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CÂTEVA CUVINTE DESPRE 
CASAAMAN 

Rodica Antonescu, restaurator grafică 

Ne exprimăm cu această ocazie regretul faţă de pierderea unei colege dragi, 
implicată în cel mai înalt grad în programul de repunere în circuitul public a Casei 
Aman, a doamnei Elena Mihuţ, cu care pusesem la cale măreţe planuri de cercetări 
şi publicaţii legate de muzeul Aman. Ultimele noastre proiecte vizau un volum 
complex în care voiam să adunăm câteva studii referitoare la imobil şi decorul său. 
Promisesem cu acest prilej să fac publică această idee, prezentată mai jos. Doream 
de asemenea să obţinem o contribuţie avizată din partea restauratorilor imobilului 
în legătură cu evoluţia şi aspectele mai puţin cunoscute ale clădirii. Din păcate, în 
acest moment nu pot face decât să-mi ţin doar promisiunea mea şi să produc această 
scurtă demonstraţie cu privire la Casa Aman. 

Subiectul acestei prezentări s-a ivit în împrejurările recentelor intervenţii de 
restaurare a Casei Aman. Cu această ocazie am fost implicată în mod direct în 
acţiunea de salvare a tapetului original care se păstrase in situ într-una dintre 

camerele casei 1• Am fost astfel pusă în situaţia de a medita mai îndeaproape şi mai 
aplicat asupra operei şi personalităţii lui Theodor Aman, ceea ce a dus la 
configurarea unor idei care credem că ar putea fi utile celor care se ocupă de 
modalitatea de percepere a întregii opere a artistului. 

Aşa cum este bine cunoscut, atunci când ne referim la înfăptuirile artistice ale lui 
Aman ne raportăm în primul rând la ramurile clasice: pictura şi grafica, sculptura şi vitraliul, 
precum şi pictura murală. În amplul volum2 dedicat lui Theodor Aman în 1955, criticul şi 
istoricul de artă Radu Bogdan aminteşte între altele şi etapa biografică dintre anii 1865 şi 

1869, în care artistul s-a ocupat de conceperea şi decorarea noii sale locuinţe3 . Într-o formă 
concentrată, în cele cca. 3 pagini (de la p. 51 la p. 54, cu tot cu ilustraţiile aferente) sunt 
prezentate împrejurările şi mai ales contribuţiile directe ale lui Aman, descriindu-se lejer 
fiecare dintre aceste opere. După cum reiese din cele prezentate de R. Bogdan, proiectul 

1 În prezent sunt cunoscute trei camere tapetate din Casa Aman. Una este cea la care m-am referit mai 
sus, cealaltă este atelierul mare ai cărui pereti tapetaţi sunt documentali doar de picturile artistului, şi cea de-a 
treia este o încăpere de mici dimensiuni din capătul holului mare unde au fost găsite câteva fragmente ale unui 
alt tapet. Rezultă că, aşa cum era uzan\a vremii, fiecare cameră căpătase o anumită înfăţişare prin aplicarea unui 
decor mural pictat sau acoperit de un tapet colorat. 

2 Radu Bogdan -THEODOR AMAN, ed. de Stat pentru Literatură şi Artă, f.a. [1955] 
3 ln 1865 "Picto11JI se mută acum În clădirile din strada Clemenţei primite ca zestre, unde i'şi amenajă În 

mod provizoriu un mic atelier cu lumină la nord. [ ... } După Închiderea expoziţiei, profitÎnd totodată de răgazul 
pe care i-l oferea vacanţa şcolară, Aman putu să se consacre construirii noii clădiri care urma să-i servească 
drept atelier sj locyjntă. Pentru aceasta prevăzuse dărÎmarea vechilor grajduri şi dependinţe care ţineau de 
casele de la colţul străzii Clemenţei."- R. Bogdan, op.cit. p. 46 şi 52, (s.n.) 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



PATRIMONIU 5 

casei a fost elaborat de însuşi Th. Aman. Dacă a folosit sau nu elementele preexistente, ale 
vechilor clădiri, rămâne să aflăm de la cei care s-au ocupat de restaurarea imobilului. Ceea 
ce se ştie acum este că Th. Aman a angajat pe Frantz Scheller (printr-un contract în valoare 
de 126 OOO lei) pentru a se ocupa de ridicarea construcţiei conform cu proiectul său. Acesta 

a întocmit apoi planurile concrete de ridicare a edificiului.4 

Revenind la proiectul lui Aman, trebuie să ne oprim la remarca făcută de Radu 
Bogdan: 

