1418, moştenirea sa a fost permanent în atenţia urmaşilor. 
Remarcăm constanta preocupare de a se perpetua cele stipulate în documentele emise în 
cancelaria anilor de domnie. Fie că este vorba despre danii către mănăstirile Tismana, 
Cozia, Cotrneana ş.a„ fie de răsplătirea slujitorilor devotaţi, documentele emise de 
cancelaria lui Mircea vv. au impus domniilor ulterioare respectarea clauzelor juridice 
fixate de acesta. Cercetarea mărturiilor documentare este şi un prilej de a constata cum 
s-au impus diversele formule de definire a lui Mircea de a lungul timpului. Dacă în 
primele decenii ale secolului al XV-iea actele emise în favoarea mănăstirii Tismana în 
cancelaria lui Vladislav vv. (documentul6 din 1439 (6947) august, indicton 2, dat la 
Argeş) sau cel al lui Radu vv. ( documentut7 din 1464 (6972) iunie 10, dat la Bucureşti) 
fac referinţă la voievodul Mircea, fără a-i atribui şi un epitet, în ultimele decenii ale 
acestui secol apar nuanţările care exprimă respectul, dar mai ales precizarea despre care 
Mircea este vorba". Astfel în actul0 dat la Bucureşti la 1493 (7001) aprilie I O şi în cel din 

3 „Eudoxiu Hurmuzacki, Documente privitoare la Istoria Românilor 1346-1450, voi. I, partea a 2-a, 
Apendice II, Documente slavone din Arhivele Imperiale din Moscova procurate de Nicolae Kretzulescu, 
publicate cu traduceri latine şi cu note de dr. Emil Kaluzniacki, Bucureşti, 1890, poziţia DCLII, p. 824-825; 
Constantin Moisil, op. cit. p. 262, 263. 
'.Nicolae Constantinescu, op. cit., p. 153. 
'.Eudoxiu Hurmuzacki, Documente privitoare la Istoria Românilor 1346-1450, voi. I, partea a 2-a, culese, 
adnotate şi publicate de Nic. Densuşianu, Bucureşti, 1890, poziţia CCCXCI, p. 472-473; A.N.-D.A.l.C., 
colecţia Fotocopii I I 114, originalul la A.G.A.T., A.K.K., Documenty Pergaminiwe nr. 5645; latin, perg. I 
sigiliu mare şi 11 sigilii mici; Constantin Moisil, op. cit., p. 262, 264, 266, 267 270, 271, 275, 276, 283 (notele 
I, 2). 
'.Ion Radu Mircea, Cataloxul documentelor Ţării Româneşti 1369-1600, Bucureşti, 1947, poziţia 37, 
colecţia Peceţi, nr. I . 
'.Ibidem, poziţia 53, colecţia S.I., nr. 49. 
'.Faptul că în veacul al XV-iea avem la 1442 din luna martie şi până în vară un alt domn Mircea, iar la 1481 un 
alt efemer domn Mircea, iar în secolul următor din 29 octombrie 1509 până în ianuarie 151 O un domn Mircea 
şi mai ales din 17 martie 1545 pănă la 16 noiembrie 1552 tronul fiind deţinut de Mircea Ciobanul, care revine 
înainte de 11 mai 1553 pănă la 28 februarie 1554 şi apoi reia domnia intre ianuarie 1558-21 septembrie 1559 
sunt elemente determinante ca cel al finalului de veac XIV, început de XV să fie citat ca cel de demult, cel 
bătrân. 
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acelaşi an dat la 3 iunie, la Bucureşti'", Vlad vv. întăreşte daniile mănăstirii Tismana, cu 
care prilej citează cărţile „ .•. moşului său" Mircea vv., arătate de călugări ca elemente 
probatorii. Cancelaria lui Radu cel Mare la 1499 (7008) octombrie 31 îl numeşte „ .•• 
moşul său"", iar la 1505 (7013) martie 26 în documentul dat la Bucureşti, acelaşi 
domnitor îl considera ca „ .•. strămoşul său"12 • La 1508 (7017) noiembrie I, Mihnea 
vv., în documentul dat mănăstirii Tismana, aminteşte" că daniile sunt confirmate de 
cărţile predecesorilor Vlad, Mircea şi ale altor domnitori. Faptul că în secolul al XVI -
lea o serie de domnitori au fost purtători ai prenumelui unor predecesori a impus 
apelativele la adresa înaintaşilor. Astfel în documentul" din 1558 (7066) mai 11, prin 
care Mircea vv. (Ciobanul) întărea stăpânirea lui Stoica din Izvor şi a lui Vlaicu, se 
citează cărţile de la Vladislav vv. cel Bătrân, Radu vv. Călugărul şi Mircea vv. la 
sfărşitul secolului al XVI-iea se impune pentru urmaşi această definire ca „Mircea cel 
Bătrân", fără a se pierde totuşi şi epitetul „cel Mare". În documentul' 5 din 1590 (7098) 
iunie 9, emis la Bucureşti, Mihnea vv. întărea mănăstirii Tismana stăpânirile, amintind 
cărţile de la „Mircea vv. cel Bătrân". Interesant este că aceeaşi cancelarie considera, în 
anumite cazuri, să nu uzeze de epitet ci să concretizeze persoana prin data actului citat. 
Astfel, la 1590 (7098) iulie 12, din Târgovişte Mihnea vv. acorda"' lui Strezea logofătul 
stăpânirea, amintind de cărţi de la Mircea din anii 1412-1413 ( 6921 ). Pentru cancelaria 
lui Mihai vv. Viteazul epitetul „cel Bătrân" este deja o constantă, folosindu-l în toate 
împrejurările când se face referinţă la Mircea vv. În acest sens probează actul" din 1594 
(7102) ianuarie4, dat pentru mănăstirea Tismana sau cel" din 1598 (7106) iulie 5, dat la 
Târgovişte pentru mănăstirea Cozia. Începutul secolului al XVII-iea imprimă o mai 
categorică definire a timpurilor mai îndepărtate, folosind o formulă adecvată şi 
generalizatoare. În documentul din'• 1613 ianuarie 9 dat de domnitorul Radu Mihnea 
vv. în favoarea mănăstirii Cozia, se face referinţă la cărţile de danie ale ctitorului Mircea 
cel Bătrân şi „ ... ale tuturor celorlalţi domni bătrâni pentru miluire", deci o definire 
temporală şi nu un epitet care să evidenţieze calităţile unei persoane. La 13 ianuarie 
1622 (7130), în documentul"' solicitat domnitorului Radu Mihnea de mănăstirea 
Tismana pentru a-i reînnoi privilegiile, se face precizarea: „ ... văzând domnul cărţile 
de milă ale altor domni bătrâni, cu mare blestem" individualizându-i şi citându-Ic 
numele: „ ... cartea lui Dan vv., fiul lui Radu vv. din 6894 (1385), a lui Mircea vv. fiul 
lui Radu vv ... ". Semnificativ este şi documentul din 1626 (7134) aprilie 15, 

'.Ion Radu Mircea, op. cit., poziţia 94, colec\ia S. I., nr. 84. 
'" . .Ibidem, pozi\ia 96, colecţia S.I., nr. 86. 
" . .Ibidem, poziţia 132, colecţia S.I., nr. 119. 
" .. Ibidem, poziţia 157, colecţia S.I., nr. 141. 
" . .Ibidem, poziţia 177, colec\ia S.I., nr. 160. 
" . .Ibidem, poziţia 676, colecţia S.I., nr. 632. 
" . .Ibidem, poziţia 1580, colecţia S.I., nr. 1431. 
"..Ibidem, pozi\ia 1589, colecţia S.I., nr. 1439. 
" . .Ibidem, pozi\ia 1677, colecţia S.I., nr. 1520. 
'" .. Ibidem, pozi\ia 1805, colecţia S.I., nr. 1635. 
" .. Catalogu/ Documente/or Ţării Româneşti din Arhivele Statului I 601-1620, voi. li, Bucureşti, 1974, pozi\i11 
507, fond Mănăstirea Cozia, XXIU4. 
10 Catalogu/ Documente/or Ţării Româneşti din Arhivele Statului 1621-1632. voi. III, Bucureşti, 1977. 
poziţia 86, fond Mănăstirea Tismana, XCVll/6. 
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dat la Bucureşti prin care domnitorul Alexandru Coconul vv., fiul lui Radu Mihnea, 
întărea2 ' ca egumen al mănăstirii Tismana pe părintele Serghie menţionând cu acest 
prilej: „„.a citit domnul cu toţi dregătorii din divan şi cartea bătrânului Sigismund, 
craiul de la Buda, cărţile bătrânului Ian cui vv., al Sibiului din Ţara Ardealului, ale 
lui Ştefan Despotul, fiul Cneazului Lazăr din Ţara Sârbească, ale domnilor: 
marele Mircea vv., care a fost la Turnu Severin „.". Reţinem şi din acest exemplu că 
apelativul „cel Bătrân" se acordă atât unor conducători autohtoni cât şi altora străini, 
trecerea timpului conferindu-le această „calitate", şi totodată că epitetul „cel Mare" 
definea în cazul lui Mircea vv. calităţile de strateg, gospodar etc., coabitând cu formula 
„cel Bătrân". 

La 12 ianuarie 1625 (7133), în documentuf2 lui Alexandru Coconul vv. dat 
pentru mănăstirea Cozia „Mircea marele voievod" este citat ca ziditor al mănăstirilor 
Cozia şi Cotmeana. Formula înglobării tuturor din secolele trecute în grupa celor 
bătrâni a fost folosită şi în 1628 (7136) februarie 3 de domnitorul Alexandru Iliaş într-un 
ad' dat în favoarea mănăstirii Tismana, când domnul „„. văzând şi cărţile de milă cu 
mare blestem ale altor domni bătrâni: Dan vv., Mircea vv„." întărea cele stipulate 
de aceşti înaintaşi. În aceiaşi zi acorda2

' aceleiaşi mănăstiri scutiri de bir citându-i pe 
înaintaşi astfel: „„.văzând domnul cărţile altor domni bătrâni de iertăciune, 
precum şi hrisovul său din prima domnie „.". Categoric este documentul" din 1628 
(7136) iunie 5 dat de domnitorul Alexandru Iliaş în favoarea mănăstirii Argeş, când se 
face precizarea: „„. fiul marelui Mircea". Acelaşi domnitor la 1629 (7137) ianuarie 
13, acordând2

" mănăstirilor Cozia şi Cotmeana drepturile anterioare preciza că „„.au 
fost date şi miluite de Mircea voievod" la anul 1388 (6.896), iar la 1629 (7137) iunie4 
domnitorul Alexandru Iliaş acorda din Bucureşti privilegii mănăstirii Tismana 
precizând2

': „„. dată şi miluită de ceilalţi domni bătrâni, văzând şi cărţile lor, făcute 
una de pe alta, cu mare blestem: Dan vv., fiul lui Radu vv. din 1386 (6894), Mircea 
vv., fiul lui Radu vv„.". Şi cancelaria lui Matei Basarab vv. a adoptat formula „cel 
Bătrân" pentru a defini pe domnitorii veacurilor trecute. La 1635 (7143) august 28, în 
documentut2' dat la Bucureşti prin care se reconfirmau privilegiile mănăstirii Tismana, 
sunt citate drepturile date: „„. de domnii bătrâni", fiind pomenit şi Mircea vv. cel 
Bătrân. În acest document sensul de bătrân pentru a defini ceva vechi este folosit şi 
pentru edificii, respectiv pentru a sublinia vechimea mănăstirii Tismana, făcând 
precizarea: „„. este mai bătrână decât toate mănăstirile din ţară". O situaţie aparte o 
prezintă actul din 1638 (7146) martie 28, dat la Bucureşti, prin care se rcconfirmă2• 

" . .Ibidem, poziţia 549, fond Mănăstirea Tismana, XCl/9. 
"„Ibidem, poziţia 416, fond Mănăstirea Cotmeana, 1/1. 
" . .Ibidem, poziţia 742, fond Mănăstirea Tismana, LXIV/I I. 
"„Ibidem, poziţia 743, fond Mănăstirea Tismana, XClll/23. 
"„Ibidem, poziţia 816, fond Episcopia Argeş, XIX/21. 
" Ibidem, poziţia 898, fond Mănăstirea Cozia, L/3. 
"„Ibidem, poziţia 957, fond Mănăstirea Tismana, LXIV/12. 
'" Catalogu/ Documentelor Ţării Româneşti din Arhivele Statului 1633-1639. voi. IV, Bucureşti, 1981, 
poziţia 566, fond Mănăstirea Tismana, 1/19. 
"„Ibidem, poziţia 1180, colecţia Ms. nr. 712, f. 551. 
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vechile drepturi ale mănăstirii Cozia precizând: „ •.. fiind moşii bătrâne ale ei din 
zilele lui •.• ". Cu acest prilej sunt evocate daniile „ ..• lui Mircea vv. Basarab şi ale altor 
domni bătrâni", formulă care accentua gradul de rudenie dorit de domnitorul 
secolului al XVII-iea. A fost o conjunctură, dar nu o excepţie, acte ulterioare ale 
cancelariei lui Matei Basarab, probând în acest sens. Astfel la 1643 (7151) aprilie JO 
dat10 la Târgovişte în favoarea mănăstirii Snagov în care precizează: „ ••. pentru că este 
a mănăstirii din zilele strămoşilor domnului, Băsărăbeştii". 

În actul din 1639 (7147) ianuarie 12, Matei Basarab acorda1
' mănăstirii Cozia 

o serie de privilegii, evocându-1 pe „Mircea voievod cel Bătrân, care a făcut 
mănăstirea din temelie". Semnificativ este şi actul" din 1641 (7149) iunie 8, dat la 
Târgovişte, prin care Matei Basarab vv. „ ... urmând strămoşilor mei Mircea vv. şi 

Vladislav vv. care au Înfrumuseţat Sf. Munte al Athonului (Athosului) şi au Înnoit 
şi Întărit mănăstirea Cotlomuz, Învechită, stricată şi sărăcită ... "proceda şi el ca ~i 
iluştrii săi predecesori, contribuind la refacerea acest~i complex lăcaş. În 1643 (7151 ) 
aprilie IO, la Târgovişte Matei Basarab vv. întărea13 mănăstirii Cozia privilegiik· 
acordate de „Mircea voievod", ca în aceeaşi zi să folosească şi formula „Mirceo 
voievod cel Mare" în documentuf• dat mănăstirii Cozia prin care îi conferea stăpâniri 
în judeţul Teleorman. Peste 4 zile, domnitorul emitea un act în favoarea mănăstirii 
Glăvăciogul, folosind formula „Mircea cel Bătrân"35 • Amintim şi documentul36 din 
1644 (7152) mai 1 O, dat la Târgovişte prin care Matei Basarab întărea mănăstirii Dealul 
cele ce au fost: „ ... Închinate cu moşie cu tot de bătrânul Alexandru vv., feciorul lui 
Mircea vv. cu hrisov din 1432 (6940)". 

Au fost amintite selectiv câteva din documentele care exprimă preocuparea 
urmaşilor de a perpetua opera domnitorului Mircea, ducând pe mai departe stipulaţiile 
actelor emise de acesta. Coabitarea formulelor: Mircea vv., Mircea cel Mare, Mircea cel 
Bătrân, folosirea lor în funcţie de context a uneia sau a alteia din acestea relevll 
preocuparea emitentului actului de a nuanţa definirea lui Mircea, din grija de a nu 
produce confuzii la urmaşi. Ca atare, considerăm că cei care au transmis posterităţii 
apelativul „cel Bătrân" pentru marele Mircea au fost cronicarii, care s-au inspirat din 
documentele emise în cancelariile despre care s-a vorbit mai sus şi a altora pe carl' 
vicisitudini de tot felul le-a risipit. Trecerea timpului a determinat o estompare a 
definirii „cel Mare", care putea diminua, prin comparaţie, calităţile contemporanilor. 
Astfel Letopiseţul Cantacuzinesc al anilor 1290-1688 evocă pe Mircea Vodă Bătrânul, 
iar Istoria domnilor Ţării Româneşti, scrisă de Radu Popescu, evocă faptele lui Mirccn 
cel Bătrân. 

'"„Catalogul Documentelor Ţării Româneşti din Arhivele Statului 1640-1644, voi. V, Bucureşti, 1985, pozi\111 
976, fond Mănăstirea Snagov, XVII/2. 

" .. Catalog .„ nota 27, poziţia I 1362, colecţia Ms„ nr. 209, f. 255v-256. 
"„Catalog .„ nota 29, poziţia I 417, fond Mănăstirea Clocociov, Vll/4. 
])„Ibidem, poziţia 973, fond Mănăstirea Cozia, XL/4. 
"„Ibidem, poziţia 975, fond Mănăstirea Amota, VII/I. 
" . .Ibidem, poziţia 982, fond Mănăstirea Glavacioc, XX/7. 
"„Ibidem, poziţia 1330, fond Mănăstirea Dealul, XXII/I I. 
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*** 
Considerăm că procesul de ierarhizare a valorilor, amplu prin proporţii în 

epoca actuală impune şi o revizuire a apelativului „cel Bătrân", întrucât folosirea lui în 
orice context nu este cea mai indicată referinţă. Folosirea formulei „cel Bătrân" chiar 
cu ocazia aniversării venirii la tronul Ţării Româneşti a lui Mircea vv. cred că 
demonstrează necesitatea revizuirii acesteia. Ca fiu al domnitorului Radu vv., Mircea 
vv., frate mai mic al voievodului Dan, la urcarea pe tron ar fi putut să aibă vârsta de circa 
30-35 de ani, vârsta maturităţii, a deplinei capacităţi fizice şi intelectuale, completată cu 
o bogată experienţă, obţinută în anii de formare în tot ceea ce era şcoala epocii, deci nu 
un bătrân. La dispariţia sa la 31 ianuarie 1418 ar fi putut deci să aibă circa 62-67 de ani, 
când fizic ar fi calificabil ca domn bătrân, dar prin capacitatea de real conducător militar 
şi, mai ales, pentru aceşti ultimi ani de domnie, de om politic şi diplomat, a demonstrat 
că era încă în deplinătatea puterilor pentru a conduce destinele ţării, lăsând moştenire 
urmaşilor o ţară cu un statut bine definit în contextul sud-est european. A-l defini pe 
ctitorul mănăstirii Cozia sau pe eroul de la Rovine cu apelativul „cel Bătrân" nu este cea 
mai bună soluţie. Atât la Rovine , cât şi în anii care au urmat, faptele de consecvent 
apărător al fruntariilor ţării, îmbinate în mod fericit cu bogata activitate diplomatică, îl 
definesc ca o mare personalitate ce s-a impus atenţiei contemporanilor care l-au numit 
„strălucit", „marele" etc. Considerăm că definirea de „cel Bătrân" a fost utilă numai 
într-o anumită perioadă când lipsa unei liste de succesiune a domniilor impunea 
folosirea unor formule care să-i deosebească în timp pe purtătorii aceluiaşi prenume. 
Evoluţia, adaptarea unor definiţii concludente permite şi impune ca în cazul lui Mircea 
Voievod să folosim epitetul „cel Mare". Pentru generaţiile actuale, ca şi pentru cele 
viitoare, pictura murală de la mănăstirea Cozia, coroborată cu cele citate, dau contur 
portretului fizic şi moral al celui care a luptat neabătut pentru independenţa ţării. 
Definindu-l ca „cel Mare", alăturându- I astfel altor ilustre personalităţi, facem un act 
de restituire pe care-l revendică trecutul glorios de luptă al poporului român". 

" Mircea cel Bitrin I Mircea cel Mare I Comandant de oşti, mare voievod, cu un prestigiu câştigat prin 
participarea la acţiuni la sudul Dunării menite a stăvili penetraţia otomană în peninsula balcanică. La 1386, 
preluând conducerea Ţării Româneşti a trecut la organizarea ţării pentru a putea face faţă primejdiilor care 
deveneau presante. Situaţiile externe s-au conjugat cu încercările unor uzurpatori de a-l înlătura de la domnie 
sprijiniţi de unii boieri nemulţumiţi de centralizarea puterii în mâna domniei. Avântul economic, cultural şi 
spiritual au caracterizat epoca domniei sale. Bătălia de la Rovine din I O octombrie 1394 / 1395 este un 
exemplu de modul cum domnul a ştiut să conducă inamicul spre o anumită zonă, favorabilă micii dar bravei 
sale armate, înfrângerea otomanilor demonstrând că aceştia nu sunt invincibili. Din păcate, experienţa sa n-a 
fost valorificată de cavalerii europeni în cadrul bătăliei de la Nicopole şi, ca atare, au cunoscut o dură şi 
ruşinoasă înfrângere, demonstrând că infatuarea nu este o armă redutabilă. Ignorarea experienţei marelui 
voievod muntean i-a costat vieţile celor căzuţi în luptă sau luaţi prizonieri. Din anul 1415, înţelegând că se 
găsea în situaţia de a lupta cu forţele unei puteri într-o ascensiune greu de stăvilit de cei care ii avea în 
subordine, a preferat să ajungă la o înţelegere consemnată în prevederile "capitulaţiilor" care stipulau 
viitoarele relaţii cu puterea suzerană, ob\inând neamestecul otomanilor în treburile interne ale ţării. Plătirea 
tributului implica protecţia Tării Româneşti împotriva unor eventuale agresiuni la fruntariile sale. La decesul 
domnului, în anul 1418 ianuarie 31, Ţara Românească avea un statut demn de a fi apărat de către urmaşi. 
Faptele sale au fost călăuză în veac pentru cei care, la momente de încălcare ale prevederilor acestor 
"capitulaţii", au acţionat pentru a apăra demnitatea şi drepturile neamului românesc. 
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Secolul al XIX-iea, începutul celui de al XX-iea a readus în atenţia urmaşilor 
preocuparea pentru acordarea epitetului corespunzător lui Mircea voievod. Un astfel 
de exemplu concludent îl reprezintă poziţia critică adoptată de istoricul A.D. Xenopol 
care, în opera sa, dedică un subcapitol „predecesorilor lui Mircea cel Mare" şi altul 
dedicat acestuia'". În primul deceniu al secolului al XX-iea, atât în cazul cercetării 
istorice, cât şi în acţiunea de popularizare, s-a refolosit epitetul „cel Mare". Aflat printre 
cei mai competenţi istorici, Dimitre Onciul care, în calitate de profesor universitar, în 
cursul susţinut la Catedra Seminarului de Istoria Românilor, a folosit pe coperta acestui 
curs'• titulatura „Mircea cel Mare şi Alexandru cel Bun". Menţionăm că tot el a folosit 
concomitent şi formula „Mircea cel Bătrân". În aceiaşi perioadă au fost lansate40 în 
circulaţie cărţi poştale ilustrate evocându- I pe Mircea cel Mare, iar Societatea 
Numismatică Română, în anii 1904-1905, a realizat o suită de medalii evocând o serie 
de domnitori, printre care şi cea dedicată lui Mircea cel Mare 41

• 

În lucrările de sinteză publicate ulterior, fără a mai acorda însă atenţie acestui 
aspect, s-a impus predilect formula „Mircea cel Bătrân"" existând totuşi şi excepţii. 

La împlinirea, în 1986, a 600 de ani de la ridicarea la tronul Ţării Româneşti a 
voievodului Mircea se impune imperios ca act al cinstirii, să-i atribuim epitetul „cel 
Mare". 

Definiţia lui Ioan Bogdan enunţată spre finalul veacului al XIX-iea îşi are şi 
azi şi mâine perenitatea care-i conferă ilustrului înaintaş cuvenitul loc în zbuciumata 
istorie a neamului românesc. El aprecia": „Mircea va rămâne întotdeauna, între domnii 
cei vechi ai Ţării Româneşti, cel mai mare." 

Ruler Mircea „The Great" - or „The Old" -
Pleading for con fer ring ruler Mircea the epithet „ The Great" 

SUMMARY 

Posterity has recorded various defining epithets for a lot of historical 
personalities - among them, ruler Mircea of Walachia, known either as the Great, or as 
the Old. The epithet „the Great" is most suited to define the qualities of the important 
politica! and military man considered to be the best Wallahian leader during the early 
Middle Ages. The author's opinion is built upon a series of documents rendering thc 
grandeur ofthe ruler's deeds. 

".O.A. Xenopol, Istoria Românilor din Dacia Traiană, voi. II, Iaşi, 1889, cap. 2, p. 69-88 şi 88-115. 
".A.N.- D.A.l.C„ Biblioteca IV 881. 
40 .Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe. 
" .George Buzdugan şi Gheorghe Niculiţă, Medalii şi plachete româneşti - memoria metalului, Editura 

Ştiinţifică, Bucureşti, 1971, p. 94-99. 
"„P.P. Panaitescu, Mircea cel Bătrân, Editura „Casa Şcoalelor", Bucureşti, /1944/, 365 p; Barbu 
Câmpina, Scrieri istorice, Editura Academiei R.S.R„ Bucureşti, I 973, voi. I, cap. Lupta Ţării 

Româneşti împotriva expansiunii otomane (1335-1415), p. 137-252. 
'' .„.Ioan Bogdan, Conferinţa ţinută la Ateneul Român la 25 ianuarie 1898, Editura librăriei Socec, 
Bucureşti, 1898, p. 17 [ A.N. Biblioteca H 1267] 
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Un ivirean Ia B.ucureşti 
- Mitropolitul Antim -

Anca Beatrice TODIREANU 

Vrednică de aducere aminte şi de laudă este întreaga osteneală pe care Antim 
Ivireanul şi-a dat-o, din primul moment al venirii sale pe teritoriul Ţării Româneşti şi 
până la moartea sa martirică, pentru înflorirea Bisericii Ortodoxe Române şi pentru 
buna sporire duhovnicească a turmei sale, reuşind astfel să pună şi o piatră trainică la 
temelia culturii poporului român. Numit pe drept cuvânt „meşter al tuturor artelor", 
tânărul Antim a fost înzestrat de Bunul Dumnezeu cu minunate daruri. Dotat cu un 
adevărat simţ artistic, ivireanul, pe lângă faptul că era un cunoscător desăvârşit al 
meşteşugului tipografic, a excelat în arta sculpturii, în caligrafie şi miniatură, dar mai 
ales, a fost unul dintre cei mai mari, mai distinşi şi mai puternici oratori ai Bisericii 
neamului românesc. Acest doctor al sufletelor, prin celebrele sale Didahii - predici de 
înaltă ţinută şi intensitate morală, ancorate la realităţile zilei lui, va face ca numele său 
să fie pomenit cu cinste şi cu dragoste, de suflarea românească. 

Antim, pe numele de botez Andrei, s-a născut la jumătatea veacului al XVII
lea, în îndepărtata lvirie, (Georgia) din părinţii Ioan şi Maria. Originea sa, se desprinde 
din marea majoritate a cărţilor tipărite sau traduse de el, numindu-se pe sine, fie „Antim 
Ivireanul", sau „Antim georgian de neam'', fie „Antim ieromonahul, tipograful din 
lviria"'. Viaţa sa, putem spune că are pentru noi, câteva puncte obscure, dat fiind faptul 
că sunt prea puţin cunoscute împrejurările copilăriei şi tinereţii lui, până la stabilirea în 
Ţara Românească. S-ar părea că era vlăstarul unei familii înstărite de georgieni, venită 
din părţile Azovului, care pe vremea aceea, se aflau sub stăpânire turcească2 • De la 
secretarul domnesc al lui Constantin Vodă Brâncoveanu, florentinul Anton Maria De! 
Chiaro, care I -a cunoscut bine pe georgian, aflăm că acesta a căzut de tânăr rob, 
probabil la turci, care invadau adeseori Georgia şi a fost dus la Constatinopol3

• Cât timp 
a stat în robie, nu se ştie. Eliberat, fie datorită talentelor sale deosebite cu care a fost 
înzestrat, fie prin răscumpărare din partea Patriarhiei ecumenice, acesta a trăit în 
preajma Patriarhiei, unde a învăţat sculptura în lemn, caligrafia, pictura, broderia. Tot în 
Constantinopol, şi-a însuşit limbile greacă, arabă şi turcă•, devenind în scurt timp, un 
recunoscut poliglot. Poligloţia lui, i-a fost de mult ajutor în activitatea de tipograf, 
dându-i astfel putinţa să tălmăcească texte dintr-un grai în altul şi să imprime apoi cărţi 
în mai toate aceste limbi. 

' Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, voi. li, Ediţia li, Ed. Institutului Biblic şi 
de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1994, p. 142' N. Cartojan, Istoria literaturii române 
vechi, Ed. Minerva, Bucureşti, 1980, p. 400 
'.Anton Maria Oei Chiaro, Istoria delie Moderne Rivoluzione delia Valachia, Veneţia, MDCCXVII, Ed. 
N. Iorga, Bucureşti, 1914, p. 51 
'.Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, op. cit, p. 142 
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Deprinde, probabil, încă din adolescenţă meşteşugul tiparului, asigurându-şi 
în acest fel o situaţie materială independentă. Era deja „om cu stare şi cunoscut"5

, 

atunci când Vodă Brâncoveanu îi propune să vină în Ţara Românească. Ajuns aici, a 
deprins foarte repede şi a vorbit cu o mare lejeritate, limba dulce românească, ca un 
adevărat fiu al pământului, însă nu a neglijat deloc nici limba pisarilor şi a cărţilor 
bisericeşti de atunci: slavona. 

Şi cum nimic nu este întâmplător, acest brodeur, sculptor, gravor şi xilograf, 
constructor şi desenator, pictor şi portretist, miniaturist şi caligraf•, a ajuns la Curtea şi 
în serviciul <principelui culturii>, Constantin Brâncoveanu, marele ctitor de Biserici 
şi măreţe Mănăstiri. La un aşa voievod, se cuvenea o aşa personalitate ! 

Principele Brâncoveanu, temeinicise o tipografie la Mitropolie, condusă la 
acea vreme de fostul Episcop de Huşi - Mitrofan'. Ajuns la Bucureşti, Antim este 
însărcinat de voievodul muntean cu direcţia acestei tipografii domneşti. Data exactă a 
venirii aici a acestui pribeag, din părţile lviriei, din păcate nu se ştie exact, În capitala 
Ţării Româneşti - Bucureşti, îl întâlnim documentar, în octombrie 1691, când semnează 
cea dintâi carte tipărită de el în greceşte: ,,f_areneticile împăratului bizantin Vasile I 
Macedoneanu/ către fiul său Leon" •. tradusă în greaca modernă de arhimandritul 
Hrisant Notara, nepotul Patriarhului de Ierusalim. Acum, ivireanul se semnează ca 
,Jeromonah Antim"9

• Cum menţionam mai sus, despre anul venirii sale aici cât şi locul 
unde a primit tunderea în monahism şi când a devenit din mireanul Andrei, 
ieromonahul Antim, nu putem spune nimic concret. Un lucru este însă cert : era 
hirotonit preot înainte de data apariţiei acestei opere parenetice medievale, apărută din 
porunca şi cu cheltuiala voievodului. 

Un an mai târziu, vede lumina tiparului, „Slujba Sfântului Grigore 
Decapo/itu/'', făcută în greceşte de „Mateiu al Mirelor"10

• În septembrie 1693, 
Ieromonahul Antim imprimă una dintre cele mai însemnate cărţi din întreaga sa practică 
tipografică: „Evangheliarul greco-român", scos la Bucureşti, din porunca Domnului, 
după cum grăieşte şi titlul : „Sfânta si Dumnezeiasca Evanghelie. elinească si 
rumânească. acum întâiu alcătuită într-amândoao limbile si după greceasca ai 
bisericii orânduială asezată. cu a blagocestivului ... domn ob/ăduitoriu a toată 
Ungrov/ahia Ioan Constantin Băsărabă voevod poruncă si cheltuială ... "11

• Prin 
această <minunată Evanghelie greco-românească> putem vedea mai bine, spune Iorga, 
gândurile unora dintre arhiereii pribegi şi boierii de alt neam cari înconjurau pc 
Brâncoveanu12

• Acest volum de mari proporţii, are textul dispus pe două coloane 

'.Damian P. Bogdan, Viaţa lui Antim Ivireanul, în „B.O.R.", an LXXIV, nr. 8-9, august-septembrie, 
1956,p.679 
'.Î.P.S. Mitropolitul Finnilian al Olteniei, Cuvânt de pomenire a lui Antim Ivireanul, mitropolitul Ţării 
Româneşti, în „B.O.R.", an LXXXIV, nr. 9-10, sept- oct., 1966, pp. 953-954 
'.Pr. Nicolae Şerbănescu, Antim Ivireanul tipograf. în „B.0.R.", LXXXIV, 8-9, 1956, p. 690 
'.Nicolae Iorga, Istoria bisericii româneşti şi a vieţii religioase a românilor, voi. II, Tipografia „Neamul 
Românesc", Vălenii de Munte, 1909, p. 4 
'.Gabriel Ştrempel, Antim Ivireanul, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1997, p. 46 
10 .Nicolae Iorga, op. cit, p. 5 
".Gabriel Ştrempel, op. cit. , p. 71 
".N. Iorga, op. cit. p. 5 
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ale paginii. În stânga cel grecesc iar în dreapta cel românesc având 3 72 de pagini 13
• Este 

o realizare tipografică de seamă cu gravuri, frontispicii şi viniete lucrate cu o deosebită 
măiestrie, posibil chiar de talentatul artist. 

În 1694 a tipărit o Psaltire românească în a cărei prefaţă este scrisă o Dedicaţie 
pentru Vodă Brâncoveanu, din care se desprinde o mare erudiţie teologică, care îl 
prevestea astfel pe păstorul şi desăvârşitul orator de mai târziu. Principelui muntean i-a 
închinat şi câteva versuri la stema ţării, la sfărşitul cărora a ţinut să semneze „smeritul 
întru ieromonahi Antim Ivireanul"". 

Este vorba aici despre prima carte scrisă numai în româneşte ! Cuprinde 271 
de pagini, iar Psalmii sunt împărţiţi pe catisme 15

• 

Din ce motive, nu ştim, însă în 1694 vlădica Antim părăseşte Bucureştii şi se 
retrage la Mănăstirea Snagov, unde va întemeia o tipografie, desfăşurând aici o rodnică 
muncă de tipograf, supraveghind ca un mare număr de cărţi să vadă lumina tiparului. 
Prea cuviosul ieromonah era dispus să facă orice sacrificiu, pentru a: întemeia tiparniţe, 
adică mijloace sigure de răspândire a cărţii, a luminii. 

În textul de faţă, nu ne-am propus să stăruim asupra dezvoltării tiparului în 
Ţara Românească, ci doar despre activitatea acestui vrednic ierarh al trecutului 
românesc, desfăşurată în Bucureşti. Ne rezumăm doar la a menţiona, câteva dintre cele 
mai importante opere, fără a intra însă în amănunte. 

Prin plecarea ieromonahului din Bucureşti, tipografia domnească şi-a redus 
simţitor activitatea. Din această cauză, cu sau fără voia sa, va fi nevoit să vină adeseori 
la Bucureşti, începând din 1701, pentru a înviora aici, activitatea tipografică10 • La 
Mănăstirea Snagov, unde devenise egumen al sfăntului locaş între 1696-1701, se vor 
tipări 15 cărţi: şapte greceşti, cinci româneşti, una slavonă, una slavo-română şi una 
greco-arabă11 • Pr. Prof. M. Păcurariu, susţine că din 1701, activitatea tipografică de la 
Snagov s-a transferat la Bucureşti, unde între anii 1701-1705, s-a desfăşurat cea mai 
fecundă activitate tipografică, imprimându-se şi aici 15 cărţi : două în limba română, 
una slavo-română, una greco-arabă şi 11 în greceşte. Cele româneşti erau „Noul 
Testament" şi „Acatistul "la care se adaugă şi un Ceaslov slavo-român. scos în 1703 ". 

Pe la începutul lunii martie, prin caterisirea Episcopului Ilarion, scaunul 
episcopal de la Râmnic, devenit vacant, va fi preluat de Antim. La 16 martie 1705, în 
Mitropolia din Bucureşti, s-a desfăşurat slujba hirotonirii întru Arhiereu a lui Antim 
Ivireanul, care va devenii Episcop de Râmnic prin „ alegerea facută cu învoirea şi sfatul 
Mitropolitului şi Domnului Ţării "19

• Şi aici la Râmnic, Antim, a dovedit calităţi 
excepţionale de bun administrator şi om de carte. De acum începe seria unor 
tipărituri româneşti, menite să ducă la triumful deplin . al limbii noastre în 
Biserică. Conştient de rolul său de „păstor al unor credincioşi de neam român "20

, 

"Gabriel Ştrempel, op. cit., p. 73 
"N. Păcurariu, op. cit., p. 142 
"I. Bianu şi Nerva Hodoş, Bibliografie românească veche, tom, I, Bucureşti, 1903, p. 335-337 

Pr. Nicolae Şerbănescu, op. cit., p. 696 
"Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, op. cit. , p. 144 
"Ibidem 
"Gabriel Ştrempel, op. cit. , p. 137 
20 Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, op. cit. , p. 145 
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va purcede la tipărirea unui şir de cărţi de slujbă în româneşte, însă cu o grijă deosebită. 
se va ocupa şi de restaurarea şi zugrăvirea unor lăcaşuri de cult, printre care Mănăstirea 
Cozia şi Mănăstirea Govora, unde pe peretele din sud s-a păstrat cel mai autentic 
portret21 al acestui vestit arhiereu. Scaunul episcopal al Râmnicului, l-a ocupat un timp 
relativ scurt - doi ani şi zece luni2

', timp însă suficient pentru ca marele ierarh să facă din 
reşedinţa episcopală, cum frumos s-a exprimat Pr. N. Şerbănescu, „ un focar de lu minei 
şi un centru de cultură religioasă şi naţională" n_ 

La 27 ianuarie 1708, venerabilul Mitropolit al Ungrovlahiei Teodosie, a trecut 
întru adormire, lăsând prin testament ca succesor al său, pe episcopul de Râmnic, Antim 
Ivireanul. În faţa soborului alegător, dorinţa Î.P.S. Teodosie s-a împletit cu meritele 
deosebite şi înaltul prestigiu de care se bucura în ţară, şi în întregul Orient ortodox, 
vlădica Antim. Cronica vremii avea să consemneze: „ Când au fost cursul anilor dă fa 
Hristos 1708 ş-au dat obşteasca datorie şi preasfinţitul părinte mitropolitul Ţării chir 
Theodosie carele mult bolind ... au adormit în Domnul la luna lui ghenarie 27 ... Dupli 
ce deci au răposat, ... au mersu a doao zi măriia sa prea luminatul domnu, chemînd şi 
pre amîndoi patriarşii, cel dă la Alixandria *şi cel dă la Ierusalim , de au fost la slujba 
pogribaniii şi toţi arhiereii ... l-au slujit în sftnta mitropolie cu cinste mare, luîndu-şi toţi 
creştinii ertăciune cu sărutarea sfintei lui mîini. După aceaia deci s-au suit în casei<' 
vlădiceşti şi înpreună cu sfinţii patriarşi şi arhierei cu toată boierimea ... în casă au 
intrat ... au început a vorovi pentru alegere dă vlădică ca să să pue, pentru ca să .wi 
păstorească turma lui Hristos cea prevoslavnecă fiind dar cu diiata răposatului. 
părinte mitropolit, chir Theodosie, ales, ca să rămîe în urma lui păstoriu sfinţia sa 
părintele Rîmniceanul, chir Antim .... Şi aşa văzând măriia sa că toţi aşa a.flă <Antim .wi 
fie mitropolit-nn> l-au chemat acolo în casa cea vlădicească şi i-au dat cârja "14

• 

Confirmarea alegerii ca Mitropolit al Ungrovlahiei, a venit din partea 
Patriarhului Ecumenic Ciprian, la 21 februarie 17082

', urmând ca a doua zi, în 
Duminica Ortodoxiei <dumineca cea dentîi a postului>, după săvârşirea Sfintei 
Liturghii oficiată de Patriarhul Alexandriei, „ au trimis măriia sapă dumnealui Ştefan 
Cantacuzino, marele poste/nec cu carîta cea frumoasă domnească şi cu alaiu frumos, 
la sjinta mitropolie dă l-au proscalisit să vie la curte; pă carele aducîndu-1 pă scara cea 
mare pen divan, s-au înpreunat cu măriia sa vodă, sărutîndu-1 măriia sa mîna şi 
facându-1 frumoasă oraţie dă păstoriia ce i s-au dat, I proci. După aceaia şăzând 

21 Episcop Gherasim al Râmnicului, Istoria mănăstirii Govora, Ed. Sfintei Episcopii a Râmnicului, 
Râmnicu Vâlcea, 1995, p. 92 
22 Pr. Prof. Jon Ionescu, Pătimirea Mitropolitului Antim Ivireanul, în Sfinţi români şi apărători ai legii 
strămoşeşti, Ed. Institutului Biblic şi de misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1987, p. 650 
"-.Pr. N. Şerbănescu, Documente în timpul păstoriei mitropolitului Antim Ivireanul la Râmnic, în „M.O." 
XVIII (1966), nr. 9-10, p. 787 

*Gherasim Palladas 
**Hrisant Notara 

24 
•• Radu logofătul Greceanu, Istoria domniei lui Constantin Basarab Brâncoveanu voevod (1688-1714). 

Studiu introductiv şi ediţie critică întocmit de Aurora Ilieş, Bucureşti, 1970, pp. 167-168 
" .. Este de văzut în acest sens scrisoarea din I O februarie 1708, la N. Iorga, Documente greceşti privitoare 
la Istoria Românilor. 1320-1716, partea I, Bucureşti, 1915, voi. XIV al Colecţiei Hunnuzaki, pp. 629-30 
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puţin la voroavă, au poruncit măriia sa de au mersu toţi boiarii în casă şi bînd vutcă şi 
sinharisindu-1, au mersu toţi boiarii dă i-au sărutat mâna "1

'. 

C:a Întâistătător al Bisericii Ortodoxe din Ţara Românească, a rostit un cuvânt 
de mulţumire, în dulcele grai românesc, prin care îşi exprima dorinţa de a fi de mare 
ajutor noilor săi fii duhovniceşti 2'. Această celebră mărturisire a Sfinţiei sale, izvorâtă 
din prea plinul căldurii duhovniceşti, este poate una dintre cele mai emoţionante 
mărturisiri grăite vreodată de un Arhiereu, la un aşa minunat eveniment. Citându- I pe 
Gabriel Ştrempel, putem afirma că vlădica Antim, a ţinut o cuvântare „ cum nici un 
mitropolit nu mai rostise alta în româneşte până atunci" 2

'. Cuvântarea sa „ era 
mărturisirea unui crez al vieţii sale dăruită slujirii lui Dumnezeu şi păstoriţilor săi, ca 
şi cuvântul unui apostol" 29

• 

Foarte interesant este faptul că deşi erau de faţă la această solemnitate 
Patriarhi şi arhierei greci, predica Mitropolitului abia numit a fost rostită în româneşte. 
Nu vom intra în detalii, în ceea ce priveşte „ Cuvântarea" aşezată în fruntea Didahiilor, 
pe care o intitulează „Aceasta o am zis când m-am făcut mitropolit", ci ne vom limita să 
spunem doar că vlădica Antim s-a angajat să privegheze cu „ osârdie şi far de lene, zi oa 
şi noaptea şi în tot ceasul, pentru folosul şi spăsenia tuturor de obşte, învăţându-vă şi 
îndreptându-vă cu frica lui Dumnezeu pre calea cea dreaptă" Jo. 

Acesta a fost motivul principal pentru care Mitropolitul Antim le-a vorbit în 
limba română, ca poporul pe care avea să-l păstorească, să înţeleagă. 