"Încă o dată vedem manifestîndu-se talentul creator multilateral al lui Aman, acel 
spirit atotcuprinzător şi plin de iniţiativă care îl apropia de mentalitatea oamenilor 
Renaşterii. De la proiectul clădirii pină la ornamentaţiile exterioare ale faţadelor, de la 
decoraţiile pereţilor din interior pînă la sculptura uşilor şi mobilierului, totul este imaginat 
şi aproape i11 întregime executat de Theodor Aman. "5 

Aceste două fraze ample ne indică faptul că autorul monografiei a avut în vedere şi 
acest aspect al activităţii artistului, căruia însă i-a acordat o atenţie scăzută, atât pentru faptul 
că la acea vreme acesta era demersul curent al oricărei cercetări de istorie a artelor plastice, 
cât şi pentru faptul că în anii de apariţie a monografiei citate era privită cu suspiciune orice 
prezentare a unei preocupări de subliniere a unui rang social înalt. 

Aşa cum arătam la început, toate aceste observaţii au fost prilejuite de operaţiile de 
salvare a tapetului din biroul artistului. Din acest motiv credem că este necesară aici 
prezentarea câtorva aspecte referitoare la acest tapet. În primul rând trebuie să arătăm că 
dacă existenţa camerei cu funcţie de cabinet particular este menţionată de R. Bogdan în 
legătură cu pictura "Venus purtată de amoraşi" executată încă din 1863 şi aplicată apoi pe 
tavanul acestei camere, nu este amintit nicăieri, nici un cuvânt despre tapetul aceleiaşi 
încăperi. Acesta, se încadrează prin cromatică şi compoziţie în stilul neo-renascentist 
specific perioadei romantice târzii, care (precum postmodernismul actual) a resuscitat 
stilurile istorice într-o formă uşor accesibilă. Efectul decorativ al tapetului este remarcabil. 
Relieful mărunt imprimat, aplicarea culorilor sobre, fundalul auriu care străluceşte discret, 
dau somptuozitate încăperii, a cărei atmosferă specială se impune de la intrarea în cameră. 

Pe de altă parte, aşa cum este documentată de chiar numeroasele sale picturi, 
decoraţia murală a atelierului cel mare a fost concepută tot baza unui fundal general tapetat, 
peste care au fost instalate mai apoi tablourile sale. Să notăm că şi în acest caz R. Bogdan 

face ample referiri la faptul că pereţii atelierului sunt plini de picturi6 dar nu face nici aici 
vreo afirmaţie despre vreun tapet. De altfel, actualmente, pereţii atelierului mare sunt albi. 
Aşa cum rezultă din acele picturi, tapetul din atelier se remarcă tot pe printr-o tonalitate 
sobră, întunecată chiar, ceea ce ar putea duce la presupunerea că cele câteva resturi 
descoperite cu ocazia prelevării tapetului anterior prezentat, resturi utilizate acolo la un 
moment dat pentru a completa într-un mod nepotrivit unele lacune, apărute probabil în urma 
unor degradări mecanice, pot fi prezumate că ar fi proveni din acest tapet. 

4 R. Bogdan, op.cit. p. 52. 
s ibidem 
6 "A te/ierul cel mare de la parter ocupa spaţiul cel mai importa11t al clădirii. Pereţii lui erau înţesaţi 

11i11ă la r~fuz de tablourile lui Ama11, di11du-I încă de pe atunci aspectul unui adevărat muzeu." - R. Bogdan, 
op.cit. p. 53. 
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6 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XX 

ln acelaşi timp, cu ocazia decopertărilor prilejuite de restaurarea întregii Case 
Aman, au fost descoperite resturile unui al treilea tapet, pe pereţii unei camere de mai 
mici dimensiuni, aşezată în capătul holului principal de la parter. Acest din urmă tapet, 

· din care s-au păstrat doar câteva fâşii înguste, este diferit de primele printr-o cromatică 
luminoasă dar şi asemănător prin rigurozitatea desenului motivelor decorative, aşezate 
aici ceva mai aerat. 

Existenţa fizică a primului tapet pe pereţii camerei-birou şi a resturilor celorlalte 
două tapete, din care într-unul din cazuri ştim cu precizie că avea un impact vizual 
major după cum o dovedesc numeroasele picturi care tratează scene de gen în spaţiul 
atelierului mare, dovedesc preocuparea lui Th. Aman pentm constituirea unei ambianţe 

speciale7. 