Tot în 1709, acest desăvârşit mânuitor al condeiului şi al cuvântului i-a dăruit 
principelui muntean un superb manuscris, caligrafiat în întregime de mâna sa, care 
cuprinde „ nu mai puţin de 515 chipuri în medalion" J/ legate între ele prin făşii, 
asemenea unui arbore genealogic. Este vorba despre „ Chipurile Vechiului si Noului 
Testament. adică obrazele oamenilor celor vestiti ce să află în Sfânta Scriptură ... "J2

• 

Lucrarea este cunoscută şi prin denumirea de „Arborele genealogic al lui Iisus 
Hristos "sau Rodoslovie, pentru că făşia centrală este ocupată de portretele strămoşilor 
lui Hristos. Ideea realizării unei astfel de opere i-a fost sugerată de tendinţa lui Vodă 
Brâncoveanu de a se asemui marilor personaje, împăraţi şi profeţi, pe care le-a dat 
antichitatea33

• 

În urma multelor închinări de biserici şi mănăstiri „ afierosite "de voievozii şi 
boierii români Patriarhiei de Ierusalim, administratorii acestor averi au început să se 
poarte la un moment dat ca nişte proprietari, nicidecum ca administratori şi 

uzufructuari, iar la Sfintele Liturghii nu mai erau pomeniţi nici Patriarhul Ecumenic şi 
nici ierarhul locului, pe motiv că donatorii lor i-ar fi scos de sub ascultare străină. 
Datorită acestor lucruri, în pragul anului 1712, Mitropolitul Antim intră în conflict 

" .. Radu logofătul Greceanu, op. cit., p. 168 
"„Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, op. cit., p. 146 
'"„Antim Ivireanul, Opere, ed. critică de Gabriel Ştrempel, Ed. Minerva, Bucureşti, 1972, p. XX 
" .. Pr. Prof. Ion Ionescu, op. cit. , p. 651 
10„Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, op. cit., p. 147 
"„Radu Albala, Antim Ivireanul şi vremea lui, Ed. Tineretului, Bucureşti, 1963, p. 90 
"„Antim Ivireanul, op. cit., p. 214 
"„Gabriel Ştrempel, op. cit. , p. 225 
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cu Patriarhul Ierusalimului Hrisant Notara, ajungând chiar la un pas să piardă 

conducerea Mitropoliei Ţării Româneşti. Nefiind de acord ca Hrisant să fie socotit 
deplin stăpânitor atât în treburile administrative cât şi în cele religioase, Mitropolitul 
patriot se plânge într-o scrisoare Patriarhului Ecumenic împotriva lui Hrisant Notara, 
lăsându-i, printre altele, a înţelege că el nu va recunoaşte niciodată existenţa unor 
mănăstiri supuse altei ierarhii decât aceleia a Mitropolitului Ţării Româneşti. Prin 
curajul şi atitudinea sfinţiei sale, Antim a devenit apărătorul independenţei bisericeşti a 
Ţării Româneşti, aducând în sprijin Canoanele Sfintelor Sinoade şi Hotărârile Sfinţilor 
Părinţi34 • Era poate prima mare acţiune pentru afirmarea autonomiei Bisericii Ţării 
Româneşti. Practic, luminatul ierarh a apărat drepturile Bisericii pe care o păstorea, dar 
în acelaşi timp şi libertatea ţării, într-o problemă care avea şi implicaţii politice. În timp 
ce Hrisant „servea ca omul şi emisarul turcilor pentru o împăcare cu Rusia, Antim se 
situa în fruntea politicii duse de boierii patrioţi în vederea scuturării jugului otoman "3

j. 

Prin cele două încercări de a scutura jugul turcesc, prin colaborarea cu Petru cel Mare în 
lupta de la Stănileşti din 1711 şi prin apropierea de austrieci din 1716, vlădica Antim a 
avut un mare rol, care l-au dovedit un mare iubitor de neam şi ţară. Afişarea unei 
atitudini favorabile faţă de armata rusă, la care se adaugă şi trecerea spătarului Toma 
Cantacuzino de partea ţarului Petru I, l-au pus pe Vodă Brâncoveanu într-o situaţie 
foarte dificilă faţă de turci, care-l bănuiau de hainire. Pentru a preîntâmpina unele 
învinuiri ce i se puteau aduce, Constantin Brâncoveanu, prins şi de intrigile unor 
adversari de-ai lui vlădica Antim, precum Hrisant Notara şi Mitrofan de Nisa, a hotărât 
să-l înlăture pe Antim din scaunul mitropolitan. 

Prin duhovnicul său, Mitro fan de Nisa, principele muntean îi cere Î. P. S. Antim 
Ivireanul să demisioneze de bună voie, căci în caz contrar va fi nevoit să-l scoată afară 
cu sila. Dreptul şi smeritul Mitropolit, două zile mai târziu, adică marţi seara, în 15 ale 
lunii ianuarie 1712, face ascultare şi se prezintă la curtea lui Brâncoveanu, unde, 
vorbind „ în taină " cu acesta, îi spune că înainte de a se retrage de bună voie din 
vlădicie, îl roagă să citească pe îndelete şi cu judecată dreaptă alocuţia sa formată din 12 
puncte, din care Domnul muntean se va convinge că el, vlădica Antim, este nevinovat şi 
că este victima detractorilor la care acesta a plecat ascultarea. Vodă Brâncoveanu 
păstrează tăcerea, fapt care-l face pe Mitropolit să-i scrie o altă scrisoare, pe 3 februarie. 
N. Iorga, îl compară pe marele ierarh cu Sf. Ioan Gură de Aur şi susţine că „ niciodată n11 
s-a ţinut un limbagiu mai mândru decât acela ţinut de Antim în acele momente"". 
Aceste scrisori de apărare, exprimate printr-un raţionament limpede, prin citarea de 
argumente sigure cât şi prin tonul sincer care cucereşte inima, l-au mişcat profund, dar 
în egală măsură l-au şi luminat pe principele muntean, care va renunţa la intenţia de a-l 
mai îndepărta din înalta funcţie arhierească pe Mitropolit, de ale cărui sfaturi înţelepte 
şi-a dat seama că nu se poate lipsi. 

Vlădica Antim nu şi-a cruţat nici timpul, nici vârsta, ci a continuat cu şi mai 
multă râvnă munca tipografică, lucrând el însuşi la sporirea cărţilor atât de necesare 

"Documente Hurmuzaki, voi. XIV, 3, pp. 79-80 
".Pr. Prof. Jon Ionescu, op. cit. , p. 654 
".Nicolae Iorga, Despre Antim Ivireanul, în op. cit., p. 616 
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pentru serviciul divin şi pentru edificarea morală a poporului. Dintre acestea sunt de 
amintit: ,Jnvăţătură bisericească la cele mai trebuincioase şi mai de folos pentru 
învăţătura preoţilor" ( 171 O), „ Capete de poruncă la toată ceata bisericească ... " - o 
broşură cu 12 îndatoriri pentru preoţi (1714), psaltirea" (1710), „Octoihul", (1712), 
„ Dumnezeieştile şi sfintele Liturghii" ( 1713) ş.a. 

Referindu-ne la activitatea tipografică a lui Antim Ivireanul, în timpul şederii 
sale în Ţara Românească (1691-1716), putem spune că a tipărit sau a supravegheat 
tipărirea a 63 de cărţi, dintre care 39 au fost lucrate de el însuşi, iar restul de ucenicii săi: 
Mihai Ştefănescu, Gheorghe Radovici, Dionisie Fioru şi alţii31 • După locul de apariţie, 
21 au văzut lumina tiparului la Bucureşti (una la tipografia de la M-rea Antim), 15 la 
Snagov, 9 la Râmnic şi 18 la Târgovişte. După limba în care au apărut, 30 erau în 
greceşte, 22 în româneşte, una în slavoneşte, 9 bilingve şi una trilingvă. Opt dintre 
tipăriturile sale aveau prefeţe sau dedicaţii semnate de el, iar câteva aveau versuri la 
stema ţării închinate lui Vodă Brâncoveanu38

• Prin traducerea şi tipărirea cărţilor de 
slujbă în limba română, Mitropolitul cărturar are meritul de a fi pus temelie nouă limbii 
noastre bisericeşti, pe care a modelat-o în aşa fel încât este înţeleasă şi folosită până 
astăzi. După aproape trei veacuri, se mai pot auzi în slujbele noastre bisericeşti cântări 
şi rugăciuni aşa cum au fost tălmăci te de luminatul arhiereu. 

Fără îndoială, cea mai valoroasă operă literară rămasă de la Antim Ivireanul o 
formează Predicile sau Didahiile rostite în timpul păstoriei sale. Se cunosc 28 de 
predici rostite de sfinţia sa, la care se mai adaugă 7 cuvântări ocazionale39

• Mitropolitul 
Antim este primul slujitor al Stăntului Altar care, rupând tradiţia, s-a urcat în amvonul 
Mitropoliei pentru a grăi poporului de la suflet la suflet. Până la el, locul predicii îl ţinea 
Cazania, însă societatea românească de la începutul secolului al XVIII-iea avea nevoie 
de o învăţătură vie, adaptată la nevoile ei duhovniceşti, la bucuriile şi durerile ei. 
Luminatul ierarh a înţeles această nevoie şi, de la înălţimea amvonului, a ştiut să 
găsească vorbe mişcătoare, de mângâiere, care răsunau adânc în sufletele 
ascultătorilor, alinându-le necazurile. Ca un adevărat „ doctor al sufletelor", el sublinia 
calităţile şi defectele societăţii pe care o păstorea şi, cu o nemărginită dragoste 
creştinească, a căutat să stârpească răul şi să promoveze binele. Prin celebrele sale 
Didahii, Mitropolitul Antim a înzestrat cultura românească, devenind cel mai de seamă 
orator bisericesc al tuturor timpurilor'0• Un merit deosebit al neobositului Mitropolit 
este şi acela că rodul muncii sale mergea, prin milostenia lui Vodă Brâncoveanu şi la 
fraţii noştri ortodocşi din afara graniţţlor ţării, la arabi şi chiar georgieni. 

Activitatea sa poate fi urmărită nu doar sub aspectul conducerii unor 
tipografii şi a traducerii de cărţi liturgice în româneşte sau de îndrumător al clerului şi 
păstor al credincioşilor, ci şi ca mare ctitor de lăcaşuri sfinte şi chivernisitor al 
bunurilor Mitropoliei. Unul dintre cele mai impresionante capitole din viaţa lui 

"Pr. Emanuel Copăcianu, Profilul unui mare ierarh, în „Mitropolia Banatului", 7-9, an XVI, 1966, p. 
462 
'" .. Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, op. cit., p. 148 
" .. Ibidem, p. 152 
40 

•• Pr. Prof. Ion Ionescu, op. cit. , p. 657 
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Antim Ivireanul este fără îndoială acela al înălţării Sfintei Mănăstiri din Bucureşti care
i poartă numele: Mănăstirea Antim. Construcţia măreţei Mănăstiri, a început în 
primăvara anului 1713, pe locul unei Biserici mai vechi, din lemn, cu hramul Sf. 
Nicolae. Locul pe care se înalţă sfântul lăcaş i-a fost dăruit Mitropolitului de Drăgulin 
vistiernicul. De acum şi până în 1715, Î.P.S. Antim se va îngrijii să cumpere şi alte 
terenuri, vii, mori ş.a. pentru lărgirea vetrei Mănăstirii şi a chiliilor, ca şi pentru 
înzestrarea lor. Din „ Gramata patriarhală pentru Mănăstirea Antim" 'se desprinde că: 
„ a clădit sfânta mănăstire Întru numele Tuturor Sfinţilor, Împodobind-o strălucit şi 
înfrumuseţând-o cu o biserică aleasă prin alcătuirea ei tehnică şi prin potrivirea 
pietrelor. .. puind şi cheltuială, nu cu cruţare, ci îmbielşugată şi bogată din chiar banii 
lui, adăugind apoi şi zidirea de chilii pentru odihna sfinţilor părinţi ... ,„, _ 

Anul 1714 a fost unul tragic pentru neamul românesc. Este anul mazilirii şi 
uciderii Brâncovenilor şi al urcării pe tron a lui Ştefan Cantacuzino. Consternarea care a 
învăluit ţara în aceste dureroase momente 1-a cuprins şi pe bătrânul Mitropolit. A doua 
zi după mazilirea principelui muntean, vlădica Antim l-a uns Domn al Ţării Româneşti 
pe Ştefan Cantacuzino. În timpul domniei acestui nestatornic voievod (1714-1716) 
vlădica Antim şi-a văzut nestingherit de treburile bisericeşti, terminând de ridicat M-rea 
Antim, pe care Ştefan Cantacuzino a proclamat-o independentă, iar la cererea 
mitropolitului, a ridicat preoţimea şi a renunţat la darea „văcăritului". Zilele grele 
pentru venerabilul mitropolit încep odată cu domnia primului domn fanariot în Ţara 
Românească, Nicolae Mavrocordat (I O februarie 1716). De acum, principala 
preocupare a înaltului prelat era eliberarea ţării de silnicia otomană, dublată acum şi de 
cea fanariotă. 

În ziua de vineri, 4 septembrie, la vestea că armatele imperiale vor intra în ţară, 
în urma victoriei lor în faţa turcilor, Nicolae Mavrocordat, speriat, fuge din Bucureşti, 
luându-l cu sine şi pe Î.P.S. Antim, împotriva voinţei acestuia. Mitropolitul poartă o 
discuţie aprinsă cu domnul fanariot, declarându-i că „ nu poate cu nici un preţ să-şi 
părăsească turma, mai ales în aceste împrejurări nenorocite". Vodă, nici n-a vrut să 
audă aşa ceva şi-l ameninţă că „se va căi dacă se va întoarce" în Bucureşti42 • Totuşi 
Vlădica, invocând o suferinţă trupească, s-a întors în Bucureşti şi fiind convins că Vodă 
nu va mai reveni, s-a grăbit să-l ungă Domn pe Pătraşcu Brezoianu, marele vomic. 
Din nefericire, Nicolae Mavrocordat s-a întors în capitală, la 10 septembrie 171641

• Plin 
de dorinţa răzbunării, chiar la intrarea în Bucureşti, a poruncit să fie 
tăiat Pătraşcu Brezoianu, continuând seria măcelurilor cu boierii ce s-au 
opus stăpânirii turceşti şi domnului fanariot. Reaşezat în scaunul 
domnesc, acesta îl cheamă pe bătrânul Mitropolit la Curtea domnească. 

Nici nu a intrat bine cu rădvanul în curte, că soldaţii turci, fără nici un pic de 
respect, l-au oprit şi „smulgându-i barba şi părul capului şi târându-l jos, l-au 

" .... Gramata patriarhală pentru mănăstirea Antim din Bucureşti, din 20 septembrie 1714, in 
„Documente Hurmuzaki", voi. XIV, pp. 629-634 
" .Călători străini prin Ţările Române, voi. VIII, p. 393 
".Documente Hurmuzaki, voi. XIV, panea a li, pp. 793-794 
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închis într-o căsuţă a curţii .r1-1. Odată cu el a fost închis şi Ioan Abramios, predicatorul 
Curţii domneşti. Aici, Mitropolitul a fost supus umilinţelor şi ameninţărilor, însă ca 
adevărat ostaş al Lui Hristos, nu s-a lăsat. Cu demnitate a refuzat categoric să-şi dea 
demisia din înaltul rang arhieresc pe care-l ocupa. Totuşi, Nicolae Mavrocordat, îl pune 
ca Întâistătător al Bisericii pe Mitrofan de Nisa, protejatul lui Hrisant Notara. Dat fiind 
faptul că paretisisul - renunţarea la scaun - nu era valabilă fără o aprobare a Patriarhiei 
Ecumenice, nemilosul Domn a făcut sfat cu boierii şi-au decis să-i ceară Patriarhului 
ecumenic, Ieremia III, caterisirea lui Antim Ivireanul. Curios lucru, dar acesta 
împreună cu sinodul său patriarhal, au fost de acord. Ba chiar s-au grăbit să trimită 
Grammata de caterisire a Mitropolitului Antim, prin care acesta era acuzat de revoluţie 
şi răscoală, că a întreprins meşteşuguri satanice şi că s-a ocupat cu magia". Pe temeiul 
acestor acuze acest „ vrăjitor", cum a fost declarat, este scos din rândul arhiereilor şi 
caterisit. Oei Chiaro, ca martor al cumplitelor evenimente, relatează că după citirea 
actului de caterisire, lui Antim i-a fost smulsă camilafca de pe cap şi în locul ei i s-a pus o 
tichie roşie. A fost scos din rândul călugărilor şi i s-a luat numele primit la călugărie, 
devenind mireanul Andrei. Apoi i s-a citit sentinţa de închisoare pe viaţă la Mănăstirea 
Sinai••. În miez de noapte, Ivireanul a pornit cu o căruţă spre locul de detenţie, escortat 
de câţiva ostaşi turci. Pe drum, însă, aceştia l-au omorât cu bestialitate şi i-au aruncat 
trupul într-un afluent al fluviului Mariţa, anume Tungia. Data şi locul exact al 
martiriului său nu se ştiu cu precizie, însă cert este că a avut loc după 22 septembrie 
1716, deoarece el semna un document la acea dată. Şi iată cum un alt creştin luminat al 
Ungrovlahiei, era ucis ca şi marele său binefăcător Constantin Vodă Brâncoveanu şi ca 
alţi mari demnitari români ai acelor vremuri. 

În urma demersurilor Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, caterisirea 
Mitropolitului Antim Ivireanul i-a fost ridicată de Sinodul Patriarhal, prezidat la aceea 
vreme de Patriarhul ecumenicAthenagoras, abia la 8 martie 196647

• 

Totuşi, mai rămânea un act de îndeplinit : Canonizarea lui Antim Ivireanul. 
Acest suprem moment de creştină recunoaştere s-a împlinit pe 27 septembrie 1992, în 
cadrul unor slujbe înălţătoare, săvârşite de Prea Fericitul Teoctist, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române, la ctitoria luminatului mitropolit, Stănta Mănăstire Antim". 

Ca Episcop şi Mitropolit, Sf. Antim Ivireanul, 1-a întruchipat pe adevăratul 
păstor care-şi pune sufletul pentru credincioşii săi. A dovedit-o prin cărţile sale de 
învăţătură pentru preoţi şi credincioşi, prin predicile sale şi chiar prin testamentul său, 
dar mai ales prin moartea sa cu adevărat mucenicească, îndurată pentru că a îndrăznit să 
se ridice împotriva despotismului străin. Toate acestea îi conferă lui Antim 
Ivireanul calitatea de cel mai de seamă Mitropolit al Ungrovlahiei din toate 

""' .. Mitrofan Grigoraş, Cronica Ţării Româneşti (1714-1716), publicată de D. Russo în Studii istorice 
greco - române, voi li, Bucureşti, 1939, p. 443 
" . .A se vedea Gabriel Ştrempel, op. cit., pp. 366-368 
" . .Ibidem p. 369 
" .. Pr. Prof. I. Ionescu, Comemorarea Mitropolitului Antim Ivireanul de către Biserica Ortodoxă Română 
în „Mitropolia Olteniei", XVIII (1966), nr. 9-10, pp. 895-897 
'" .. A se vedea Proclamarea solemnă a canonizării Sjiîntului ierarh-martir Antim Ivireanul, în „B.O.R.", an 
ex. nr. 7-10, iulie-octombrie, 1992, pp. 162-181 
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timpurile. De acum, nu ne-a mai rămas decât un lucru: când ne plecăm genunchii pe 
marmura rece a Mănăstirii Antim şi ne închinăm în faţa icoanei ctitorului său, şi nu 
numai atunci, să-l rugăm pe blândul ierarh să ducă rugăciunile noastre de umilinţă 
Împăratului Ceresc şi să se roage pururea pentru noi toţi creştinii ortodocşi, care-L 
cinstim şi-L prăznuim cu bucurie în suflet, pentru iertarea păcatelor şi mântuirea 
sufletelor noastre. 

A Man of Iviria in Bucharest 
- Antim, the Metropolitan Bishop -

SUMMARY 

Antim -or Andrei on his baptism name -oflviria came to Walachia invited by 
the cultivated ruter Constantin Brâncoveanu. He had skills in carving, painting, 
drawing, he was a good portraitist, calligrapher, miniature artist, but also a great orator, 
hi Bucharest, his first target was to run the princely printing establishment. He 
undertook an impressing activity aiming at promoting the Romanian language during 
the divine service and in the versions translated of the holy writings; he was an 
important preacher. In 1708 he became Metropolitan Bishop. 

Victim of his epoch's political plotting; he was executed as a martyr of the 
Christian Orthodox Church. He was canonized on September 27th, 1992. He remained 
in the memory ofthe contemporaries as a true Shepherd sacrificing his life for the sake 
ofthe Truth, for God and the faithful ones. 
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Cecilia Cuţescu-Storck (1879-1969) 
- note biographique -

Claire VIGNES-DUMAS 
Historienne de I' art 

Conservation Regionale des 
Monuments Historique d'Ile de France 

Formation : Munich et Paris 
Mai2003 

Cecilia Cuţescu est nee en 1879 â Râul -Vadului en Oltenie, province de la 
vieille Roumanie, situee a l'ouest de Bucarest. Apres des etudes secondaires a l'Ecole 
Normale de Jeunes Filles de Bucarest, elle part pour Munich etudier le dessin et la 
peinture a la Damenakademie avec Ies professeurs Fehr et Schmidt229

• Elle y restera 
deux ans, de 1897 a 1899. Puis, â partir de cette date, comme c'est la tradition dans Ies 
familles de la societe roumaine cultivee, elle sejourne a Paris. Elle s'inscrit a 
I 'Academie Julian au cours de Jean-Paul Laurens et de Benjamin Constant, puis a 
l'Ecole des Beaux-arts dans !'atelier de Humbert. Elle fait preuve d'une independance 
remarquable pour une jeune fille de cette epoque ; en effet, elle habite et travaille dans 
un atelier Passage des Panorama. Les musees et Ies monuments parisiens la 
passionnent. Au Musee de Cluny, elle decouvre Ies tapisseries du XVl-eme siecle et la 
sculpture medievale. Au Pantheon, elle admire particulierement Ies peintures de Puvis 
de Chavanne mais aussi celles de ses maîtres J.P. Laurens et Ferdinand Humbert'. 

Elle expose â Paris au Salon d'autornne de 1904 â 1906. En 1905, elle realise sa 
premiere exposition personnelle, salle Hessel, rue Lafitte. Elle s'y fait remarquer par la 
franchise de son style. Selon le critique Harlor « si Mme Coutesco a su affranchir sa 
vision du convenu special â l'art des femmes, elle n'affecte nullement de se 
masculiniser, ni frivolite, ni fausse masculinite. Elle est artiste voi la tout. Son ambition 
est d'exprimer la verite la plus large qui ressort de tout spectacle. Son esprit aime 
l'abstraction„. »2 Des cette epoque, son sujet de predilection est le nu feminin. Elle a 
cependant beaucoup voyage dans la province fram;:aise, sejoume notamment en 
Bretagne et en Normandie, dont elle a rapporte croquis et aquarelles, observant la vie 
des paysans et des marins. 

' ..• „ .. Cecilia Cutescu-Storck a elle-meme redige ses souvenirs dans : Fresca unei vieţi. Bucarest, 
1943.Toutes Ies informations de celte notice sont empruntees â cel ouvrage. 
1 
.... .Introduction au catalogue de l'exposition, transcrite dans Fresca unei vieţi, p.175-176. 
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Retour a Bucarest 

Des 1906, annee de son retour a Bucarest, elle expose seule a l'Athenee 
Roumain. Rapidement elle s'impose comme artiste aux cotes de Camil Ressu, George 
Pătraşcu ou Steriadi qui ont fonde le Groupe des Jeunes Artistes ( Societatea Tinerimea 
Artistică) et organisent un salon annuel depuis 1904. Elle y sera tres active notamment 
aux cotes du sculpteur Brancusi qu'elle rejoint dans son desir d'epurer Ies fonnes de tout 
detail anecdotique'. 

En 1916, !'Academie des Beaux-Arts de Bucarest lui confie la chaire d'Arts 
Decoratifs qu'elle conservera jusqu'en 194 l. Elle est ainsi la premiere femme titulaire 
d'une chaire d'enseignement artistique officiel en Europe. Elle souhaite creer une 
generation d'artistes capables d'allier Ies lec;ons de la peinture occidentale et la tradition 
decorative roumaine, art mural de la tradition religieuse ou art paysan s'exprimant dans 
la broderie et la sculpture sur bois'. Elle est en cela proche d'un Camil Ressu qui 
frequentait !'Academie Julian en meme temps qu'elle, qui enseigne la peinture a l'Ecole 
des Beaux Arts dont ii deviendra directeur en 1929, et qui realisera des faîences dont ii 
puise l'inspiration aux sources paysannes. 

De Paris, elle a aussi rapporte le gofit des idees sociales, la conviction de 
l'egalite des hommes et des femmes, de la mission de !'artiste temoin de ses 
contemporains. Elle fonde en 1912 !'Association pour l'Emancipation Civile et 
Politique de la Femme Roumaine ( Asociaţia pentru emanciparea civilă şi politică a 
femeii române) et militera toute sa vie pour la reconnaissance du droit des femmes. 

Dans sa vie personnelle Cecilia montre la meme detennination. Elle n'hesite 
pas a divorcer du violoncelliste Romulus Kunzer rencontre a Paris, pour epouser en 
1909 le sculpteur Frederic 
Storck. Ce demier appartient a 
une lignee d'artistes, orfevres 
graveurs, d'origine 
germanique, venue se fixer a 
Bucarest au milieu du XIXe 
siecle. Karl Storck, le pere de 
Frederic fut l'un des sculpteurs 
officiels du roi Carol I" de 
Roumanie5

• 

Frederic et Cecilia ont 
en commun l'amour des 
voyages qu'ils ne cesseront 
qu'avec l'avenement du 

'Sur sa paricipation aux divers salons et expositions ainsi quc sur ses expositions personncllcs voir Cecilia 

Cutescu-Storck, Expozitie retrospectivă, Bucureşti, 1958. 
' .... L. Thevenin,op. cit. p. 18 
' .... Sur l'oeuvre des Storck voir Eleonora Costescu,Artiştii Storck, Saga unei familii de artişti de a lungul unui 
veac şi jumătate, Bucureşti, 1996 
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communisme. D'Europe, notamment de l'Espagne et du Portugal pour lequel elle 
eprouve une reelle predilection, Cecilia rapporte dessins a la mine de plomb rehausses 
d'aquarelle, lavis, fusains qu'elle utilise ensuite dans ses projets de peintures murales. 

Les peintures murales 

A Bucarest ou ils ont decide de se fixer, ils entreprennent en 1912 la 
construction de leur maison atelier. L'architecte Alexandre Clavel ( 1877-1916), 
d'origine fram;aise mais dont toute la carriere s'est deroulee en Roumanie, est charge de 
la construction6

• Cependant la correspondance echangee entre Ies epoux Storck et leur 
architecte montre qu'ils n'attendaient de lui que la realisation de ce qu'ils avaient corn;u 
dans Ies moindres details' . Leur maison sera inspiree des maisons a paus de· bois 
normandes, mais Ies ma9onneries seront couvertes d'un enduit d'un rouge pompeien. 
Elle sera autant un lieu de travail que de reception, d'exposition et d'enseignement8. 

C'est la qu'entre 1913-1915 Cecilia realise son premier ensemble de peintures 
murales. Le vestibule qui precede son atelier est entierement peint. Lieu ouvert, Ies 
parois sont etroites, imposant aux compositions un format allonge dont elle saura tirer 
parti. Depuis son retour a Bucarest Cecilia a choisi pour modeles Ies jeunes tsiganes, 
nombreuses dans Ies quartiers populaires. Fascinee par leur liberte de geste, l'harmonie 
et la plenitude qui se degagent deces jeunes femmes, elle a pour habitude de Ies laisser 
evoluer dans son atelier. De ses etudes au fusain et au pastel, elle compose de grandes 
toiles qu'elle appelle «panneaux decoratifs »,car refusant la profondeur elle ne s'attache 

' .... .De mere anglaise et de pere fra111;:ais, Alexandre Clavel (ne a Iassy el mort a Moroieni , departement de 
Dambovitza) fait ses etudes â Munich puis travaille â Bucarest dans !'atelier de l'architecte Galleron. II est 
I'auteur notamment de deux chape ll es au cimetiere Bellu de Bucarest (Ies chapelles Stolojan et Luigi 
Casavillan), du Palais des Postes de Tirgoviste, de la maison du graveur Gabriel Popescu â Dumbovitsa 
Vulcana, de la maison de l'ingenieur Victor Stauceanu â Bucarest, Revue Architecture, janvier-mars, Bucarest, 
1940. 
7 

•.•• .Academia Română, departement des manuscrits, lettres de Fritz Storck â Alexandre Clavel, 1912. 
' Liliana Vârban, lntroduction au Catalogue du musee Storck, ouvrage â paraître. 
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qu'a la plenitude de la forme. Ces grands nudes accompagnes de vegetaux stylises se 
veulent atemporels, situes dans un mythique jardin d'Eden9

• C'est a propos de ces 
panneaux qu'Oscar Walter Cisek, critique d'art bucarestois, evoquera Ies peintures de 
Ferdinand Hodler' 0

• 

Les murs peints du vestibule de I 'atelier ornes deces grandes figures de jeunes 
femmes en parfaite harnonie avec plantes et oiseaux evoquent un âge d'or qui pour 
Cecilia Cutescu-Storck n'est pas seulement mythique mais un ideal vers lequel Ies 
femmes doivent tendre en afflrmant librement leur feminite. Sur le mur du fond de 
I 'atelier, une grande composition evoque Ies deux composantes de l'amour, spirituel et 
charnel. La serenite qui se degage de cette vaste peinture murale semble largement 
nourrie par l'admiration que l'artiste portait tant a la tapisserie fran9aise qu'a la peinture 
du quattrocento. Par l'equilibre de la composition, par le sujet meme, cette peinture 
s'inscrit dans le courant symboliste qui « affinne l'existence de correspondances entre 
visible et invisible »11

• L'artiste adopte une technique â laquelle elle 
restera fidele dans ses compositions posterieures. Les murs sont 
prepares soigneusement avec un enduit tres lisse de chaux et de sabie, 
semblable au dernier enduit prepare pour peindre â fresque. 
Cependant, elle peint â sec, diluant de la peinture â I 'huile avec de la 
cire prealablement fondue dans de l'essence de terebenthine. Elle 
obtient ainsi un veloute legerement briliant quelle prefere â I 'aspect 
mat de la fresque. 

En 1916, la banque Mannorosch Blanck, devenue la Societe 
Generale, lui commande une peinture murale pour le grand escalier de 
l'immeuble de son siege, recemment 
construit par l'architecte Petre Antonescu, 
rue Doamnei a Bucarest. Cette peinture 
construite en triptyque evoque Ies travaux de 
l'agriculture, du commerce et de I 'industrie. 
Elle constitue veritablement la premiere 
oeuvre publique de Cecilia Cuţescu. A son 
arrivee â Bucarest en 1909, elle ecrivait 
qu'elle « aspirait â la peinture murale comme 
â un ideal» 12

• Les peintures de son atelier lui 
ont permis de se faire connaître; c'est en effet 
la qu'elle et son mari Frederic Storck 
re9oivent leurs amis artistes, Ies critiques 
d'art, Ies joumalistes ainsi que la bonne 
societe bucarestoise liee aux milieux 
d'affaires comme a l 'aristocratie. 

' C. Cuţescu Storck s'est longuement exprimee sur ses panneaux decoratifs et sur la peinture de son 
atelier dans Fresca unei vieţi p. 225-246 et p. 283-297 
" ... Propos de Valter Cisek rapportes par L. Thevenin, op. cit. p.19 
" ... Maurice Denis, Histoire de I 'ari religieux, Paris, 1939, p. 287. 
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Ses personnages ont acquis une puissance nouvelle. Sa technique elle aussi s'est 
enrichie. 

Elle decore plusieurs salons de demeures privees, telle la maison Stauceanu, 
aujourd'hui detruite13

• Le cabinet des manuscrits de la bibliotheque de I 'Academie 
Roumaine conserve un certain nombre de dessins pour des peintures murales. Des 
projets aquarelles figurent aussi dans Ies collections du musee Storck. II est assez 
frappant que la plupart deces decors soient profanes. Sans doute en Roumanie, l'Eglise 
avait-t-elle ses propres peintres, souvent pretres ou religieux -une femme n'y avait donc 
pas sa place - tres !ies par la tradition iconographique byzantine. La recherche de C. 
Cutescu- Storck est autre. Idealiste, elle ne cesse d'ecrire que la forme doit traduire 
l'essence de l'etre. Cependant ces etres humains, ses contemporains, elle s'attache dans 
ses peintures murales a Ies evoquer dans leur activite industrieuse. Son style evolue des 
formes longilignes de I 'avânt guerre vers la puissance et la plenitude charnelle. 

L'oeuvre majeure de C. Cutescu-Storck est la grande peinture murale pour 
l'amphitheâtre de !'Academie des Hautes Etudes Commerciales de Bucarest qu'elle 
realise de 1933 a 1935 14

• Elle est alors en pleine maturite. Cette peinture retrace 
l'histoire du commerce en Roumanie. Elle est construite sur trois registres qui 
s'echelonnent en hauteur : Dans la partie superieure Ies bateaux de l'antiquite et du 
moyen age rappellent 1 'ouverture de ce pays sur la Mediterranee par la Mer Noire. Dans 
la partie mediane Ies caravanes de marchands parcourent Ies routes de l'interieur du 
pays. Au premier plan, wagon de chemin de fer, puits de petrole et cargo evoquent la 
richesse de la Roumanie des annees 30. Cette peinture composee par larges plans 
epouse parfaitement la forme 
concave du mur. Elle tire son 
effet de monumentalite du 
refus de la profondeur et des 
effets de perspective. On y 
trouve un echo des maîtres 
franc;ais de Cecilia. Est-ce un 
hasard si l'etagement des 1 

plans, ... la Composition en 
hauteur rappelle l'oeuvre de 
Jean-Paul Laurens pour le 
Capitole de Toulouse 
«Premiere seance solennelle 
des Jeux Floraux 3 mai 
l 324»publiee dans 
L'illustration du 4 mai 1912? 
De meme, la representation 

" ... Academia Română, Cabinet des estampes, dessins et photos donnes par Mme Stauceanu. 
" .. .Fresca unei vieţi, p.471-480. 
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en deuxieme plan de I 'avânt du bateau norvegien venu debarquer ses marchandises 
dans le port de Constanţa evoque la barque de sainte Genevieve ravitaillant Ies parisiens 
dans la peinture de Puvis de Chavanne au Pantheon. La peinture murale de I 'Academie 
eut un large echo dans la presse roumaine contemporaine' 5

• C'etait en effet la premiere 
grande oeuvre de decor profane executee en Roumanie ; de plus, son auteur etait une 
femme. Le decor de la grande salle de l'Athenee Roumain, realise a fresque et du a 
Costin Petrescu est posterieur d'un an. 

Avant meme l'achevement complet de la peinture de !'Academie, le roi 
desireux d'embellir le Palais Royal commande a Cecilia Cuţescu le decor de la coupole 
de la Salle du Trone. Le sujet retenu etait !'Apologie des Arts. « Sous le ciel de la 
Roumanie, tous Ies arts etaient representes symboliquement en un jour de fete. Les 
gen ies de la victoire et de la gloire unissaient leurs efforts pour faire triompher Ies arts. » 
Pour ce lieu et pour ce sujet, !'artiste choisit deliberement de faire reference a la 
renaissance italienne. Les personnages prenant appui sur la comiche de la coupole sont 
representes en perspective tandis que des elements d'architecture antique renforcent le 
classicisme de la composition. Le ciel lumineux accentue l'effet de perspective. 
L'originalite de la composition tient au decentrage du point de fui te situe a l'exterieur du 
cercle de la coupole. Cette peinture fut realisee en 1936 16

• 

Malgre le nombre important de projets de peintures murales conserves par le 
musee Storck, ii semble que ce soit la demiere realisation officielle de Cecilia Cutescu. 
On doit toutefois citer sa contribution au decor du Pavilion de la Roumanie a 
l'Exposition Universelle de 193 7 a Paris, un panneau decoratif representant un 
dignitaire de l'histoire roumaine « Petru Cercel et sa cour ». Le choix de ce personnage 
n'etait pas anodin; en effet ce prince s'effon;:a de faire penetrer dans son pays l'art 
fran\:ais 11

• 

Sans doute l'evenement de la seconde guerre mondiale puis du communisme 
est-ii responsable de cette eclipse. L'artiste se consacra ensuite quasi exclusivement a 
l'enseignement ainsi qu'a la redaction de ses souvenirs. En 1948, Ies oeuvres de la 
familie Storck furent declarees d'utilite publique, et en 1951 fut cree le Musee Frederic 
Storck et Cecilia Cuţescu Storck. Ce musee a l'heure actuelle est gere par la Direction 
des Musees de la Ville de Bucarest. 

La personnalite de Cecilia Cuţescu Storck a incontestablement marque la vie 
artistique de la premiere moitie du XXe siecle en Roumanie. Ses contemporains 
Pallady, Ressu, Steriadi, Iser et tant d'autres se sont consacres exclusivement a la 
peinture de chevalet18

• L'originalite de Madame Storck est d'avoir ete passionnee 

" ... Pr Georges Opresco, «Istoria negoţului romanesc de Cecilia Cuţescu Storck », dans Universul. marş 
1934. 
" .. .Fresca unei vieţi. p. 481-486. 
"-. .Academia Română, Cabinet des Estampes, photographie de ce panneau donnee par Muie Storck Botez 
en 1972. 
" Sur la peinture roumaine de l'entre deux guerres voir Jean Cantacuzene, «La peinture modeme», dans 
Calalogue de I 'exposition L 'ari roumain ancien el moderne, Paris, Jeu de Paume, 1925, p. 76-77. 
Georges Opresco, la peinlure roumaine de 1800 ă nos jours. Ch. V. la peinlure conlemporaine. 
Bucarest, s. d„ p. 35-49. 
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par la peinture murale, meme ses « panneaux decoratifs » sont corn;:us comme des sortes 
de peintures murales mobiles. Tous ses dessins, etudes de nus au fusain, paysages a la 
plume, au lavis, a l'aquarelle ou a I 'huile ont pour but de servir la peinture murale; ils ne 
sont pas corn;:us comme des oeuvres a part entiere. C'est sans doute en cela qu'elle se 
distingue des peintres de sa generation qui, comme elle, ont ete fonnes en France et ont 
donc la meme culture. Sur Ies liens de Cecilia Cuţescu ainsi que de ses contemporains 
avec Ies artistes frarn;:ais de sa generation, ii semble tres difficile de trouver des 
infonnations, toute la correspondance ayant vraisemblablement ete detruite sous le 
communisme. Ces peintres ont cependant developpe en Roumanie un art dont Ies 
raci nes se trouvent dans la France du demier quart du XIXe siecle. 

Cecilia Cuţescu n'a pas ete la seule femme a pratiquer la peinture murale. On 
doit citer Olga Greceanu qui a la meme epoque realise a fresque deux ensembles 
remarquables a I 'Institut d'Architecture Ion Mincu et â )'Institut d'Histoire Nicolas 
Iorga de Bucarest. Toutes deux dispenserent un enseignement officiel. Cependant 
Madame Storck par la liberte et la generosite de sa personnalite a insuffle un 
dynamisme dont temoignent a la fois Ies personnes qui l'ont connue et l'ensemble de son 
oeuvre. Celle-ci est conservee aupres des sculptures de Frederic Storck dans la maison 
que tous deux avaient corn;:ue, rue Vasile Alessandri dans le centre de Bucarest, qu'ils 
avaient voulue lumineuse et ouverte sur la vegetation dujardin ou se trouve toujours le 
figuier plante par Cecilia, arbre dont elle aimait la charge symbolique et qu'elle a 
represente sur le plafond du vestibule de !'atelier. Ce lieu autrefois largement ouvert a 
l 'enseignement, est reste un lieu de travail, puisque des etudiants viennent 
regulierement y consulter Ies fonds de dessin. Malheureusement on doit deplorer le 
mauvais etat de I 'edifice et la degradation des peintures murales qui souffrent des 
variations importantes de temperature. II convient donc de fa~on urgente d'attirer 
l'attention sur l'interet de ce patrimoine meconnu. 

Cecilia Cuţescu Storck 
- A Biographical Note -

SUMMARY 

Cecilia Cuţescu Storck, the first woman fresco painter in Romania, the first 
woman fine art teacher in Europe (1916) was also an art theoretician and a sensitive 
writer. Her works are a complex sample of elegance, decorativeness, intelligence, 
refinement. The paper comments: 

Upon her interesting life and rich activity meaning both: an interesting and 
original presence within the Romanian history of fine arts. 

Photos 1-6: Claire Vignes-Dumas. 
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Prezervarea patrimoniului cultural, 
între empirism şi scientism, 

în context european postbelic 

Rodica ANTONESCU 
Restaurator grafică 

Muzeul Municipiului Bucureşti 

Imediat după cel de-al Doilea Război Mondial, europenii au înţeles că 

TOTUL trebuia reînceput, refăcut şi mai ales regândit fiindcă nimic nu mai putea fi ca 
odinioară: „ Zgomotul armelor înceta dintr-o dată şi începea vacarmul ştirilor. După 
ce trăiseră într-o lume rarefiată a informaţiilor şoptite şi a campanii/or de 
propagandă, europenii au absorbit în doar câteva zile o masă tulburătoare de fapte şi 
imagini: corpul lui Mussolini batjocorit într-o piaţă din Milano, sinuciderea lui Hitler 
şi Goebbels în bunkerul Cancelariei, scheletele vii de la Buchenwald şi Dachau" 

În acelaşi timp însă, noutăţile nu au fost mai puţin tulburătoare. Această 
trezire a însemnat înţelegerea numărului şi ponderii distrugerilor directe şi indirecte 
care erau practic incalculabile prin amploare, profunzime şi repercusiune. Europa 
postbelică nu mai putea semăna cu cea dinainte de război nici sub aspect politic deşi se 
dorea o revenire la pacea de dinaintea nebuniei. 2 

Aşadar, după cel de-al Doilea Război Mondial, a ieşit la iveală o Europă 
distrusă şi de nerecunoscut, care necesita noi temelii ce trebuiau regândite. 
Descoperirile ştiinţifice demontaseră fundamentele mentalităţii clasice chiar dinainte 
de război, dar acesta din urmă oferise ocazia unor incredibile puneri în practică a noilor 
teorii: „ The importance ofthe double revolution, the quantum theory and the theory of 
relativity, /ies not only in the particular achievements of the new theories, (. . .) but a/so in 
the deeper understanding of the na ture of physical inquiry ... "1

• 

În acelaşi timp însă, Europa de Est şi cea de Vest îşi legitimează poziţiile de 
confruntare pe raporturi de forţă militară şi pe ideologii concurente. Pe de altă parte, 
amploarea mijloacelor mediatice, a radioului la început şi apoi a televiziunii, au realizat 
un „continuum" informaţional în majoritatea ţărilor europene, contribuind la 
instaurarea unei relative coeziuni şi la apariţia unei comunităţi de interese sub aspect 
cultural-ştiinţific. Comuniunea se va manifesta în mod practic printr-o prezenţă tot mai 
incisivă în planul prezenţei imediate a informaţiei, a accesibilităţii mereu 

'~OM~N_O_-~O de ani de i~torjţ momU~i, ed. Fundaţiei Culturale Române, 1999, p. 7 
'idem, p. 8 "Trezirea n-a fost mai puţin dureroasă decât coşmarul. Mulţi au ieşit din izolarea în care trăiseră. 
au aflat dintr-o dată tot ce se întâmplase" 
' O.I HURD, JJ.KIPLING - The Origins and Growth of Phisical Science, Peguin Books, Baltimorc
Maryland, 1964, li, p. 413. [„Importanţa dublei revoluţii, a teoriei cuantice şi a teoriei relativităţii, stă nu 
doar în înfăptuirile particulare ale noilor teorii,( ... ] ci într-o mai profundă înţelegere a naturii cercetării 
fizicii" T.n. ]. 
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crescute, a diversităţii şi bogăţiei acesteia.• Această forţă a informaţiei a fost bineînţeles 
utilizată de ambele tabere ale Războiului Rece prin punerea în operă a marilor şi 
subtilelor ritualuri politice,5 menite să menţină sau să modifice obiectivele politice ale 
ultimei jumătăţi de secol, justificându-şi printr-o intensă propagandă forţele militare şi 
economice. 

În acest context au loc şi ample modificări ale modalităţilor de a recepţiona 
trecutul, aşadar ale concepţiilor cu privire la ISTORIE şi a rolului ei în societate, fiindcă 
în acest punct ne aflăm din nou pe terenul confruntărilor dintre cele două blocuri 
politice. Astfel, în Est are loc o intensificare a imixtiunii politicului în aria 
culturii.„ Cercetarea ştiinţifică a devenit o politică de stat, "•se menţiona, de exemplu, 
într-o lucrare de istorie a fizicii, deşi se pot aduce aici nenumărate alte citate 
semnificative. Arta şi chiar ocrotirea mărturiilor materiale ale trecutului sunt apreciate 
în raport cu instanţele politice ale momentului. În Estul comunist, Istoria este înglobată 
propagandei de partid, aflându-se sub tutela materialismului "dialectic şi istoric". Prin 
acesta trecutul devine acel domeniu în care se poate face demonstraţia că cei asupriţi 
luptă permanent şi dobândesc victorii tot mai mari. Astfel se urmăreşte probarea în mod 
absolut a veridicităţii predicţiei unei definitive izbânzi a proletariatului mondial. 
Pornind de la o asemenea premisă în cercetare, Istoria este obligată să eludeze aspectele 
necanonice şi să adâncească adevăruri de circumstanţă sau chiar false probleme. Unul 
din cele mai concludente exemple în acest sens este istoriografia sovietică stalinistă, al 
cărui model a fost urmat şi în România un timp destul de lung. 