Acestea, şi alte câteva aspecte legate de preocupările sale referitoare la Şcoala 
Naţională de Artă, de promovare a tinerelor talente, de educare a publicului, duc inerent 
la reconsiderarea întregului demers amanian cu privire la propria sa locuinţă. 

Considerăm că în cazul acesta ne aflăm în prezenţa unui fapt artistic original, deosebit 
de complex şi care are în plus valenţe programatice extrem de precis conturate. 

Dacă re-analizăm din această nouă perspectivă Casa Aman, constatăm cu mirare 
cât de prezent este mesajul artistic în acest demers arhitectural. 

Astfel, planimetria casei organizează spaţiile interioare în vederea unei exploatări 
la maximum a perspectivelor majore interne şi a ritmicităţii derulării încăperilor. 

Întregul plan al parterului este conceput exclusiv ca un spaţiu de reprezentare, fiindcă 
încăperile destinate intimităţii familiale se aflau la etaj. Marele atelier avea înţelesul 
unei etape finale dintr-un parcurs controlat dar şi ca spaţiu imediat accesibil intimilor 
casei. În elevaţie, acest element major al întregii construcţii este şi mai clar subliniat 
prin dubla sa înălţime. În comparaţie cu acesta, celelalte camere aflate la parter sunt mai 
joase, fiind suprapuse de un alt rând de camere la etaj. Chiar cabinetul artistului, situat 
în imediata vecinătate a atelierului este mai scund din aceleaşi motive. Întregul decor al 
casei este conceput în sensul aceleiaşi idei de reprezentare: efigiile şi scenele istorice 
din interioare, reliefurile şi sculpturile din jocul de volume al faţadelor, toate subliniază 
şi ele acelaşi mesaj conceput de artist, de evidenţiere a profilului cultural al 
proprietarului. 

În acest discurs complex, tapetele constituiau parte integrantă, contribuind la 
configurarea atmosferei căutate de artist. Trebuie să arătăm aici că tapetarea pereţilor 
locuinţelor era la acea vreme o practică foarte obişnuită, permiţând obţinerea rapidă a 
unui efect convenabil cu mijloace relativ lejere (atât sub aspect financiar cât şi sub cel 
practic). Din păcate referinţele cu privire la tapetele din vechile case de pe teritoriul 
românesc sunt quasi-inexistente, lipsa lor probând o anumită suspiciune a cercetătorilor 
cu privire la VALOAREA acestor tapete. În acelaşi timp, pretutindeni în lume s-au făcut 
ample studii asupra evoluţiei istorice, sub aspect tehnologic şi stilistic a acestui gen al 
artelor decorative, s-au înfiinţat muzee ale acestui tip de decor şi ale acestui meşteşug. 

7 De altfel, chiar insistcn1a cu care Aman tratează tematica atelierului ca loc <le <leslăşurare a vielii 
mondene este un semn al unui demers programatic. 
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PATRIMONIU 7 

Dacă nu sunt atestate încă la noi acele ateliere de fabricare a tapetelor, trebuie să 

admitem că existau magazinele de desfacere a acestor produse precum şi posibilitatea 
comandării în străinătate a modelelor şi cantităţilor necesare. 

Într-un articol din revista SECOLUL 21, Radu Ionescu face câteva referiri la 
interioarele bucureştene din acea epocă şi arată, între altele, că ornamentaţia curentă era 
deosebit de încărcată, fiind sporită şi de " ... tapete imitând brocatul. sau chiar din 

hrocat, pe care atârnau tablouri de dimensiuni impunătoare"8 . 
Într-un studiu amplu privind arhitectura civilă bucureşteană, Cezara Mucenic 

citează un document din anul 1843, în care sunt menţionate decoraţiile interioare ale 
unei case oferite spre vânzare, aratîndu-se că este vorba despre: "şase odăi în calul de 
deasupra din care 5 sunt zugravi te. un salon îmbrăcat peretii cu hârtie „. o sală la 
mijlocul lor zugravită"9 (s.n.) 

Revenind la Casa Aman, trebuie să subliniem opţiunea artistului pentru desenul 
riguros echilibrat, pentru coloritul sobru şi elegant şi mai ales pentru somptuozitatea 
ansamblului. Aşadar de avut în vedere, pe de o parte faptul că utilizarea tapetelor era o 
soluţie uşor de abordat, şi pe de altă parte faptul că Aman recurge la o anumită formulă 
stilistică şi cromatică. În aceste opţiuni descifrăm intenţiile de reprezentare pe care le
am menţionat deja precum şi calea pe care artistul intenţionează să îşi conducă 

discipolii. 
Constatăm astfel că Aman sacrifică liniştea şi intimitatea ce definesc de obicei 

identitatea unei case private pentru a le pune în slujba unei demonstraţii precise ce viza 
educarea publicului. Acest demers este afirmat explicit în toate acţiunile sale, aşa cum 
menţionam mai sus. 

Din toate acestea rezultă în mod oarecum neaşteptat faptul că - şi prin propria 
locuinţă - Aman a reuşit să impună un model cultural pe care l-a ridicat la un rang de 
mare prestigiu în spaţiul public românesc, în scopul operării acelei deschideri din 
conştiinţa societăţii contemporane care să fie capabilă să absoarbă modernitatea noilor 
atitudini artistice. Impunând în peisajul cultural al vremii sale modelul renascentist, 
intr-o formulare academică, Aman se constituie prin toată activitatea sa într-un 
concentrat de valori artistice a căror derulare în istoria reală a Occidentului acoperă 
câteva secole. Oferind publicului român paradigma artistului total, el a format temelia 
necesară dezvoltării moderne ulterioare. 

În concluzie, considerăm că trebuie să începem să receptăm Casa Aman ca pe una 
dintre operele de artă dintre cele mai complexe concepute de artist, cu o desfăşurare şi 
un mesaj extrem de bine structurat şi care relevă în cel mai înalt grad caracterul 
programatic al modului în care Aman a înţeles că trebuie să-şi trăiască propria sa viaţă. 
Privită din această perspectivă, Casa Aman devine opera magna a unei personhlităţi 
culturale de prim rang, a cărei complexitate rămâne încă de descifrat. 

8 Radu Ionescu - NOTE DESPRE INTERIORUL CASELOR BUCUREŞTENE. în: SECOLUL 21, nr. 4-
6/1997, p. 386. 

9 Cezara Mucenic - BUCUREŞTI, UN VEAC DE ARHITECTURĂ CIVILĂ, SECOLUL XIX, cd. Silex, 
llucureşti, 1997, p. 33. 
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8 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XX 

A Few Words About the Aman House 

SUMMARY 

The conservation of the original wallpaper from the historical Aman House was an 
opportunity to understand the building and its decorations as a whole, conceived to be the 
mark of an artist's feature in the new modem society. Considering the general activity of 
Theodor Aman and how he was involved in increasing the general levei of the cultural life 
of his time, we find that even his house is one of his masterpieces, conceived to show to the 
public the pattem of an artist's life. Reconsidering again the house from this new point of 
view, we discover how everything matches everything in a beautiful cultural project. (R.A.). 
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STRADA CERNICA 

Carmen Constantinescu 
Victoria Gavril 

Strada Cernica începe din Calea Moşilor, în dreptul bisericii Sfinţilor şi se întâlneşte cu 
strada Negustori, astfel încât numărul 7 al străzii este despărţit printr-un gard de strada 
Negustori, pe partea numerelor impare. Probabil că nu întâmplător i s-a dat numele de Cernica 
întrucât casa de la numărul 7 aparţinea în vechime Mănăstiri i Cernica şi casa de pe strada 
Negustori, lipită de aceasta, aparţine acum Bisericii Ortodoxe Române (BOR). 

Stradă mică, cu construcţii puţine, are patru case pe stanga şi cinci case pe dreapta. 
Stilurile de construcţie sunt foarte diferite, de la case cu prispă ca cea de la numărul 1 A, la case 
de oameni înstăriţi, cu construcţia principală solidă şi bogat ornamentată, chioşc şi grajduri 
transformte ulterior în garaje şi locuinţe pentrn servitori ca la numerele 2 şi 4, până la blocuri 
din perioada interbelică (numărul 6 şi 8) şi blocuri moderne (numărul 10). 

Am facut acest studiu în perioada 1988-1989, când această zonă urma să fie 
s istematizată, în sensul că toate casele erau demolate urmând a se construi cunoscutele 
blocuri cenuşii . 