După depăşirea acestor mari crize de identitate ştiinţifică, devierile au putut fi 
(cu greu, şi nu fără urmări tragice) considerate doar epifenomene cu valoare de 
exemplaritate negativă. De altfel, valenţele propagandistice ale istoriei au fost utilizate 
în întreg „lagărul socialist" pentru a fundamenta orientările politice majore. 
Eficientizarea acestui demers s-a făcut printr-o amplă reţea centralizată ştiinţifico
administrativă, formată din mari instituţii de cercetare, diversificate tematic. Eforturile 
acestui aparat de stat s-au concretizat în vaste lucrări de sinteză şi monografii ale unor 
subiecte "fierbinţi", lăsând în planul secund acele realităţi istorice lipsite de 
semnificaţie politică utilă sistemului. 

În acelaşi timp, în Vest, mentalităţile generale ale perioadei interbelice a 
trebuit să fie reconsiderate, fără a se fi putut oferi o schemă mentală şi cognitivă fermă.' 

În Vestul „capitalist" se dezvoltă în mod oarecum firesc după marile distrugeri 
cauzate de război, noua orientare a istoriei totale. Iniţiată în spaţiul francez de 

' W FLEMING - Arte şi idei, ed. Meridiane, 1983, 11, p.235 "Astfel, cunoaşterea şi receptarea artelor şi a 
trecutului şi prezentului omenesc transformă prezentul într-un acum istoric prelungit" 
' M. EDELMAN- Politica şi utilizarea simbolurilor, ed. Polirom, 1999, p. 25 
' V. NOVACU - Istoria Fizicii, ed. Didactică şi Pedagogică, 1966, p.392 
'W. FLEMING -op.cit., li, p. 325 "Treptat, relativitatea socială şi o societate pluralistă înlocuiesc absolutul 
social, pe măsură ce antropologii arată cât de relative sunt tipurile comportamentale şi valorile morale de 
astăzi, psihologii demonstrează imposibilitatea delimitării precise a normalului de anormal, iar 
existenţialiştii şubrezesc ideile tradiţionale apusene despre sensul şi scopurile vieţii şi despre existenţa 
divinităţii" 
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Şcoala Analelor şi sub puternica influenţă a lui Fernand Braudel,8 această abordare a 
determinat o reevaluare a aspectelor considerate mai puţin semnificative de istoria 
clasică: economice (industrie, agricultură, comerţ), sociale (categorii, mişcări), idei 
(mentalităţi, psihologii). În acest mod, în afară de lărgirea orizontului cunoaşterii, a 
avut loc şi o activare a unor noi strategii de cercetare. Atât în Est cât şi în Vest a avut loc 
aşadar o amplă dezvoltare a Ştiinţei despre Trecut, bazată din ce în ce mai mult pe 
mărturiile materiale concrete ale acestuia, În consecinţă, generoasele mişcări 
interbelice de ocrotire a patrimoniului cultural au dobândit după război o amploare 
neobişnuită prin forţă, diversitate, mijloace şi ţeluri. 

Marile Comitete, Comisii şi Consilii Internaţionale de ocrotire a patrimoniului 
cultural0 au constituit în acest sens nucleele de referinţă ale unei activităţi laborioase şi 
nu lipsite dţ: insuccese ori greşeli, petrecute atât la nivelul recomandărilor de orientare 
generală cât şi la nivelul fiecărui profesionist. 

I. Domeniul arhitecturii şi urbanismului 

În domeniul patrimoniului arhitectural, atât căile de abordare cât şi mijloacele 
concrete de intervenţie au evoluat după al Doilea Război Mondial în sensul diversităţii. 
Noţiunea de monument de arhitectură este reconsiderată şi îmbogăţită: 

„Notamment a la suite des immenses destructions par faits de guerre,jusqu'en 
1945, et apres que le monde scientifique ait reconnu que meme une modeste maison 
d'habitation peut etre un monument dans toute l'acception de sa definition actuelle, on 
ne peut plus classer Ies monuments selon des criteres de rang". '0 

Această idee completează concepţia prefigurată în perioada interbelică, când 
se instituise un nou concept juridic internaţional, acela de a considera unele monumente 
ca aparţinând întregii umanităţi. • Acum însă, se instituie un nou capitol în legislaţia 
internă a statelor interesate de o protecţie reală, indiferent (şi uneori chiar în ciuda) 
formelor de proprietate. 

Această lărgire, forţată iniţial de dramatismul războiului, a fost treptat 
amplificată, completată şi consolidată în sensul reconsiderării a însăşi noţiunii de 
moştenire culturală, care începe să fie privită tot mai mult ca o componentă a întregii 
civilizaţii umane de pe acest pământ. 

'V. CRISTIAN - Istoriografie generală, ed. Didactică şi Pedagogică, 1979, p.246 
'Enumerăm câteva dintre cele mai importante: 1947-ICOM, 1949-UNESCO, 1959-ICCROM, 1964-
ICOMOS. 
'°R. DOLLING - La protection et la conservation des monuments en R. F. G. în: La conservation des 
monuments en Republique federale de l'Allemagne, Heinz Moos Verlag, 1974, p. 16 ["Mai ales că 
urmare a imenselor distrugeri făcute de război până în 1945, şi după ce lumea ştiinţifică recunoscuse că până 
şi o modestă casă de locuit poate fi un monument istoric cu întregul înţeles al definiţiei actuale, nu se mai 
puteau clasa monumentele după criterii de rang" T.n.] 
" „ ... la nouvelle conception qui se fait jour depuis quelque temps et qui tend â considerer certaines 
monuments d'art comme appartenant au patrimoine commun de l'humanite" în: MOUSElON, OIM, 15, 
Hl/1931,p.97 
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Marile stringenţe ale perioadei imediat postbelice au determinat pe moment 
atitudini foarte diferite, în încercările de a găsi soluţiile cele mai avantajoase. Astfel, 
cele nouă puncte ale Cartei de la Atena ( 1931) şi unele reformulări operate un an mai 
târziu de Gustav o Giovannoni au constituit fundamentarea teoretică a ceea ce s-a numit 
mai târziu restaurarea ştiinţifică12 ce a tutelat în mod autoritar şi primele decenii de 
după război. Conform acestor concepte, ruinele ar fi trebuit menţinute în starea în care 
se aflau. S-a constatat însă că aceste recomandări erau inaplicabile imenselor distrugeri 
care au lăsat inutilizabile centrele vitale ale localităţilor traversate de război. Trebuia 
resuscitată reţeaua urbanistică, redate utilităţii clădirile dezafectate şi construit ceva 
acolo unde fusese o construcţie. 

Intervenţiile în sine cuprindeau o gamă foarte largă de acţiuni care puteau 
merge de la simple (dar foarte rare) retencuiri până la complexe (şi cele mai frecvente) 
refaceri, care au însemnat adesea chiar reconstituiri fidele pe locul unor clădiri devenite 
doar o movilă de moloz. În acest fel, în Italia s-a trecut la reconstrucţia unor monumente 
ca Domul din Vicenza şi bazilica San Lorenzo Fuori le Mura din Roma, în Franţa la 
refacerea catedralelor din Rouen şi Nevers, sau în Germania la refacerea catedralei din 
Ulm, dar şi a Zwinger-ului din Dresda. Tot astfel s-a decis şi în legătură cu reconstrucţia 
bisericilor din Novgorod şi Pscov precum şi a palatelor din Petrovodeţ, Puşkin şi 
Pavlovsk în U.R.S.S. De altfel, aceasta a fost concepţia care s-a aplicat cu precădere 
zonelor cu grad de distrucţie foarte mare permiţând reconstituirea unor întregi cartiere 
sau trame stradale afectate de război. Este în primul rând cazul Varşoviei, al cărui centru 
vechi a fost refăcut după relevee interbelice şi tablourile lui Canaletto, fiindu-i adăugat 
cu acest prilej vechiul zid medieval (Stare Miasto) demolat încă din secolul al XVIII
lea. O refacere selectivă a Gdanskului a avut loc prin reconstruirea faţadelor vechi la 
clădiri cu structură şi destinaţie complet noi. 11 

În urma acestor experienţe s-au putut identifica două tipuri de intervenţii de 
refacere. Prima categorie este cea care îşi propune o reconstituire identică. S-a procedat 
astfel în cazul templului NikeApteros (a treia anastiloză) din Atena, sau la catedrala din 
Rouen (refacerea componenţelor de decor sculptural). 14 Al doilea tip de intervenţie îşi 
propune să echilibreze atitudinea respectuoasă faţă de monument cu necesitatea redării 
funcţionalităţii prin reîntregirea unor părţi considerate utile. 

Toate aceste refaceri pot fi considerate adevărate succese în condiţiile în care 
arhitecţii momentului îşi concepeau proiectele urbanistice în acord cu preceptele 
curentului modernist.'' Aceste idei formulate încă din 1924 de Le Corbusier într-o 
conferinţă intitulată "Construire en serie" sunt doar o parte a întregului eşafodaj 

"G. CURINSCHI-VORONA-Arhitecturi, Urbanism, Restaurare, ed. Tehnică, 1996, p.139-142 
" idemp.144 
" idemp.147 
" LE CORBUSIER -A construi în serie, 1924, în: Funcţiune şi formă, ed. Meridiane, 1989, p. 311- 312: 
"„.însuşi planul locuinţei va fi transformat, o nouă economie va domni în el: elementele-tip îi vor aduce 
unitatea detaliilor şi unitatea detaliilor este o condiţie indispensabilă frumuseţii arhitecturale. Oraşele vor 
pierde atunci aspectul haotic care le desfigurează astăzi. Va domni ordinea, iar traseele străzilor noi, mai 
vaste, mai bogate în soluţii arhitecturale vor oferi ochilor noştri spectacole magnifice. („.] Vom face tabula 
rasa dintr-un trecut care nu mai poate exista si pe care. pe deasupra nu-l mai putem reactualiza. Cu maşinile 
care se află în fabricaţie, cu materiile prime care există în industrie,căutam să stabilim decorul care convine 
spiritului şi sufletului nostru. Lucrul în serie duce la perfecţiune şi la puritate". (s. n.) 
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dogmatic al „Urbanismului progresist" 16 al cărui manifest principal a fost chiar Carta 
de la Atena elaborată de C.l.A.M. (Congresul Internaţional de Arhitectură Modernă) în 
1933 şi care reflectă multe dintre ideile lui Le Corbusier. 11 

Ele au inspirat masivele renovări ale multor oraşe.": Astfel, încă de la sfărşitul 
anilor '50 Parisul a fost supus unui Plan Director de Urbanism (PUD) care îŞi propunea 
renovarea a 70% din suprafaţa oraşului, ceea ce însemna într-adevăr „a: reconstrui 
Parisul pe locul Parisului"" căci se avea în vedere înlocuirea vechilor 'edificii cu 
ansambluri utilitare dispuse pe înălţime20 • Aceste falanstere verticale 21 şi-au demonstrat 
capacităţile alienante pe măsură ce au fost promovate, în 1947 la Marsilia, apoi la 
N ântes şi Berlin, pentru a se răspândi curând de la Moscova la Singapore. 22 

Curând însă nu a mai fost nevoie decât de observarea directă a consecinţelor. 
Prin anii '60, sociologul american Jane Jacobs constata eşecul utopiei urbanistice 
progresiste şi mai ales efectele nocive de lungă durată, pledând pentru o reîntoarcere la 
„concepţia tradiţională referitoare la oraş"23, astfel încât la sfărşitul anilor '70, sub 
influenţa unei viziuni postmoderniste, are Joc o reconsiderare a întregii moşteniri 
urbanistice existente între graniţele unui oraş. Acest progres a fost posibil în urma unei 
reconsiderări a istoriei şi diversităţii umane, prin depăşirea impasului scientist care 
exalta încă de la începutul secolului idea de supraom egal sau substitut al lui Dumnezeu. 
Este o evoluţie recuperatorie, o reîntoarcere, menită a îmbogăţi chiar fundamentele 
unei concepţii urbanistice mai noi şi mai apropiate de necesităţile reale ale omului. 

Momentul major al acestei evoluţii este cel de-al doilea Congres Internaţional 
al Arhitecţilor şi Tehnicienilor de Monumente Istorice,2

' care a avut loc între 25 şi 31 
mai la Veneţia. 25 Acolo, sub preşedinţia lui Piero Gazzola (ale cărui studii privind Carta 
de la Atena ( 1931) au avut menirea să-i re leve complexitatea, dar şi limitele în noile 
condiţii ale perioadei postbelice) s-a semnat o nouă Cartă Internaţională asupra 
Conservării şi Restaurării Monumentelor şi Siturilor. 

În preambulul acesteia, după divulgarea înaltelor scopuri şi recunoaşterea 
aporturilor fundamentale pe care Carta de la Atena le-a prilejuit, se arată necesitatea 
reexaminării ariilor de competenţă. În consecinţă se impune constituirea unui nou 
document care, de data aceasta este format din 16 articole structurate pe 7 capitole: 
Definiţii, Scop, Conservare, Restaurare, Situri monumentale, Excavaţii, Documentare 
şi publicare. 

"J. L. HAR OU EL- Istoria urbanismului, ed. Meridiane, 200 I, p. 127 şi urm. 
11 idem, p.120 şi urm. 
" idem, p. 133 "Cu triumful urbanismului progresist şi mijloacele de distrugere şi construire de care 
acesta dispunea, se asista la un masacru urban de o amploare necunoscută până atunci" 
"idem, p. 134 
'
0 idem, p. 121 " .. .în planul Voisin, Le Corbusier prevede înlocuirea fondului construit din centrul Parisului 
prin turnuri de 200m înălţime, care ocupă doar 5% din suprafaţa solului. Într-un asemenea urbanism nu mai 
exista spaţiu urban, ci doar unităţi autonome pentru locuit sau destinate birourilor, fiecare dintre ele concepui 
ca un mic oraş vertical"" ibidem" idem, p. I 28 
"idem,p.131 
"Primul congres postbelic a avut loc la Paris în 1957, v. R. DOLLING - op.cit. p. 16 
"I. OPRIŞ- Ocrotirea patrimoniului cultural, ed. Meridiane, 1986, p. 6,5 
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În spiritul noii Carte Internaţionale, Consiliul Europei a pregătit „Anul 
Internaţional al Patrimoniului Arhitectural" în anul 1975, „ ... destinee afamiliariser le 
grand public avec ce probleme briliant pour /'Europe".'" 

În acelaşi timp au avut loc evoluţii şi confruntări legate de mijloacele concrete 
de intervenţie şi în special de materialele utilizate. 

Introducerea fierului, sticlei şi a betonului armat în practica novatoare a 
urbanisticii începutului de secol XX, nu a lăsat fără urmări domeniul conservării şi 
restaurării monumentelor. 

Însă, imediat după război, atât domeniul tehnologiilor cât şi cel al materialelor 
se găsesc sub aceeaşi covârşitoare tutelă a preceptelor care au guvernat prima jumătate 
a secolului şi în special perioada interbelică. Această situaţie este favorizată de gradul 
crescut de accesibilitate al unor materiale în urgenţa refacerilor postbelice. 

Un exemplu, important în acest sens, este betonul armat care a fost utilizat încă 
de la sfărşitul secolului al XIX-iea ( 1880- Paul Gout, corul bisericii Mont Saint Michel) 
şi apoi intens promovat de restauratorii perioadei dogmatice, de Viollet le Duc şi mai 
ales de Anatole de Baudot care declara: „Acest admirabil procedeu va contribui(. . .) la 
conservarea edificiilor noastre medievale fără să le tulbure spiritul, cu condiţia 
utilizării sale cu inteligenţă şi în limitele inspirate de respectarea forme/or"". 

În 1931, Carta de la Atena dedica acestui material al cincilea paragraf" sub 
influenţa teoriei moderniste care considera că în sfărşit a fost descoperit materialul ideal 
care se pretează la o exploatare diversificată în funcţie de necesităţi.29 În acest 
entuziasm, susţinut chiar de calităţile reale ale metodei ce îmbină „ economicitatea, 
execuţia rapidă, durabilitatea, capacitatea de a acoperi deschideri mari, realizarea, 
câteodată, a unităţii dintre structura constructivă şi expresia clasică "'0 s-au făcut 
nenumărate intervenţii de restaurare, susţinute de avantajele de lucru oferite de betonul 
armat. Epoca de apogeu a acestei metode pare a fi, după Benjamin Mouton," sfărşitul 
anilor '50, când încep să fie reconsiderate toate intervenţiile anterioare şi din 
perspectiva probei timpului, constatându-se că: „după 80, 50 sau chiar 30 de ani 
betonul armat poate deveni scadent. "32 S-a constatat astfel caracterul ireversibil al 
intervenţiilor, care deşi îşi propuseseră soluţii definitive, nu au luat în calcul rezistenţa 
reală în timp a metodei. Pe de altă parte, au fost evidenţiate caracteristicile de 
perisabilitate ale celor două materiale constituente ale betonului armat. 

" R. DOLLING - op.cit. p. 16. [" ... destinat familiarizării marelui public cu această problemă arzătoare 
pentru Europa" T.n.] 
" ANATOLE DE BAUDOT - Varchitecture et le ciment arme.1904, -apud G. CURINSCHI-
VORONA- op.cit. p. 319 
" G.CURINSCHI-VORONA-op.cit. p. 319-320 
19 LE CORBUSIER - Spre o arhitectură, 1923, - în: Funcţiune şi formi, ed. Meridiane, 1989, p. 240 
"Constructia şi-a găsit mijloacele, mijloace care, numai prin ele însele, constituie o eliberare pe care mileniile 
anterioare au căutat-o inutil. Totul este posibil prin calcul şi inventie atunci când dispui de un 
utilaj suficient de perfect, şi acest utilaj există. Betonul, fierul au transformat total organizările constructive 
cunoscute până acum, iar exactitatea cu care aceste materiale se adaptează teoriei şi calculului ne oferă, în 
fiecare zi, rezultatele încurajatoare, mai întâi prin reuşită, apoi prin aspectul lor care aminteşte de fenomenele 
naturale, care regăsesc, în mod constant, experientele realizate de natură." 
" G CURINSCHI-VORONA- op. cit. p. 331 
" idem - p. 332 
"idem-p.333 
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Astfel, calităţile de impermeabilitate ale cimentului din beton devin nocive 
pentru cărămida construcţiei originare, prin creşterea umidităţii de sub cămaşa de 
ciment (prin capilaritate şi neaerisire) şi declanşează o serie de reacţii chimice cu efect 
distructiv asupra ambelor materiale (cărămidă şi beton). Aceleaşi condiţii de umiditate 
crescută favorizează şi corodarea fierului armăturilor, care-şi măresc volumul şi 

provoacă o adevărată "explozie" în materia care-l înconjoară. 11 

Caracterul adeziv al cimentului, combinat cu transformarea lui prin uscare 
într-un material rigid şi impermeabil cu aparenţă de rezistenţă îndelungată, l-a 
recomandat şi pentru intervenţii locale, precum injectări pentru substituirea mortarului 
originar. Şi aceste proceduri şi-au dovedit ulterior nocivitatea14

: În acelaşi fel se poate 
aprecia folosirea cimentului pentru tencuirea vechilor monumente. 35 

2. Domeniul componenţelor decorative ale arhitecturii 

De altfel, relaţia dintre noile şi vechile materiale şi tehnici constructive a 
ridicat probleme dificile de compatibilitate şi reversibilitate atât în cazul marilor 
edificii sau ansambluri cât şi în cazurile unor elemente componente cu rol structural sau 
decorativ. Mai ales în ceea ce le priveşte pe cele de pe urmă, problema menţinerii in situ 
şi a prezervării aspectului originar s-a dovedit o încercare deosebit de grea. 

Aceste ultime consideraţii exprimă concluziile la care s-a putut ajunge după 
depăşirea etapei imediat postbelice, dominată încă de doctrina puristă 1

• a cărei 
principală preocupare era construcţia arhitecturală, în detrimentul acelor componente 
care în mod necesar apar pe monument într-o etapă ulterioară, şi care deţin o valoare 
preponderent decorativă. S-a trecut astfel la reconsiderarea importanţei veşmântului 
pictural al unor monumente şi s-a înţeles ponderea pe care o are, de exemplu, pictura 
lui Michellangelo pe plafonul Capelei Sixtine. 