Cercetarea pe teren şi la arhive a 
fost realizată de muzeografii Florica 
Jebeleanu, Victoria Gavril şi Carmen 
Constantinescu, iar fotografiile făcute 

de Oana Cohn. 
Numărul 1 pe strada Cernica, 

colţ cu calea Moşilor, este un teren 
viran( astăzi) îngrădit cu gard metalic şi 
aici se află un parc auto. 

Cernica lA prezintă pe latura 
din stânga, perpendiculară pe stradă, un 
corp de casă. Este o casă bătrânească, 

parter, având pe faţada dinspre curte o 
prispă lungă şi stâlpi de lemn fasonaţi pe faţada dinspre curte. Pe latura din dreapta a acestei 
curţi se găseşte o casă mare cu parter şi etaj. Este o construcţie din cărămidă cu acoperiş din 
ţiglă. Prezentă deschideri rectangulare şi în arc în plicintru(uşa şi o fereastră de la o verandă 

închisă) . Clădirea are ornamente în 
zidărie, cu alveole şi fuide la cornişă şi 
ferestre. 

Lipită de această construcţie, şi 

părând că face parte din ea, se găseşte 
casa de la numărul lB. Aceasta are un 
plan în formă de " L". Deasupra unei 

"· ferestre în arc, are ornamente în relief 
de trifoi cu trei foi . Pe partea dreaptă a 
curţii se găsesc m1c1 construcţii 

(magazii). 
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La numărul 3, pe aceiaşi stradă, se află un bloc modern construit în anul 
I 960(conform informării de pe teren), alcătuit din demisol, parter şi patru etaje. Blocul are 
în total 15 apartamente, câte trei pe nivel, demisolul fiind folosit pentru instalaţii utilitare. 
Pe faţada stradală se află balcoane ele-a lungul apartamentelor. Intrarea principală este direct 
din stradă, la mijlocul clădirii . Holul este pardosit cu marmură şi are o supraînălţare cu trei 
trepte acoperite cu mozaic. În stînga blocului , direct din stradă, există un gang pentru 
intrarea maşinilor în curtea interioară. 

Documentaţia de la Cartea Funciară , privitoare f// 
la proprietatea de la această adresă(fostă numărul 9), 
ne prezintă următoarea situaţie : în anul 1945, pe 

350m2• , se afla o casă cu parter şi etaj. 
La parter existau cinci camere, hol, bucătărie şi 

dependinţe, iar la etaj trei camere şi dependinţe. 
Ca proprietari figurau, la acea dată, Ion Radu şi 

Osias Karner(din strada Speranţei nr. 35), în părţi 

egale. Aceştia cumpăraseră de la : Alex. Nasta, 
director Marius Nasta, Egon Nasta, Irina Spandonide, 
Maria dr. Alexandru Atanasiu, Gh. Atanasius, ing. , . 
Alexandru Al. Atanasiu, Yvonne Petrescu, Dora 
Hagemann. Toţi aceştia erau moştenitorii( din 1939) ai 
lui Ion Zlatco. 

În Anuarul Bucureştiului din 1918 figurează la 
această adresă Ion Zlatco. 

La data studiului nostru pe teren, apartamentele 
aveau statut de proprietăţi mixte. 

Pe strada Cernica la numărul 5 se găseşte o constrncţie cu faţada principa lă spre 
stradă. Casa este situată în plan îndepărtat faţă de stradă, în curte fiind multă vegetaţie 
precum şi două alei care ocolesc un spaţiu triunghiular. Din stradă, casa pare scundă, faţada 
fiind puţin ornamentată, dar având patru coloane la intrare(din care două adosate) şi 

frontoane triunghiulare deasupra uşii şi ferestrelor. Frontonul triunghiular ce se află 

deasupra uşii are o decoraţie circulară din zidărie. Holul cladirii , din care se deschid mai 
multe camere, este bogat ornamentat cu stucatură, console şi elemente vegetale. Sobele 
casei sunt fabricate din teracotă . 

La Cartea Funciară, informaţiile 

sunt: pe I 350m2• , se găsea o casă numai cu 
parter având şase camere şi dependinţe. În 
perioada 1937-1946, mai multe persoane 
moştenesc această proprietate de la 
profesor universitar doctor Alexandru 
Obreja. Aceşti moştenitori sunt: Ana 
Portocală( născu tă Obreja), Maria 
Rădulescu( născută Obreja), Iuliana şi Sofia 
Obreja(din strada Tighina nr.I I). 
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în Anuarul Bucureştilor din 1918 ca şi în cartea de telefon din 1929, la această adresă 
figurează prof. univ. dr. Alexandru Obreja, iar în cartea de telefon din 1947 este menţionat 
E. Fucs. 

În anul 1989 casa era deţinută în proprietate mixtă. 
Casa de la numărul 7 este situată la limita administrativă a străzii Cemica cu strada 

Negustori. Casa este amplasată cu faţada principală spre curte şi se desfăşoară după un plan 
rectangular. Prezintă două intrări cu copertină în 
formă de scoică, din sticlă şi fier forjat.Uşile de 
la intrare sunt din lemn sculptat cu ghirlande 
florale şi geamuri givrate. Pe faţada dinspre 
stradă există două ferestre bipartite supraînălţate 
cu deschidere în arc mâner de coş, iar dedesubt 
sunt baluştrii. Şi pe faţada principală se găsesc 
ferestre asemănătoare. Casa este construită din 
cărămidă şi are acoperişul mansardat prevăzut cu 
multe lucarne. Deasupra intrării, acoperişul(din 
tablă) este supraînălţat. 

Dosarul proprietăţii întocmit în 1941, care 
se găseşte la Cartea Funciară, menţionează 

unnătoarele: pe un teren de 900m2· , se găseau 
doua case, una la stradă, compusă din parter cu 
şapte camere şi dependinţe şi o alta, în spate, cu 
doua camere şi antreu. La data întocmirii 
dosarului, proprietatea aparţinea Mănăstirii 

Cemica, ca donaţie din vechime, neexistând nici 
un act scris. Din infonnaţia obţinută pe teren, am 
aflat că aceste construcţii datează din anul 1870 
şi au aparţinut bancherului Gheoghe Ionescu, 

moştenite apoi de Eleutheriu Ionescu. După decesul acestuia în 1937, intră în posesia 
moştenitorilor lui . 

Prin 1952-1953, proprietatea a fost naţionalizază ca unnare a neplăţii impozitului . În 
anul 1968 au fost demolate camerele din spate. 

În anul 1989, la data efectuării cercetării pe teren, imobilul aparţinea IAL. 
Pe colţ cu Calea Moşilor, vis-a-vis de biserica Sfinţilor, la adresa de pe strada Cemica 

numărul 2, se află o curte triunghiulară cu trei corpuri de clădire. Două dintre ele sunt 
perpendiculare pe stradă, iar cel de al treilea este paralel cu aceasta. Se pare că acest al 
treilea corp de clădire a fost o construcţie tipică pentru grajd, ulterior devenind garaj, depozit 
ş i locuinţe pentru servitori . Casa de pe colţ cu Calea Moşilor prezintă două faţade cu 
frontoane rotunjite în arc de cerc supraînălţate. Ferestrele sunt înalte, bipartite, cu 
ancadramente de zidărie şi bolţari . Parterul este supraînălţat. Faţada de pe strada Cemica are 
intrarea pe două scări laterale care converg într-o marchiză din fier şi sticlă. Tot la intrare se 
găsesc patru coloane adosate cu caneluri şi capitele cu volute. Din stradă se observă la 
mijlocul acoperi şului un luminator supraînălţat prin care trece şi un coş de fum. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



12 MUZEUL MUN!C!PIULU! BUCUREŞTI - XX 

A doua casă, lipită de prima, are parterul mult supraînălţat. Intrarea se face pe opt 
trepte cu balustradă din beton şi stâlpi retezaţi la capătul de jos al scării. 

În faţa intrării principale se găseşte o terasă mare, semicirculară cu balustradă din 
beton. Acoperişul , pe partea centrală a clădirii, 
este construit în fonnă de bulb de ceapă placat cu 
solzi din tablă. Intrarea este în arc în plincintru 
cu fronton semicircular, deasupra lui aflându-se o 
lucarnă rotundă. Pe fronton se observă un 
medalion cu ghirlande vegetale(ca şi la clădirea 
din faţă) . 

Ambele case au mai multe intrări, 

deschise, probabil, de-a lungul timpului. 
Clădirea din spate, fostul grajd, 

transformat apoi în garaj şi, probabil, mai târziu 
în locuinţă, are un fronton la intrare şi un balcon 
din fier şi sticlă care obturează uşa proiectată în 
arc în plincintru. Acoperişul mansardat prezintă deschideri rotunde. 