De altfel, valoarea picturilor murale nu a fost niciodată cu totul contestată, ci 
doar subevaluată în raport cu arhitectura căci „ restaurarea ansamblurilor de pictură 
murală este foarte veche, cele mai utilizate procedee fiind repictările care, de multe ori, 
s-au îndepărtat de original şi chiar l-au înfrumuseţat" 17

• În perioada interbelică, prin 
apariţia unei concepţii relativ unitare cu privire la restaurare, s-a lucrat mai ales pentru 
regăsirea stratului pictural iniţial. Din păcate, s-a mers adesea prea departe în acest 
sens18

• 

"idem - p. 337 "Diferenţele de penneabilitate la vapori, rigiditate şi coeficienţi de dilatare tennică duc în timp 
la apariţia unor linii de separaţie între materiale, o eventuală avariere producându-se pe vechiul traseu 
injectat" 
" V. DRĂGUŢ - Prefaţă, în: P. şi L. MORA, şi P. PHILIPPOT - Conservarea picturilor murale, ed. 
Meridiane, 1986, p. 20, Operaţia atrage o „creştere imediată a umidităţii din ziduri, datorată osmozei, 
iar după un timp, tencuielile „împuşcă" ceea ce atrage după sine degradarea zidăriei 
"idem,p. 7 
"ibidem 
" H. F. REICHWALD - Restaura/ion de fresques, în: La conservatlon des momuments en R.F. 
d' Allemagne, 1974, p. 111 "Si Ies annees vingt ont deja ere marquees par une euphorie de la mise ă nu, celle
ci s'est amplifiee encore apres la seconde guerre mondiale el nous place aujourd'hui devant des problemes 
quasi insolubles quand a la conserva/ion des peintures ainsi decouvertes [„Dacă anii douăzeci erau deja 
marcaţi de o euforie a dezvelirilor, aceasta s-a amplificat după al Doilea Război Mondial şi ne-a pus astăzi în 
faţa unor probleme aproape de nesoluţionat cu privire la picturile astfel descoperite" T.n.] 
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Fiind probabil o consecinţă a aceleiaşi doctrine puriste amintite mai sus, 
restaurarea picturii murale a fost lăsată până destul de târziu în sarcina exclusivă a 
pictorilor. 39 

Cu toate acestea, unele dintre vechile metode s-au perpetuat până destul de 
târziu, într-o zonă marginală a intervenţiilor, apărând în mod neaşteptat în lucrări 
dedicate ocrotirii patrimoniului muzeal s'au monumental. De exemplu, în 1978, chiar 
„Muzeologia Generală" a Corinei Nicolescu recomanda încă folosirea pâinii pentru 
curăţirea picturilor murale '0

• 

Corectarea acestor neajunsuri s-a făcut treptat. În primul rând s-a iniţiat un 
program combinat de studiu şi de formulare a unei doctrine noi. În acelaşi timp s-a 
căutat o cale optimă pentru formarea unor restauratori specializaţi în pictură murală. 
Un rol însemnat în acest demers a fost deţinut de ICCROM şi Instituto Centrale del 
Restauro din Roma 41

• S-a optat pentru „ o metodologie de extremă prudenţă, îndoiala 
constructivă fiind preferată certitudinii distrugătoare " 42

• 

În acest fel a putut apărea după aproape trei decenii de la sfărşitul războiului 
acel manual conceput de Paolo şi Laura Mora şi Paul Philippot, editat de ICCROM în 
1977. Complexitatea problematicii restaurării picturilor murale este subliniată şi de 
faptul că autorii îşi consideră cartea ca pe un Îndrumar general: „Fără a avea 
pretenţia să acoperim totalitatea problemelor ridicate de o materie extrem de vastă şi în 
continuă evoluţie, am căutat totuşi să articulăm cunoştinţele în funcţie de o 
metodologie concepută din punctul de vedere al restauratorului, subliniind totodată 
aspectele interdisciplinare" ". Prin dezvăluirea amploarei şi diversităţii problemelor 
specifice, cartea a fundamentat etapa actuală din restaurarea picturii murale. 

În aceeaşi categorie a „veşmântului decorativ" se găseşte sculptura 
monumentală care este constituită în general din piatră sau marmură, aflându-se în 
directă legătură cu mediul ambiant, spre deosebire de restul clădirii care primeşte 
întotdeauna o tencuială şi un strat cu valori cromatice diverse ce au şi funcţie 

protectoare faţă de unii factori de degradare. 
Suprafaţa acestor sculpturi exprimă voinţa plastică a artistului, dar este şi 

partea care devine mai devreme friabilă. Din păcate, chiar asupra acesteia se manifestă 
orice intervenţie." Acestor „îngrijiri nepotrivite" 45 li se aliază o serie de tratamente a 
căror trecere prin proba timpului a costat numeroase statui monumentale sau de for, dar 
şi multe sculpturi destinate unor spaţii interioare. 

" ibidem "„ .dont Ies methodes de travail sont tout naturellement differentes de ce/Ies du restaurateur" 
.., C. NICOLESCU - Muzeologie generală, ed. Meridiane, 1978, p. 77 
" V. DRĂGUŢ - op.cit. p. 8 
42 ibidem 
0 P. şi L. MORA, P. PHILIPPOT - op.cit. p.24 
„ K. SCHMIDT-THOMSEN - Conservation de la pierre, în: La Conservation des monuments en R. 
F. d' Allemande, p. 99 „II arrive trop souvent, malheureusement, que la matiere devenue friable soit enlevee 
par des pretendus specialistes, sous pretexte qu'il n'est plus possible de la sauver. Or celte practique fait 
precisement disparaître ce qui devrait etre sauver: l'ecriture originale de !'artiste." [„Se întâmplă prea des, din 
păcate, ca materia devenită friabilă să fie îndepărtată de pretinşi specialişti, sub pretextul imposibilităţii 
salvării ei. Insă această practică face să dispară chiar ceea ce trebuie salvat: scriitura originală a artistului" 
T.n.] 
""soins inadequats", ibidem 
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Astfel în 1956, Plenderleith recomanda impregnarea cu ceară •• a statuilor 
expuse în aer liber, şi cu cazeină solubilă a celor de interior din marmură,47 metode 
„privite cu neîncredere" la aproape zece ani mai târziu." 

3. Domeniul patrimoniului mobil 

Dacă pentru materialele expuse în aer liber problemele de conservare sunt 
aparent mai dificile, întrucât se raportează la nocivitatea unor factori naturali cu un grad 
de agresivitate foarte mare, de necontrolat şi cu o viteză foarte mare de acţiune, în cazul 
operelor de artă şi a mărturiilor istorice aflate în spaţii acoperite şi chiar protejate faţă de 
agenţii de deteriorare naturali mai sus amintiţi, problemele de conservare nu sunt cu 
nimic mai înlesnite. Din acest motiv, în cazul obiectelor culturale care se constituie în 
categoria patrimoniului mobil se poate vorbi în aceeaşi măsură de dificultăţi, dar şi aici 
nu au lipsit tentativele de conservare sau restaurare cu rezultate îndoielnice sau chiar 
nocive, petrecute din motive de o mare diversitate care pot merge de la simpla ignoranţă 
a practicantului şi până la nivelul de cunoştinţe al vremii sale, şi de la bunele intenţii la 
fraudă. 

În acest domeniu, materialele componente - de origine anorganică sau 
organică - împart patrimoniul mobil în două mari grupe de artefacte ale căror cerinţe de 
conservare şi restaurare se orientează în primul rând pornind de la această diviziune. 
Din prima grupă fac parte acele obiecte culturale formate din piatră, sticlă, ceramică, 
porţelan şi din diferite metale sau aliaje ale acestora. Din cea de-a doua grupă fac parte 
obiectele ale căror materiale constituente au fost extrase şi prelucrate din lumea vie, 
vegetală sau animală. 

Problematica acestui întreg domeniu este atât de complexă încât trecerea, fie şi 
rapidă prin fiecare specialitate, ar duce la apariţia unor nedorite repetări şi deci la o 
extindere nejustificată a prezentării de faţă. Cu toate acestea, putem identifica o serie de 
elemente comune acestei diversităţi care vor ajuta la evitarea unui astfel de impas. 
Observăm în acest sens că în perioada imediat postbelică s-au aflat în discuţie o serie de 
chestiuni a căror rezolvare nu are nici astăzi deplin consens. De aceea am comprimat 
materialul documentar prin concentrarea asupra unor probleme majore şi evidenţierea 
atitudinilor extreme, cu valenţe nocive ulterior constatate. 

Soluţiile propuse tuturor problemelor de prezervare au venit cu precădere 
dinspre domeniile de aplicabilitate ale unor ştiinţe care au cunoscut după război o 
extraordinară expansiune: chimia şi fizica. „La conservation des biens culturels 
ressortit essentiellement a la physique et a la chimie" se consemna în concluziile unui 
colocviu organizat de Unesco la Paris în 1969.49 

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

„ HJ PLENDERLEITH - The Conservatlon of Antiquities and Works of Art, Oxford University 
Press, 1957, p. 302 
"idem,p. 311 
" M. MIHALCU - Conservarea obiectelor de arti şi a monumentelor istorice, ed. Ştiinţifică, 1970, 
p.142 
"Les musees el le monde contemporain, în: Nouvelles de I' ICOM, vol.23, nr.1-1970, p. 23 '°J. PHILIPPE 
LECAT, P. AIGRAIN- Avant-propos, în: La vie mysterieuse des chefs d'oeuvre. La science au service de 
l'art, Edition de la Reunion des musees nationaux, Paris, 1980, catalog expoziţie, P- 11, 
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După anii '50, a urmat o perioadă de dezvoltare accelerată a majorităţii 
domeniilor de activitate care, între altele, a fructificat în planul tehnologiei paşnice şi 
unele dintre acele descoperiri ştiinţifice ale căror aplicaţii practice au fost destinate 
iniţial amplificării capacităţilor distructive ale unora dintre marile puteri beligerante. În 
acest fel, la aproape două decenii de la război în majoritatea domeniilor de activitate s
au introdus aparate şi mijloace de operare bazate pe noile descoperiri din fizică, chimie, 
biologie sau matematică., fundamentate de o gândire filozofică îmbogăţită ea însăşi de 
aceste noi descoperiri. 

Domeniul cultural şi-a însuşit în mod natural noile posibilităţi de investigare a 
realităţii şi de modificare a acesteia în sensul dorit. În acest context, preocupările de 
prezervare a patrimoniului istoric şi artistic, precum şi demersurile înţelegere a 
obiectelor culturale, au urmărit în majoritatea cazurilor adaptarea metodologiei curente 
din laboratoarele ştiinţei, ca şi utilizarea rezultatelor cercetărilor fundamentale pentru a 
descifra aspecte mai puţin accesibile abordării directe. După cum declara în 1980 Jean
Philippe Lecat, ministrul Culturii şi Comunicaţiilor, în cuvântul de deschidere al 
volumului "La vie mysterieuse des chefs d'oeuvre, la science au service de I' art", volum 
care a reunit ideile şi elementele principale ale expoziţiei omonime deschise în acea 
perioadă la Paris: "Composante majeure de la cu/ture universel/e et de notre heritage, 
la science, qui a considerablement e/argi son champ d'application depuis le siec/e 
dernier, est devenue essentiel/e pour connaître et conserver Ies objets d'art. Souvent 
elle renouvelle notre vision des oeuvres; elle en assure aussi la survie au-dela de ce qui 
semblait nafurei. "50 (s.n.) 

Una dintre problemele cele mai complexe şi acute este cea a degradării de 
natură microbiologică. Măsurile necesare, imediate şi de durată, sunt o piatră de 
încercare pentru orice laborator de intervenţie. 

Prima dintre cele două ştiinţe amintite mai sus a oferit substanţele de sinteză, 
de o mare eficacitate faţă de factorii de agresivitate vizaţi. Cu toate acestea, acţiunea lor 
a avut şi efecte secundare nedorite, în primul rând asupra materialelor constituente ale 
obiectului cultural tratat, ceea ce a dus la formularea unor atitudini prudente şi chiar 
potrivnice unora sau altora dintre metode. 

Trebuie observat de altfel că nu s-a inventat încă o soluţie de dezinfestare care 
să nu prezinte inconveniente, fie sub aspectul efectelor nocive asupra materialelor 
obiectului tratat, fie sub aspectul condiţiilor de lucru, fie sub aspectul costului 
intervenţiei. 

De exemplu, în cazul cărţilor şi a materialelor de arhivă, problemele de 
dezinfestare stabilă sunt foarte importante, aşa încât găsirea unei soluţii eficiente este o 
preocupare foarte veche, quasi-permanentă. Substanţele tradiţionale (camforul, 
piperul, levănţica, etc.f au fost lăsate deoparte pentru substanţele chimice fumizate de 
laboratoarele unor mari concerne industriale. 

'" [„Componenţă majoră a culturii universale şi a moştenirii noastre, ştiinţa care şi-a lărgit considerabil 
domeniul de aplicabilitate încă din secolul trecut, a devenit esenţială pentru a cunoaşte şi conserva obiectele 
de artă. Adesea ea împrospătează viziunea noastră asupra lor şi asigură supravieţuirea lor dincolo de ceea ce 
părea natural". T.n.] 
" A. GALLO - Patologia e terapia de/ libro, ed. Raggio, Roma, 1951, prezentare în: Probleme de 
patologie a cărţii, ed. Biblioteca Centrală de Stat a RSR, 1970, voi. 3, art. 14, p.131 
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În anii '60 se afirma: "Ştiinţa oferă astăzi un număr important de mijloace 
tehnice şi de compuşi chimici capabili, fie să distrogă insectele şi fungii microscopici, 
paraziţi ai cărţilor (fungicide, insecticide), fie să facă cartea [sic] mai rezistentă la 
atacul lor. "51 

Dintre acestea, cele mai des utilizate în perioada postbelică au fost destul de 
multe: „sărori anorganice, metalice, clor, hipocloriţi, naftenaţi, sărori ale 
clorfenolilor, formaldehide, amine, compuşi organici ai zincului, violetul de genţiană 
ş.a.m.d." ii_ Dintre toate cele enumerate mai sus, cele mai des recomandate au fost 
formolul şi oxidul de etilenă. Cu toate acestea, ambele mijloace prezintă o serie de 
dezavantaje care nu au putut fi diminuate decât printr-o atentă cercetare a materialelor 
care necesită dezinfecţie şi prin stabilirea priorităţilor. Astfel, formolul (aldehida 
formică, HCHO) are o acţiune distructivă asupra colagenului component al pielii şi 
pergamentului, pe care le transformă ireversibil în materiale rigide şi casante. 

Cea de-a doua substanţă intens recomandată, oxidul de etilenă (CH2-0-CH2), 
un gaz incolor cu miros aromatic este inflamabil în amestec cu aerul, în concentraţii de 
volum de la 3 la 80% 54 şi poate exploda şi produce incendii în prezenţa unei surse 
minime de foc deschis. Inflamabilitatea acestuia este valabilă şi pentru soluţii apoase cu 
concentraţii mai mari de 5%. Doar amestecuri gazoase stabilizante pot favoriza 
menţinerea sub control de lucru a acestui gaz. Utilizarea lui necesită aşadar condiţii 
deosebite, de strictă siguranţă, care sunt asigurate de folosirea unor autoclave de mare 
capacitate şi care pot permite şi prepararea acelor amestecuri de utilizare. Dotarea unor 
laboratoare de conservare cu asemenea instalaţii a însemnat o cheltuială deosebit de 
mare, pe care majoritatea muzeelor nu şi-au putut-o permite. Din aceste motive s-au 
dezvoltat cu timpul antreprize specializate care-şi oferă serviciile la cerere şi contra 
unor sume considerabile astfel că, în muzee s-a utilizat cu precădere formolul şi alte 
dezinfectante accesibile. 

Cea de-a doua ştiinţă a pus la dispoziţia celor care se ocupă de prezervarea 
patrimoniului metodele fizice ale acusticii (ultrasunete), ale opticii (radiaţiile 

ultraviolete) sau ale tehnicii nucleare (iradierea cu raze Gamma).55 Şi în cazul acestei 
ultime metode s-au ridicat obiecţii, generate de apariţia unor efecte nedorite la unele 
dintre obiectele astfel tratate, generate de dificultăţile de aplicare a procedurii unor 
piese de dimensiuni atipice ca şi de dificultăţile materiale legate de costul instalării 
aparaturii de minimă performanţă. Instalaţiile existente în diferite ţări au fost puse în 
funcţiune de necesităţi exterioare domeniului cultural (sterilizări materiale, 
medicamente, alimente, etc.)56 

" F. şi P. GALLO - Insetti e microrganismi nemici dei libri,-, -, prezentare în: Probleme de patologie a 
cărţii, ed. Biblioteca Centrală de Stat a RSR, 1970, voi. 2, art. 8, p. 220 
'·' M. MIHALCU - op.cit. p. 215 
" F şi P. GALLO - Disinfzione dei libri con ossido di etilene eformaldiede„ Bolletino dell'Instituto di 
Patologia del libro, 1971, prezentare în: Probleme de patologie a cărţii, ed. BCS a RSR, voi. 9, art. 60,p.22-24 
'' M. MIHALCU -op.cit. p. 216 
" J. PĂUN, F. OPREA, I. GOLDHAAR - Folosirea radiaţiilor Gamma pentru dezinfecţia documentelor 
de arhivă, în: Revista Arhivelor, nr. I, 1978, p.79-82 
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Ambele soluţii generale (substanţe chimice sau iradiere) s-au bazat pe 
confirmările oferite de cea de-a treia mare ştiinţă a secolului al XX-iea, biologia. 
Relaţia lor a fost perfectă, operativitatea procedeelor a fost de asemenea în deplină 
concordanţă cu scopurile imediate propuse, însă rezultatele concrete asupra obiectelor 
culturale au depăşit aşteptările într-un mod adesea nedorit. A fost nevoie de dezvoltarea 
unor mijloace de cunoaştere a vechilor obiecte, de aprofundare a proceselor intime şi 
lente din interiorul lor, ca şi de înţelegere a relaţiilor pe care fiecare componentă a 
fiecărui obiect cultural o are cu mediul în care se află şi care este de asemenea deosebit 
de complex (sub aspectul compoziţiei şi a mijloacelor de operare a fiecărui agent de 
degradare ca şi a acţiunii lor convergente). 

Spre sfărşitul secolului XX, entuziasmul aplicaţiilor practice ale marilor 
descoperiri ştiinţifice de la începutul veacului s-a diminuat, câştigându-se în 
profunzime şi diversitate. Astfel, în 1991, la una dintre conferinţele ARSAG 
(Association pour la RecherchC Scientifique sur Ies Arts Graphiques, Franţa) se făcea o 
prezentare comparativă a celor două mijloace de dezinfestare majore amintite mai sus şi 
se constatau unele dintre implicaţiile negative ale acestora. Se relata, spre exemplu că: 
„After an accident during famigation which caused the /oss of a textile co/lection 
through fire, and due to the research which had proved that ethylene oxide has 
carcinogenic properties, doubts about the method arose. The doubts grew even bigger 
as it was shown that certain materials can retain residues for a /ong time "57 

În acelaşi articol se mai arată că: „ Beside the Id/ling of insects and fungi aho 
changes in the treated material occur. The main damaging reactions that occur in 
materials are polymerization of compounds with double bonds, chain scission and 
cross /inking of polymers. Theformation of radicals and subsequent oxidation causes 
chain scission and formation of carbonyl groups. The oxidation a/so causes an 
increased acidity and ion exchange ability. "58 

O altă problemă importantă în sensul prezervării corecte (aşadar cu eficacitate 
de durată şi fără efecte secundare nedorite) este conferirea unei rezistenţe înnoite unor 
artefacte devenite friabile prin degradarea materiei constituente sau a relaţiilor dintre 
elementele componente. 

Consolidarea prin impregnare, armare sau dublare, sunt câteva dintre 
mijloacele folosite în aceste cazuri. În toate aceste procedee se are în vedere 
introducerea în relaţie cu obiectul tratat a unor materiale sau substanţe care să opereze 
în sensul dorit. Dacă pentru materialele anorganice, consolidările cu diferite materiale 
şi substanţe par a avea puţine implicaţii negative - dacă se respectă măcar două principii 
de bază ale oricărei intervenţii, şi anume reversibilitatea şi compatibilitatea - pentru 
obiectele culturale compuse din materiale de provenienţă organică se are în vedere lipsa 
naturală de rezistenţă a acestora la majoritatea agenţilor de degradare şi la trecerea 
simplă a timpului. 

" J. H.HOFENK DE GRAAFF - Problems with the disinfection of documents in the Netherlands. în: 
Sauvegarde et conservation, ARSAG, Paris, 1991, p. 202, ["După un accident din timpul unei fumigaţii care a 
dus la pierderea prin ardere a unei colecţii de textile, şi datorită cercetărilor care au dovedit că oxidul de etilena 
are proprietă\i cancerigene, îndoielile cu privire la metodă au crescut. Acestea au devenit şi mai mari atunci 
când s-a dovedit că unele materiale pot reţine reziduuri pentru mult timp". T.n.) 
" idem, p. 204, [„În afară de uciderea insectelor şi a mucegaiurilor, au loc şi modificări în materialul tratat. 
Cele mai deteriorante reacţii care au loc în materiale sunt polimerizarea compuşilor cu duble legături, ruperea 
lanţurilor şi polimerizări secundare. Formarea radicalilor şi oxidările ulterioare produc ruperi ale lanţurilor şi 
formarea grupelor carbonil. Oxidarea cauzează şi o creştere a acidităţii şi a capacităţii de schimb ionic". T.n.] 
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Totuşi, marele „avânt" al chimiei din perioada postbelică şi-a lăsat în 
domeniul prezervării o dificil de „restaurat" amprentă, şi din păcate, piesele de 
patrimoniu care au avut cel mai mult de suferit de pe urma acestei campanii au fost 
tocmai cele care în mod natural sunt mai sensibile la orice fel de solicitare: materialele 
papetare şi textile. Cu toate acestea, folosirea materialelor de sinteză a fost deosebit de 
recomandată tocmai în relaţie cu aceste categorii de piese. De exemplu, eludând 
principiul compatibilităţii materialelor introduse cu cel al materialelor originale şi 
justificând operaţia doar din punct de vedere estetic şi al principiului lizibilităţii 

intervenţiei, se recomanda utilizarea fibrelor de sinteză. 1• În acest fel se pregăteau 
viitoarele tensiuni distructive din piesele astfel tratate, al căror material original va 
reacţiona diferit la variaţiile de umiditate şi temperatură ale mediului faţă de inerţia de 
reacţie a materialelor consolidatoare. În acelaşi sens poate fi citată şi fixarea aceloraşi 
textile pe folii de acetat de celuloză ,,sau alt material plastic inco/or"60

• 

Justificată de volumul imens de piese arhivistice care trebuie salvate într-un 
timp relativ restrâns, a apărut laminarea cu acetat de celuloza în urma experimentelor 
făcute în 1933 la Biroul Naţional de Standarde al Statelor Unite ale Americii. Metoda s
a răspândit cu repeziciune în întreaga Americă şi în Europa61 arată în 1988 Linda Stiber, 
într-un articol referitor la acţiunea de înlăturare a efectelor dezastruoase ale laminării 
asupra unor piese pe suport papetar. Este un semnal de alarmă valabil pentru întreg 
patrimoniul mondial. Prin acest procedeu sunt favorizate, în anumite condiţii, degradări 
asupra piesei ce se doreşte a fi salvată. În plus, este deosebit de dificil de înlăturat. 
Degradările care au loc atât în intimitatea piesei cât şi a materialului utilizat la laminare, 
sunt oxidative şi hidrolitice. Astfel încât, s-a luat în cele de pe urmă măsura renunţării la 
acest procedeu în majoritatea marilor biblioteci şi arhive ale lumii. 62 