În anul I 989, clădirile erau proprietate IAL (de stat). 
Pe strada Cernica la numărul 4, într-o curte mare, se află trei corpuri de clădire. 

Primul corp, ridicat pe un plan dreptunghiular, este o construcţie masivă din cărămidă cu o 
bogată ornamentaţie în zidărie . 

Clădirea are deschideri bipartite supraînălţate. Ferestrele sunt străjuite de câte doi 
pilaştri cu cornişă în arc deasupra şi cu decoraţiuni florale şi capete de femeie dedesubt. 
Cornişa proeminentă din 
zidărie pe console prezintă 
denticuli şi muluri. Pe 
colţurile rotunjite ale 
clădirii există ornamentaţie 

florală având în centru un 
cap de femeie. Intrarea în 
casă se face pe cinci trepte 
de marmură albă cu 
balustradă şi bare metalice. 
Uşa este în arc în plincintru 
cu un fronton triunghiular, 
timpan cu flori şi 

mascheron. Tot la intrare se 
observă doi pilaştri cu capitele corintice şi caneluri. 

În continuarea clădirii principale, se găseşte un al doilea corp de clădire cu 
parter şi etaj . 

În stânga în spate, se află grajdul, depozitul de făn şi camerele pentru servitori. 
Această construcţie specifică acelor timpuri a fost ulterior transformată în garaj şi la etaj , 
camere de servitori. 
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Etajul este prevăzut cu un balcon cu balustradă din fier pe console din zidărie. în curte 
se mai află un chioşc rotund cu acoperiş ţuguiat. 

Interioarele sunt foarte bogat 
ornamentate cu elemente florale, 
console, rozete la lămpi şi 

capiteluri . Holul are stucatură, 

luminator, medalioane octogonale 
cu fructe şi frunze. Deasupra uşilor 
ex istă capitele ornamentale şi 

medalioane ovale cu capete de 
femeie. Casa are sobe de teracotă 
verde şi maron şi cahle în retragere 
cu motive geometrice şi florale. 

Dosarul casei a fost întocmit 
în anul 1941 şi ne arată că pe un 
teren de 922 m2• , se afla o casă cu 

şapte camere, antreu şi dependinţe. La acea dată, proprietari erau Margareta Frunzescu 
(născută Velicu) şi Ana Bâzgan(nascută Frunzescu). 

Anuarul Bucureştilor din anul 1918 consemnează că la această adresă locuia Iancu 
Rainoff. 

În Cartea· de 
Telefon din anul 1929 
este menţionat avocatul 
Constantin Frunzescu, iar 
in cea din 1947, la aceiaşi 
adresă, inginerul Ion 
Bâzgan. 

În anul 1988, 
imobilul era proprietate 
particulară. 

La adresa strada 

Cernica numărul 6 se 

găseşte un bloc de locuinţe, construcţie interbelică, cu demisol, parter şi cinci etaje. 

Construcţia are un plan neregulat. Faţada dinspre stradă are deschideri rectangulare tripartite 

ş i pe casa scării, deschideri rotunde. Pe toată lungimea faţadei stradale, balcoanele sunt 

deschise, cele din spate având formă de loggie. Partea din spate a blocului are şase etaje. 

Intrarea se face pe latura din dreapta, prin curte. 

Holul este pavat cu mozaic cu motive de covor în culorile galben, alb şi albastru. Din 

hol, urcând şase trepte se ajunge la lift şi la scara interioară. Pe colţul din dreapta al faţadei 

exterioare a clădirii este fixată o placă comemorativă din marmură albă cu următorul text: 
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"1n această casă a locuit între 1975-1993 
părintele prof. dr. Dumitru Stăniloae cu soţia sa 
Maria. S-a pus această placă comemorativă spre 
cinstirea memoriei marelui teolog şi mentor al 
spiritualităţii ortodoxe române". 

"Asociaţia de locatari". 
Demisolul conţine instalaţii tehnice, cu 

centrală tennică, hidrofor, camera fochistului şi 

camere de serviciu. 
Dosarul blocului de la Cartea Funciară 

arată că la această adresă se găseşte un bloc cu 
şase etaje. De la etajul I la etajul 5 se găsesc 23 
de apartamente, la etajul şase se găsesc două 
camere iar la subsol-un apartament. 