În cadrul aceloraşi preocupări legate de materialul papetar, pot fi amintite şi 
operaţiile de consolidare a rupturilor pergamentelor cu acid acetic.6' deşi orice 
acidificare a acestui material, în mod natural alcalin, este echivalentul unei degradări. 
Sau chiar consolidarea miniaturilor cu ceară,"' deşi aceasta are câteva repercusiuni 
negative sesizabile de la început. Una dintre ele este modificarea tehnicii originale 
dintr-una slabă într-una grasă, următoarea constă în rezultatul primei, şi anume în 
pregătirea lipsei de aderenţă a chiar miniaturii consolidate la suportul original. O altă 
rezultantă a acestei soluţii de consolidare este predispunerea miniaturii la frângere, 
întrucât ceara devine casantă prin răcire. De altfel, în privinţa materialelor papetare, dat 
---------------- ---

"M.MIHALCU - op. cit .p. 197 „ca obiectelor textile vechi, găurite, rărite sau rupie să se facă cu fibre 
sintetice (terilena, relon etc), pentru ca să se poată deosebi uşor contribuţia atentă a atelierului de restaurare 
de cea a artistului de altă dată" 
"'ibidem 
"L. STIBER- The Delamination ofthe Washington & Lee Ledger, în: Early Advances in Conservation, 
ed. British Museum Occasional Paper no. 65, p. 27. „The technique was most popular during the period of 
the I 940's to the I 960's and may still be employed today in some institutions." („Tehnica a avui cea mai mare 
popularitate de-a lungul perioadei dintre anii 1940 şi 1960 şi poate că încă este folosită astăzi în unele 
instituţii". T.n.] 
" idem, p. 36: „lt was in 1976 that the Library of Congress discontinued the use of lamination for 
archival preservation in favour of encapsulation.". [„A fost in 1976 când Biblioteca Congresului a oprit 
utilizarea laminării pentru prezervarea arhivistică în favoarea încapsulării". T.n.] 
" M.MIHALCU -op. cit. p. 200 
"' idem, p. 201 
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fiind imensele interese de rezervare a memoriei scrise a omenirii, s-au făcut numeroase 
intervenţii şi încercări, dintre care unele sunt astăzi de natură să ne surprindă şi 
nedumerească. De exemplu, prin anii '60 se relatau în reviste precum „Science et Vie", 
mari „descoperiri" ale unor laboratoare din lume. Pentru „întărirea" hârtiei se încercau 
diverse „tratamente" precum cea a profesorului Libby care considera că „adăugarea 
unei anumite cantităţi de carbon radioactiv (C 14) în pasta de hârtie va face ca hârtia să 
devină practic indestructibilă în timp"65

• Se pierdea din vedere aici doar faptul că 
factorul distructiv se inocula de la început în hârtie. Şi în aceeaşi ordine, biochimistul 
italian Mario Pinzuti experimenta „«un procedeu, cu totul original, pentru conservarea 
cărţilor şi manuscriselor vechi, prin injectarea unor vitamine în colile de hârtie. Aceasta 
injectare ar avea avantajul că reuşeşte să oprească descompunerea hârtiei cauzată de 
pierderile de proteine şi de substanţe zaharoase din fibrele naturale"66

• În acest caz ne 
aflăm în faţa unei ciudate confuzii asupra materiei organice, între organismele vii şi cele 
ne-vii, şi anume între capacităţile de refacere datorate metabolismului şi cele de 
menţinere artificială a unor structuri din care viaţa a pierit dar care păstrează o anumită 
sensibilitate la factorii de mediu, cărora le răspund într-un mod direct şi imediat. 

O altă problemă importantă a conservării şi restaurării patrimoniului cultural 
este dată de cea a înlăturării unor materiale şi substanţe străine adăugate de-a lungul 
timpului obiectelor culturale prezervate în orice fel şi de către orice instituţie 

specializată. Această categorie de operaţii se grupează sub denumirea generică de 
curăţire, deşi metodele diferă adesea în mod absolut de la o specialitate la alta. 
Procedeele utilizate vizează înlăturarea impurităţilor cu ajutorul unor instrumente 
(abraziune) sau a unor lichide (spălări, solvatări etc.). 

Toate metodele utilizate pentru acest set de operaţii solicită în cel mai înalt 
grad abilităţile practice dar şi capacităţile de a înţelege în profunzime obiectul şi de a 
deosebi cu claritate ceea ce este original de ceea ce a apărut mai târziu şi denaturează 
intenţia primă a creatorului. 

Deşi în aparenţă impurităţile provin din aceleaşi surse şi par a fi de aceeaşi 
natură, fiecare dintre specializări se confruntă cu probleme foarte diferite, care constau 
în principal în relaţia care se stabileşte între materia iniţială şi cea adăugată de timp sau 
oameni mai târziu. 

Abraziunea spre exemplu, are un înţeles apropiat de cel curent în cazul 
metalelor, al unor pietre şi al ceramicii arheologice, şi capătă un aspect excesiv în cazul 
hârtiei, textilelor sau picturii, deşi uneori chiar în aceste cazuri ea poate fi aplicată ca 
atare. 

Utilizarea unor lichide care să solvateze şi să transporte impurităţile din sau de 
pe un obiect cultural prezintă de asemenea numeroase riscuri în legătură cu interrelaţii le 
dintre substanţele obiectului, cele ale impurităţii şi cele utilizate pentru curăţire. 

" Papier immorte,' în: Science et Vie, nr. 497, feb. 1969, p.19, apud A. Dîmboiu - De la piatră la hârtie, ed. 
Ştiinţifică, 1964, p. 287. 
M Jnjection de vitamines pour Ies vieux manuscrits, în: Sciencc ct Vie nr.550, iul.1963, apud A. Dîmboiu 
- op.cit. p.286. 
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Spre exemplu, spălarea cu apă este una dintre operaţiile primordiale ale 
restaurării şi conservării hârtiilor sau ale textilelor întrucât are loc un complex de 
fenomene care concură la însănătoşirea acestora: eliminarea impurităţilor, a 
subproduşilor de degradare, a unei eventuale coloraţii nedorite, dar şi o regenerare a 
fibrelor de celuloză prezente în aceste piese. 

Acelaşi agent de curăţire este cu desăvârşire interzis picturii de şevalet, în ulei 
pe pânză, fiindcă ar produce importante dereglări ale unui echilibru stabilit în timp între 
stratul pictural relativ inert şi componentele aflate dedesubt: grund şi pânză, deosebit de 
sensibile la umezeală. În plus, prezenţa apei pe stratul de vernil protector are de 
asemenea urmări tragice pentru acesta, întunecându-l sau mătuindu-1. Pe de altă parte, 
aceeaşi apă, deşi este recomandată pentru curăţirea materialelor arheologice este 
folosită cu mare precauţie în cazul sticlei sau a unor metale fumizate de excavaţiile de 
specialitate. 

Folosirea solvenţilor organici pentru eliberarea obiectului cultural din 
încastrarea impurităţilor pune de asemenea mari probleme restaurării. În acest caz se 
confruntă complexitatea materialelor originale cu cea apărută ulterior, şi cu cea a 
solventului care trebuie să acţioneze selectiv doar asupra corpilor străini. Una dintre 
cele mai delicate chestiuni este cea a curăţirii suprafeţei picturilor de vemiuri degradate 
sau/şi adăugate de-a lungul timpului pentru a „ împrospăta" lucrarea sau a unifica 
suprafaţa după o intervenţie mai veche. Aşa cum arăta în 1970 M. Mihalcu, părerile 
despre aceste operaţii sunt atât de diferite de la o ţară la alta încât se poate vorbi despre 
„ şcoli". Spre exemplificare se relatează că „ ... şcoala franceză ... nu îndepărtează în 
întregime verniul vechi niciodată, pentru ca nu cumva materialele cu care se efectuează 
devernisarea să afecteze stratul de ulei, respectiv întreaga cromatică. Şcoala 

flamandă, având aceeaşi părere despre îndepărtarea verniului, {..] Şcoala germană, 
din contra, caută să realizeze cele mai îndrăzneţe mijloace şi căi de renovare. " 67 Toate 
aceste păreri se întemeiază pe o anumită concepţie, dar şi pe o practică îndelungată care 
a fumizat în timp numeroase subiecte de reflecţie. 

Faţă de operaţiile despre care am vorbit mai sus, cea de pe urmă pe care o vom 
discuta aici este relativ contrară celorlalte, constând în adăugarea de material şi 

substanţă acolo unde acestea au dispărut din obiectul cultural original. Ne referim la 
completare, ale cărei metode diferă de la o specialitate la alta şi de la o etapă a 
intervenţiei la alta în mod firesc, dacă avem în vedere chiar materialul original al 
fiecărui obiect cultural. 

Şi în acest punct s-a operat uneori în mod abuziv, fie prin folosirea unor 
materiale neadecvate, fie prin amplificarea nejustificată a intervenţiei, dincolo de 
limitele lacunei sau ale necesităţii. Materialele neadecvate cele mai utilizate au fost fără 
îndoială cele fumizate de industria chimică în expansiune. 

Un exemplu a fost deja relatat mai sus cu privire la folosirea firelor sintetice 
pentru completarea lipsurilor din piesele textile. Un alt exemplu posibil ce trebuie adus 
aici se referă la reîntregirea suprafeţei pictate prin completarea lacunelor de grund şi 
strat pictural. Referindu-se la „şcolile" de restaurare a picturii, M. Mihalcu, prezintă şi 

" M.MIHALCU - op. cit. p. 203. 
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poziţiile acestora privitoare la reintegrarea cromatică şi de suprafaţă plastică 

(retuşare):„ Şcoala flamandă,[ .. ] limitează retuşurile strict la suprafaţa lacunei. In linii 
mari, şcolile franceză, italiană, spaniolă şi olandeză consideră că este necesar să se 
păstreze cât mai mult din materialul şi aspectul iniţial al piesei" ••. Motivaţia acestor 
atitudini vine din aceea că „De foarte multe ori restauratorul, întâmpinând unele 
dificultăţi în acordarea tonului de retuş cu tonul local, a preferat să picteze din nou o 
mare parte din tablou"••. Asupra acestor inabilităţi este necesar să se intervină, după o 
strictă cercetare cu mijloacele cele mai adecvate. „Unul dintre obiectivele 
restauratorilor din zilele noastre, în afara măsurilor de salvare, este acela de a elimina pe 
cât posibil modificările aduse tabloului în decursul anilor." ' 0 Însă evitarea unor 
intervenţii abuzive de natură să modifice aspectul unui tablou, şi în general a oricărei 
opere de artă, nu poate avea loc doar în baza unei abilităţi tehnice sau materiale, cât mai 
ales ca urmare a unei juste concepţii cu privire la relaţia dintre restaurator - opera de artă 
- public receptor - timp. Introducerea ultimului element în aceasta ecuaţie, poate în 
acord sau inspirat de teoria relativistă a lui Albert Einstein, a fost făcută încă din anii 
1959 şi respectiv 1961 de către Cesare Brandi în două studii devenite fundamentale 
pentru întreaga dezvoltare a restaurării modeme . " 

4. Încercare de concluzionare: 

Din cele prezentate mai sus a reieşit credem, faptul că în perioada postbelică 
preocupările de prezervare corectă a patrimoniului cultural european şi mondial au 
cunoscut numeroase etape şi episoade controversate, scăderi şi succese, incertitudini şi 
concluzii ferme dar temporare, toate convergând în cele de pe urmă înspre constituirea 
unei concepţii tot mai bine fundamentate din punct de vedere teoretic şi practic. 
Relativa stabilitate conceptuală a moştenirii perioadei interbelice nu a fost lipsită de 
importanţă dar, invazia tehnologică de după război, cu materialele, instrumentele şi 
metodele cele mai noi, a bulversat profund lumea restaurării şi conservării, producând 
soluţii şi atitudini dintre cele mai diverse, chiar adverse. 

Una dintre poziţiile cele mai ferme s-a manifestat prin condamnarea definitivă 
a modului de abordare a restaurării din perspectiva strict practică, specifică secolului al 
XIX-iea şi începutului de secol XX. Multe dintre aceste incriminări aveau aspectul unor 
declaraţii lozincarde, deşi poate că patosul era real şi întemeiat. Spre exemplificare, 
cităm chiar unul dintre autorii cei mai respectaţi pentru corectitudine şi echilibru, 
Corina Nicolescu: 

„În unanimitate, conservatorii şi restauratorii zilelor noastre luptă împotriva 
ideii învechite conform căreia restaurarea este o întinerire, o înnoire sau o aducere a 
monumentului la starea lui iniţială. Restaurarea nu înseamnă a face monumentul sau 
opera de arta mai frumoasă, ci ea constă în aplicarea unor tratamente eficace care să-i 
asigure astfel o rezistenţă îndelungată. "" 

"ibidem 
"M. HOURS- Secretele capodoperelor, ed. Meridiane, 1982, p. 75. 
"'Idem, p. 76 
71 Ne referim la: Comentariu teoretic privind tratamentul lacunelor, şi la Curătirea picturilor tinând cont 
de patină, vernis-uri şi velaturi, în: C. BRAND! - Teoria restaurării, ed. Meridiane, 1996. 
"C. NICOLESCU - op. cit. p. 41. 
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Aceasta „luptă" se dădea în fiecare laborator în care se părea că mai persistă 
încă „modul de gândire al veacului trecut, gândire care mai dăinuieşte şi astăzi în 
metodele unor restauratori." 71 De altfel, încă din 1951 Alfonso Gallo deplângea faptul 
că „ în pofida progreselor făcute în tehnică şi în investigaţiile destinate determinării 
cauzelor deteriorării cărţilor şi a căutărilor de remedii adecvate, încă bântuie 
empirismul diletanţilor" (s.n.)74. Motivele acestei atitudini veneau dintr-o profundă 
cunoaştere a stării de conservare a unor piese valoroase ce suferiseră diverse intervenţii 
de-a lungul timpului.75 

Poziţiile „învechite", adică aparentele apărări ale empirismului se bazau însă 
pe o justificată neîncredere în procedeele cele mai noi, având drept argumente nu mai 
puţine fapte distructive ale unor intervenţii care s-au bazat la vremea lor pe o 
argumentaţie foarte "ştiinţifică". Putem aminti aici utilizarea intensivă a cimentului în 
consolidarea tuturor construcţiilor şi a elementelor adiacente incluse, dezinfecţiile cu 
oxid de etilena sau chiar raze Gamma, folosirea unor răşini sintetice sau a laminărilor 
arhivistice, etc. În acest amalgam, „it appears that, on the whole, the conservative 
attitude is still dominant over the so-called progressive attitude" 76

• 

S-a constat că cea de-a doua atitudine, "scientistă", când are valenţe de 
excesivitate este cel puţin la fel de dăunătoare, fiind de fapt o formă de empirism 
disimulat, în timp ce empirismul atât de incriminat nu are nimic în comun cu 
şarlatanismul unor „modernisme" ce doresc să impună soluţii ce se vor definitive. 

Opoziţia celor doi termeni exprimă o înfruntare reală la acea vreme, de pe 
poziţii ce păreau atunci ireconciliabile. Nu dorim să intrăm aici într-o dispută 
lingvistică, însă ambii teimeni aparţin domeniului epistemiologiei şi justifică apelul la 
un dicţionar. Astfel, constatăm că ei desemnează orientări atitudinale şi concepte ce pot 
opera în mod coerent doar într-un context teoretic clar exprimat sub aspect filozofic. 
Preluarea acestor cuvinte în limbajul curent al conservării şi restaurării s-a tăcut ca 
urmare a necesităţii de a caracteriza acele atitudini extreme care aproape că exclud 
opţiunile intermediare. 

Pentru o mai adecvată înţelegere a problematicii ridicate de cei doi termeni 
este necesară o trecere în revistă a semnificaţiilor lor. Pentru aceasta am apelat la câteva 
dicţionare, dintre care am selectat ca fiind suficient de concludente următoarele citate: 
EMPIRISM = Orientare fi/osofică perpetuă, ce încearcă să lege cunoaşterea de 

experienţă. Experienţa este concepută ca fiind conţinutu/ sensibil al 
cunoaşterii, sau orice este exprimat într-o clasă desemnată de enunţuri al 
căror adevăr poate fi stabilit apelând la simţuri. Empirismul neagă 
existenţa vreunui tip de cunoaştere în afara acestei clase, sau cel puţin în 

"Idem,p.40 
"A.GALLO-op.cit.p.137 
"idem, p. 140: „ Observarea materialului trecut prin mâinile restauratorilor cu 30 de ani mai înainte, a 
putut arata daunele rezultate cărţilor din folosirea soluţiilor de gelatină prea dense şi nedezinfectate, prin 
folosirea peritoneului de bou, a vălului de mătase, sau a spălărilor decolorante. Din aceste cercetări a_rezultat 
convingerea că aprecierea deteriorării cărţilor şi a remediilor folosite trebuie să depăşească stadiul 
empirismului."( s.n.) 
"J.E. LEENE - lntroduction, în: Textile Conservation, ed. Butterworths, Londra, 1972, p. I. [„se pare că, în 
total, atitudinea conservativă este încă dominantă asupra celei denumite progresive". T.n.] 
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afara a ceea ce este dat de teoretizarea corectă care se bazează pe 
această clasă [. . .} 77

• 

EMPIRISM = I. ln epistemologie = opus raţionalismului. Concepţie generală 
asupra cunoaşterii, care prop1,me soluţionarea într-o manieră 

unilaterală, plecând de la ideea primatului experienţei comune a 
problemelor originii cunoaşterii, ale naturii legilor ştiinţei, ale 
caracteristicilor abstracţiei, ale valorilor şi limitelor cunoaşterii[. .. } 
2. Termen care caracterizează uneori atitudinea pragmatică în 
soluţionarea problemelor cunoaşterii sau ale acţiunii sociale. 78 

SCIENTISM = Termen peiorativ pentru credinţa că metodele ştiinţei naturii sau 
categoriile şi lucrurile recunoscute în ştiinţa naturii c constituie 
singurele elemente autentice în orice filosofie sau În orice alt tip de 
cercetare. [„ .} '" 

SCIENTISM= 1. Doctrină pozitivistă iniţiată în secolul al XIX-iea (H. Taine, le 
Dantec) care considera că ştiinţa (concepută ca ansamblu de 
cunoştinţe ''pozitive ", exacte, eliberate de orice implicaţii 
"metafizice" (filozofice), poate rezolva toate problemele şi este 
singurul câmp legitim de aplicare a inteligenţei omeneşti. Acest tip 
de scientism s-a manifestat în ultima vreme sub forma opoziţiei 
dintre ştiinţa şi filozofie, ca tendinţă de a separa radical problemele 
umane de cele ale ştiinţei, fiind uneori opus ul umanismului. Într-un 
sens mai larg şi mai puţin riguros, scientismul este o fetişizare a 
ştiinţei, absolutizând puterea sau rolul acesteia în viaţa socială. 
2. Poziţie teoretică a unor savanţi cu orientare dialectică, realistă, 
însă inconsecvenţi în sensul materialist precum neoraţionalismul 
promovat de F Gonseih. "0 

Aşa cum reiese din citatele de mai sus, ambii tenneni sunt purtătorii unor încărcături 
semantice care au în comun acelaşi obiectiv al cunoaşterii. Opoziţia lor se situează în 
modalitatea de acţiune pe care cunoaşterea dobândită o pennite în interiorul unei 
atitudini consecvente. În cazul prezervării patrimoniului cultural, în care definirea 
scopurilor şi mijloacelor de intervenţie a unnat o evoluţie complexă şi de lungă durată, 
iar reglementările modeme (postbelice) au fost fonnulate destul de târziu," opoziţia 
dintre teorie şi practică a constituit o etapă necesară până la clarificarea suficientă a 
ponderilor fiecăreia. În etapa analizată aici, ne aflăm se pare în ambianţa vechii dispute 

" Oxford, Dic\ionar de Filosofie, ed. Univers Enciclopedic, 1999, p. 121 
" Dicţionar de filozofie - ed. Politică, 1978, p. 229 
''' Oxford, Dictionar„, p. 360 
"" Dictionar de filozofie - p. 622 
"' Ne referim la Definiţia profesiunii, apăruta în 1984 şi publicată în 1986 în Nouvelles de l'ICOM, 1/1986, 
pg. 5-6. Traducere în româneşte: P.D. OCTAVIAN - document A.T.R.E.C.O.; şi R. ANTONESCU -
"Definiţia ... " în: Bucureşti-Materiale de Istorie şi Muzeografie, ed. Muzeul de Istorie şi Artă al Municipiului 
Bucure~li, voi. 13, p. 309-315. 
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dintre teoreticieni şi practicieni (empirişti), în care „ Operele culturale, fie ele teorii, 
metode sau concepte sînt întotdeauna şi strategii urmărind să instaureze, să restaureze, 
să întărească, să salveze sau să răstoarne o structură de dominaţie simbolică sau, altfel 
spus, să cucerească sau să apere monopolul exerciţiului legitim al unei activităţi 
artistice, literare sau ştiinţifice. " 81 

Trebuie însă să adăugăm că, atunci când Alfonso Gallo se ridica împotriva 
empirismului, recunoştea că studiile (intense) din perioada interbelică au avut o 
influenţă restrânsă, motivată se pare, în primul rând, de o comunicare ineficientă între 
specialişti. 83 

Nu ne-am aflat aşadar într-o dispută dintre empirişti şi scientişti de pe poziţii 
conştient asumate de aceştia, ci într-o imposibilitate de comunicare, bazată probabil pe 
existenţa ades clamatei pluralităţi de limbaje. 

De altfel, reţinerile faţă de noile materiale şi tehnici sunt motivate în 1975 de 
W. A. Oddy, de la laboratorul de cercetare al British Museum astfel:„ The development 
of multitudes of new synthetic polymers in recent years has been of enormous value to 
the conservator in many aspects of his work, [..} but the use of synthetic polymers has 
brought with a host of problems. Firstly their chemical complexity is meaningless to 
many conservators, and manufacturers sometimes change the formulations of their 
products without warning, so that a granted product which was ideal for certain 
application in one year might not he suitable the next. Secondly the synthetic polymers 
might have undesirable side ejfects on objects which they come in contact, and they 
should therefore he tested to see if they do have any deleterious effects before they are 
used. "11

' 

Comunicarea imperfectă s-a datorat şi unei reale lipse de termeni comuni 
utilizabili de întreaga lume ştiinţifică a vremii. Soluţia acestei înfruntări s-a aflat în 
chiar evoluţia ulterioară a întregului domeniu .85 Înfruntările aparţin însă normalităţii 
din planul cultural în care atingerea unei poziţii de stabilitate a unui adevăr se obţine 

"'P. BOURDIEU - Economia bunurilor simbolice, ed. Meridiane, 1986, p. 96. 
"A. GALLO - op.cit. p. 128. "Chimiştii şi biologii vorbeau un limbaj care din păcate n-a avut trecere printre 
bibliotecarii erudiţi care, geloşi cum sini de bogăţiile transmise din generaţii îndepărtate, primesc destul de 
greu inovaţiile în ceea ce priveşte conservarea şi restaurarea vechilor cărţi. Neîncrederea lor serveşte de altfel 
la salvarea patrimoniului bibliografic de remedii dăunătoare şi la evitarea ca acestea să devină obiectul unor 
încercări periculoase. Această rezistenţă a bibliotecarilor şi cercetătorilor dacă a evitat unele daune 
materialului scris, nu a oferit însă posibilităţi de dezvoltare a cercetărilor asupra agenţilor patogeni şi aplicării 
de mijloace preventive şi represive adecvate." 
~ W.A.ODDY - The Corrosion of metals on display, in: Preprints of!X Conference, Stockholm, 1975, extras.) 
["Dezvoltarea multitudinii de polimeri sintetici în ultimii ani a fost de o enormă importanţă pentru restaurator 
în multe privinţe ale muncii sale („) dar utilizarea polimerilor sintetici a adus o mulţime de probleme. În 
primul rând complexitatea lor chimică este lipsită de sens pentru mulţi restauratori, iar fabricanţii schimbă 
uneori formulele produselor lor fără a avertiza, astfel că produse importante care au fost ideale pentru unele 
aplicări într-un an nu mai sunt potrivite pentru următorul. În al doilea rând, polimerii sintetici pot avea efecte 
secundare de nedorit asupra obiectelor cu care vin în contact, şi trebuie de aceea să fie testate înainte de a fi 
folosite, pentru a vedea dacă nu au unele efecte vătămătoare". T.n.] 
" C. MALTESE - Ghid pentru studiul istoriei artei, ed. Meridiane, 1979, p. 36. "această concepţie poate şi 
trebuie să fie în mod util integrată printr-o lărgire de orizont în multe direcţii: acceptând ipoteza pluralităţii 
limbajelor, a conflictualităţii lor, a dispariţiei şi a substituirii lor cu alte limbaje omoloage sau cu totul diferite" 
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prin numeroase încercări organizate minuţios.•• Trebuie însă să observăm că cei do 
termeni au desemnat, într-o istorie a evoluţiei prezervării patrimoniului cultural, nişte 
etape distincte, şi anume cea a începutului erei modeme şi cea premergătoare etapei 
contemporane. 87 

Reluarea lor în perioada postbelică este fără îndoială şi semnul unor înfruntări 
de altă natură, cum ar fi aceea dintre meşteşugul artizanal tradiţional şi industrializarea 
intensivâ, furnizoare de produse şi servicii imediat utilizabile. 

Întreaga perioadă postbelică poate fi împărţită din perspectiva acestei 
înfruntări în câteva etape cu caracteristici relativ clare. 

Distingem în acest sens o primă treaptă (anii '50 -'60), a unui conflict tacit, 
nedeclarat dar cu manifestări evidente, susţinute şi de alte paliere ale vieţii sociale (între 
care trebuie amintită neapărat componenta politică). 

Cea de-a doua perioadă (anii '70 - începutul anilor '80), inerţială, se 
caracterizează printr-o nuanţare a atitudinilor, o trecere a politicului în planul al doilea, 
dar şi printr-o afirmare deschisă a înfruntării de pe poziţii profesionale clar exprimate, 
şi din această pricină, benefice evoluţiei ulterioare. A treia etapă, cea finală (măcar 
d.p.d.v. cronologic, adică de la mijlocul anilor '80 până în anii '90) se caracterizează 
printr-o domolire a orgoliilor (atât profesionale cât şi politice), şi printr-o atitudine 
deschisă faţă de noile achiziţii profesionale. 

Aceasta are loc şi pe fondul dezvoltării ideii de utilitate a istoriei profesiunii. 
Toate aceste etape au putut avea loc pe fondul unor dezvoltări paralele, în care 

valorile culturale au dobândit statutul de "bunuri de consum general", aşadar vizând 
grupe tot mai largi de public, implicat tot mai adânc în chestiunile de protejare 
conştienta a acestora. Este rezultatul unei campanii imense, în care chiar confruntările 
analizate aici au avut un rol important, facilitând clarificări salutare. 88 

Putem concluziona, împreună cu Francoise Flieder şi Michel Duchein că: 
„Ma/gre tout, Ies techniques modernes, si perfectionnees soient-elles, ne sauraient 
resoudre tons Ies problemes. [..]Alicim produit chimique, aucun dispositif technique ne 
peut a lui seul assurer le salut .. Mais aussi, aucun procede n'a d'efficacite s'il n'est 
applique avec discernement et prudence. [. .] En effet, dans ce domaine plus que dans 

" P. BOURDIEU - op. cit. p. 94. " respectivele luări de poziţie sînt întotdeauna şi strategii inconştiente sp.u 
semiconştiente într-un joc a cărui miză este cucerirea legitimităţii culturale [„] şi a puterii corespunzătoare de 
impunere legitimă" 
" Vezi în acest sens: G.CURINSCHI-VORONA - op.cit.cap.3, p.81-156, şi G.IONESCU Evoluţia 
concepţiilor privind necesitatea conservării şi restaurării monumentelor istorice, în: Arhitectura românească, 
ed. Tehnică, 1986, p.130-140. 
"' W. DESIMPELAERE - Entre l'Est et l'Ouest: la viile, support de l'heritage culturel, în: Patrimo ine 
europeen 1998, revista a Consiliului Europei, număr special. : „En Europe occidentale, ce n'est qu'a la fin des 
«golden sixties» que l'on a pu assister a un lent renversement de la negation de notre memoire. [ .. ] Lentement, 
le slogan «Un avenir pour notre passe» a obtenu droit de cite, malgre Ies nouvelles coupes a blanc qui ont 
desfigure I 'Europe occidentale au nom de la modemite et du progres." [în Europa Occidentală, abia la 
sfărşitul „auriţilor" ani şaizeci s-a putut asista la o lentă întoarcere de la negarea propriei memorii. încet, 
lozinca „un viitor pentru trecutul nostru" a căpătat drept de cetate, în ciuda noilor tăieturi albe care au 
desfigurat Europa occidentală în numele modernităţii şi al progresului". T.r.]. 
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aucun autre, la prudence et la modestie s'imposent. Nombreux ont ete dans le passe Ies 
experiences desastreuses, Ies essais non concluants. Bien des produits, bien des 
techniques consideres un temps comme efficaces pour la protection [ .. ] se sont releves a 
la longue inefficaces et memenocifs. •• Bucureşti, iulie, 2004 

Empiricism and Scientism in the 
European after war Context 

SUMMARY 

The theoretical and practicai ideas conceming conservation and restoration of 
the cultural property, which had worked and dominated before the Second World War 
were, naturally, preserved in the new world, when this kind ofheritage had to face new 
ideas and new necessities. This confrontation tumed to a real fight between two main 
attitudes, between those who had absolute confidence in what Experience had proved 
throughout the years, and those who strongly trusted the capabilities of Science, 
considering the new "boom" in the fields ofphysics, chemistry and industry. Step by 
step, each ofthe old experimented methods had its authority put under a question mark. 
At the same time, the new methods only based upon laboratory tests and scientific 
positivism had to face the rapid collapse ofthese theories and products, because ofthe 
absolute lack or scarceness ofthe long-term tests, grounded on an excessive confidence 
in the human mind ( considered able to gain absolute control over both culture and 
nature). 

Only by a progressive gathering of knowledge, as a resuit of a lot of 
experiments (some ofwhich very damaging) was it possible to acquire an appropriate 
attitude, based on a sound understanding ofthe cultural object and its relationship with 
the environment (human activities included). 

The authors analyze the domain of the cultural heritage, starting from 
monuments and their decorative items, up to different kinds of artifacts, finding the 
gradual exchanges between old and new methods. Thus, the inhuman urbanism plans, 
the destruction ofthe old houses in the name ofmodemity, the almost exclusive use of 
concrete, the excessive cleaning of frescoes and monumental statues, the different 
kinds of cleaning and reinforcement of museum artifacts, the excessive use of chemical 
or physical methods, are considered in the paper, in order to draw the attention upon the 
danger of inappropriate theories and of an insufficient understanding of the materials' 
interaction impact. 

The aim ofthis presentation is to promote a preventive and respectful attitude 
towards the History of Conservation, which can enable us to better understand our own 
Profession and open the outsiders a new perspective upon it. 

"'F. FLIEDER, M. DUCHEIN - Livres et documents d'archives: sauvegarde et conservation, ed. UNESCO, 
1986, pg. 1 O. ["Oricum, tehnicile modeme, oricât de perfecţionate ar fi, n-ar putea să rezolve toate 
problemele.( .. ) Nici un produs chimic, nici un dispozitiv tehnic nu pot prin ele însele să asigure salvarea. Dar 
nici un procedeu nu are eficacitate dacă nu e aplicat cu discernământ şi prudenţă. („) într- adevăr, în acest 
domeniu mai mult decât în oricare altul prudenţa şi modestia se impun. În trecut au fost multe experienţele 
dezastruoase, încercările neconcludente. Multe produse, multe tehnici considerate un timp drept eficace 
pentru protecţie ( „) s-au dovedit pe termen lung ineficace şi chiar nocive". T.n.] 
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De la Oxford Ia Bucureşti 
Universul Familiei Regale Române 

Portrete din Arhivele Britanice 
Expoziţie organizată Ia 

Muzeul Municipiului Bucureşti 

Dana CIOBANU 

În contextul freneziei economiei de piaţă, „piaţa" culturii este o sintagmă atât 
de vehiculată încât se apropie de consacrare. Acum, mai mult decât oricând, cultura se 
află în poziţia ingrată de a se justifica, de se explica, de a se legitima şi, în cele din urmă, 
de a se scuza pentru simplul fapt că nu contribuie la sporirea PIB-ului, şi că mai mult, 
are nevoie de subvenţionare continuă. 

Se vorbeşte chiar despre „productivitatea culturii"! Lăsând de o parte 
contradicţia de termeni, cum este oare percepută CULTURA? Ca o necesitate, un lux, o 
„povară" care apăsa umerii economiei naţionale? 

În opoziţie cu natura, o definiţie simplistă şi oarecum extremă a artei spune că 
aceasta din urma reprezintă nevoia omului de a crea ceea ce nu găseşte în natură. 

Creaţia este, aşadar, forţa motrice iar finalitatea artei este îmbunătăţirea 
calităţii vieţii. La fel ca şi creşterea economică! Ce fericit punct de tangenţă între aceste 
categorii aflate într-o tradiţională dihotomie! 

În acest amplu şi contorsionat context, muzeului îi revine misiunea de a păstra, 
a conserva producţiile culturale mai vechi sau de a le promova pe cele noi. În ambele 
cazuri, finalitatea actului muzeal este de a expune cultura, deci de a relaţiona cu 
publicul, de unde rezultă implicit conotaţia socială deloc neglijabilă. Pe scurt, muzeul 
(ce misiune onorantă!) păstrează cultura/istoria şi le expune spre a educa. Ce se 
întâmpla însă cu expunerea permanentă? De cate ori vine o persoană să viziteze 
expoziţia de bază a unui muzeu? O dată pe lună? O dată pe an? O dată la doi ani? O 
singura dată? în urmă unui chestionar pe care l-am distribuit în vara anului trecut a 
reieşit că cei pe care îi putem include în categoria „prietenii muzeului" vin ,pentru 
expunerea permanentă, în medie, o dată pe an. 

Ce se întâmpla cu adevărat în activitatea de muzeu? Nu este suficient de 
cunoscut că muzeul, pe lângă expoziţia de bază, are o activitate susţinută, concretizată 
în evenimente culturale (happening-uri, după noul limbaj!), în activităţi pedagogice, de 
educaţie alternativă, activităţi de cercetare, de editare a publicaţiilor proprii, dar mai 
ales ţn expoziţii temporare. Despre acestea din urmă aş vrea să vorbesc: 

Muzeul Municipiului Bucureşti este recunoscut pentru bogata activitate 
culturală; în mod constant, pe lângă expoziţia dedi<;ată istoriei şi administraţiei 
bucureştene, muzeul nostru organizează şi găzduieşte expoziţii temporare pe teme cât 
mai diverse, fără aparentă legătură cu specificul său. Este apanajul activităţilor veritabil 
culturale de a se subordona universalităţii actului artistic. O simplă enunţare a titlurilor 
expoziţiilor temporare care au avut loc în sălile Muzeului Municipiului Bucureşti ne va 
purta prin întreaga Europă. 
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Astfel, în luna ianuarie, în colaborare cu Institutul Francez din Bucureşti şi 
Ambasada Israelului, muzeul nostru a organizat expoziţia fotografului francez Bruno 
Cogez, intitulată "Evreii din România". Expoziţia, de o înaltă ţinută artistică a prezentat 
nu imaginile atroce cu care evocarea holocaustului ne-a obişnuit, ci imagini nostalgice, 
emoţionante, care aduc o undă de regret în faţa îmbătrânirii şi împuţinării acestei 
minorităţi etnice. 

În luna februarie, Muzeul Municipiului Bucureşti şi Fundaţia Culturală 
Finroart XXI au prezentat publicului bucureştean o expoziţie care a adus împreună 
artişti români şi finlandezi contemporani, dintre cei mai celebri, un adevărat "joint
venture" cultural. 

Tot în luna februarie, Fundaţia Culturala Accumm a prezentat la Palatul Suţu 
„Cel mai mic festival de film spaniol", unde au rulat cele mai noi şi mai premiate 
producţii ale cinematografiei spaniole. 

Luna martie a debutat cu expoziţia dedicată Proiectului Cultural "Ruse - Oraş 
Frumos", realizată în cadrul colaborării cu Ambasada Bulgariei la Bucureşti şi cu 
Primăria şi Prefectura din Ruse. 

Luna aprilie a însemnat pentru bucureşteni întâlnire cu familia regală română 
prin intermediul ineditei expoziţii de fotografii aflate în colecţiile celebrelor Victoria 
and Albert Miiseum şi Nationa/ Portrait Gallery din Londra. Despre această expoziţie 
aş vrea să vorbesc mai pe larg. 

Expoziţia de fotografii cu portretele familiei regale a României, precum şi ale 
capetelor încoronate cu care regii României sunt înrudiţi, a avut loc în luna aprilie la 
Muzeul Municipiului Bucureşti. 

Acest eveniment a reprezentat o premieră mondială şi a avut o mare 
însemnătate din mai multe motive. Portretele fotografice sunt de format mare, şi din 
punct de vedere grafic au o calitate excepţională, fiind reproduceri modeme realizate 
direct după negativele originare care se află în arhivele fotografice ale celor două muzee 
britanice de mare prestigiu mai sus amintite. Fotografiile nu au fost publicate nicăieri 
până acum, iar colecţia prezentată la Palatul Suţu reprezintă o selecţie unică, făcută de 
un eminent critic, cercetător şi lingvist britanic, domnul Russel Harris. 

Domnul Harris este licenţiat al Universităţii din Oxford, unde a fost student la 
Colegiul Balliol, ctitorit în 1263 de John Balliol, regele Scoţiei. În lunga sa istorie, 
Balliol College a avut ca studenţi trei Prim Miniştri britanici (Asquith, Macmillan şi 
Heath), pe regele Harald V al Norvegiei, precum şi o serie întreagă de distinse 
personalităţi, printre care scriitorii Graham Green, Aldous Huxley şi Hilaire Belloc, 
economistul Adam Smith, Lordul Curzon, Viceregele Indiei, Ministrul Liberal Lordul 
Roy Jenkins, fost cancelar al Universităţii din Oxford, s.a. 

Expoziţia de la Bucureşti a fost cu atât mai extraordinară cu cât ea a 
reprezentat o iniţiativă particulară independentă a domnului Harris, care a subvenţionat 
direct cheltuielile aferente acestei manifestări (reproducerea fotografică, permisiunea 
de copyright, tipărirea şi editarea catalogului expoziţiei, s.a.). Acest fapt este şi el în sine 
o premieră, demonstrând pe de o parte avantajul unui spirit liber de antrepriză culturală 
britanică, care trebuie încurajat şi felicitat, şi pe de altă parte receptivitatea şi 

clarviziunea echipei de specialişti ai Muzeului Municipiului Bucureşti. Luând în 
consideraţie cele de mai sus, este concludent că un asemenea exerciţiu, dacă ar fi trecut 
prin angrenajul birocratic anglo-român, ar fi fost mult mai greoi şi infinit mai costisitor. 
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Asemenea iniţiative ar trebui nu numai încurajate şi multiplicate, dar ar trebui 
chiar să servească drept exemplu şi în România pentru sponsorizarea unor viitoare 
expoziţii româneşti în străinătate de către noua clasă socială de afaceri din România, 
care aspira la respectabilitate şi recunoaştere internaţională. 

Din punct de vedere istoric şi artistic, expoziţia de la Bucureşti are o mare 
valoare intrinsecă. Aşa cum arată catalogul expoziţiei, negativele fotografice provin din 
colecţiile unor fotografi instalaţi la Londra la sfârşitul secolului al XIX-iea şi începutul 
secolului XX, şi care au beneficiat de patronajul familiei regale britanice şi implicit al 
aristocraţiei vremii. Atelierele fotografice din Londra ale lui Lafayette, Vandyk, 
Bassano şi Walter Barnett au atras şi atenţia familiilor regale europene, printre care şi 
familia regala a României (Regele Ferdinand, Regina Maria, Regele Carol al Ii-lea, 
Regina Mama Elena şi Prinţul Nicolae). Toate portretele au o mare ţinută artistică şi 
tehnică, iar cele mai numeroase sunt cele ale Reginei Maria, care a fost o clientă 
constantă a lui Barnett încă din 1902, şi a lui Vandyk în anii 1920. 

Publicului român, mai puţin iniţiat în legăturile de alianţa ale familiei Regale 
Române, i s-a prezentat în expoziţie şi un tablou genealogic selectiv, arătând căsătoriile 
cu celelalte dinastii europene, şi ele prezente în expoziţie, familii dintre care la ora 
actuală, doar cea britanică şi-a păstrat continuitatea tronului. 

În februarie 2004 Domnul Russel Harris a fost invitat la New Delhi de către 
British Council pentru a ţine o conferinţă despre Arhivele fotografice britanice, iar în 
anii precedenţi a organizat la New Delhi, Chandigarh şi Jaipur, în calitate de invitat al 
British Council, o expoziţie de fotografii ale dinastiilor de Maharajah, provenind din 
aceleaşi surse de arhive ca şi expoziţia de la Bucureşti. Domnia sa este autorul al mai 
multor cărţi şi albume de specialitate din acest domeniu, iar anul acesta este programat 
să prezinte expoziţii similare la Moscova şi Paris. 

Luna iunie a stat sub semnul amplelor manifestări prilejuite de „Zilele Vienei 
la Bucureşti'', eveniment realizat de Municipalitatea Vieneză cu sprijinul Primăriei 
Capitalei. Aceasta s-a înscris într-un ambiţios proiect al Primăriei Oraşului şi Landului 
Viena, ce îşi propune să implice toate capitalele ţărilor candidate la Uniunea Europeană 
în dialogul politicilor municipale, ca parteneri cu drepturi egale. Palatul Suţu a găzduit 
expoziţia de ,,Afişe Vieneze'', ce a cuprins o selecţie de peste 120 de piese, toate 
reprezentative pentru bogata tradiţie a acestui oraş. Au fost expuse, în premieră pentru 
bucureşteni, afişe, unele adevărate opere de artă, realizate începând cu cea de-a doua 
jumătate a secolului al 19-lea şi până azi, pornind de la avangardele culturale ale 
sfărşitului de secol 19, trecând prin afişul politic al perioadei interbelice şi până la cele 
ce reflectă diversitatea culturală a Vienei zilelor noastre. 

La începutul lunii iulie, la Palatul Suţu, a fost lansat albumul „Aromânii I Les 
Aroumains/The Aromanians", autor Corneliu Beda; acest eveniment a fost urmarea 
firească a faptului că în perioada aprilie 2001-mai 2003, sub forma unor expoziţii 
temporare, albumul a fost prezentat, în diferite săli ale muzeului, în peste 600 de 
imagini care au fost incluse în versiunea finală. 

Expoziţii temporare ca „Metalul în viaţa cotidiană a bucureştenilor" sau 
„Manuc-Bei" valorifică bogatul patrimoniu al muzeului, aducând publicului avizat 
adevărate mărturii de istorie bucureşteană. 
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Alături de expoziţiile temporare, concertele, recitalurile, serile medievale 
vin să întregească ampla activitate culturală ce este monedă curentă la Palatul Suţu. 
Însăşi aceasta fermecătoare clădire din inima capitalei, ce a supravieţuit în întreaga ei 
frumuseţe, este un bun motiv pentru ca obişnuitul trecător să-şi suspende grijile 
cotidiene şi să-şi ofere un răgaz de linişte şi bucurie atât de familiare traiului din 
Bucureştiul de altădată, pe care le mai putem simţi numai pentru că, iată, există Muzeul 
care a ştiut să le păstreze pentru noi şi generaţiile viitoare. 

Aşternând aceste rânduri simt că apare o cauză care, prin importanţa şi 
nobleţea sa, nu ar avea nevoie de nici un demers. Cu adevărat, cultura şi gestionarul său, 
muzeul se legitimează prin însăşi definiţia şi rolul lor în societate. 

From Oxford to Bucharest 
- The Universe of the Romanian Royal Family -

Portraits from the British Archives 
- Exhibition Organized by the Municipal Museum of Bucharest -

SUMMARY 

Among the exhibitions organized at the Municipal Museum of Bucharest, an 
expressive and impressing one brought to Bucharest photographs of the Romanian 
Roya! Family, belonging to two famous British museums - the Victoria and Albert 
Museum and the National Portrait Gallery. The initiative was due to Mr.Russel Harris, 
eminent critic, scientist and linguist. 

The article presents special events organized at the Suţu Palace during the year 
2004, events completing and enriching the functions ofthe basic permanent exhibition. 
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