În anul 1937, Marcu Goldbraun, Sofia 
colonel Thibalut şi Pincu Goldbraun, în calitate de 
moştenitori ai lui Herman Goldbraun vând 
inginemlui Alexandru Ettinger şi domnişoare i 

Florica Ettinger un teren situat situat între 
numerele 4 şi 6, teren ce făcea parte integrantă din 
imobilul de la număml 6 ce aparţinuse lui Hennan Goldbraun. Tot în anul 1937, Rosa 
Weissman, moştenitoare şi ea a lui Hermann Goldbraun, vinde partea ei de teren' lui 
Alexandru şi Florica 
Ettinger. 

De-a lungul timpului, 
Alexandru şi Florica 
Ettinger au încheiat şi alte 
acte de vânzare-cumpărare 
şi schimb pentru numeroase 
apartamente din acest bloc. 

În anul 1989, apar
tamentele acestui bloc erau 
proprietate particulară. 

Lipit de constmcţia 

T 
tN ACE ASTA CASA 

A U l..DCVIT ÎNTRE ANII 1975 - 1993 
PARINTELE PROFESOR DR. OUMlTRU 
STĂNlLOA/E CU SOŢIA SA MAR\A . 

S-A PU5 ACEASTA PLACA 
COMEMORATlYÂ SPRE CINSTIREA MEMOR\E\ 
MARELllf TEOLOG SI MENTOR AL 
SPIRJTUALITĂ.Ţll ORTODOXE ROMÂNE . 

ASOCIAŢIA OE LOCA\A.Rl 

de la numărul 6, se găseşte blocul de pe strada Cernica numărul 8. Este constituit din 
demisol, parter, două etaje şi mansardă . Etajele I şi 2 au câte o cameră în decroş care se 
continuă cu un balcon şi o mică cornişă în zidărie . Blocul prezintă deschideri 
dreptunghiulare şi rotunde iar pe faţada estică , în curte, sunt proiectate trei deschideri 
dreptunghiulare foarte înguste, de sus până jos pe casa scării. Mansarda este în retragere cu 
ferestre mici, pătrate. Clădirea are opt apartamente. 

Cartea Funciară ne dă unnătoarele date: pe un teren de 2201112• se află o casă cu 
subsol, parter, două etaje şi mansardă, având în total 15 camere, 3 holuri şi dependinţe. 
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ln anul 1941 casa era în proprietatea lui 
Feitelsohn Miron, Eliza, Alexandra şi Soraya 
Berta. 

În anul 1947, Miron şi Marienu Feitelsohn 
cumpără de la Isodor Fillman un apartament la 
parter iar Elisa şi Carol Cornişteanu, de la acelaşi 
proprietar, un apartament la etajul întâi. 

În anul 1989, imobilul era proprietate 
particulară . 

Pe strada Cernica la numărul 10, colţ cu 
strada Negustori, la data cercetării noastre pe 
teren( 1989), se găsca o curte " cap de 
perspectivă'', în unghiul format de cele două 
străzi. Curtea era încadrat.'\ pe patru laturi de 
construcţii. Aceste construcţii erau fonnate din 
două pivniţe mari şi camere de locuit, cu uşi şi 

ferestre rectangulare şi cu frize canelate. Toate 
acestea alcătuiau o curte interioară cu un culoar 
lung din care se pătrundea în camere. Careul era 
închis de o cameră la stradă, casa având un plan 
neregulat. Acoperişul era din tablă, în patru ape, 
iar casa era construită din cărămidă. Faţada 

principală, pe colţ, avea două uşi şi două vitrine de prăvălie. Pe strada Cemica era o altă 
intrare din stradă, cu uşă şi ferestre bipartite supraînălţate. Pe centrul clădirii se afla un 
fronton triunghiular, orb, iar cornişa din zidărie nu avea ornamente. Ferestrele aveau 
ancadramente simple din zidărie. Aici a fost cârciuma lui Ion Bonoiu, apoi un centru de 
achiziţii ICVA precum şi două ateliere ale Fondului Plastic. 

Documentaţia privitoare la această adresă de la Cartea Funciară specifică: pe 285m2• 

teren, exista o casă cu şase camere, dependinţe şi prăvalii. În 1894, Maria şi Ion Pascu 
cumpără o jumătate de teren de la Demostene Cavadia,cealălaltă jumătate având-o 
moştenire de la tatăl defunct Nicolae Ionescu. În anul 1945 proprietatea aparţinea Ioanei şi 
lui Grigore Bonciu care o cumpăraseră de la familia Pascu. 

În anul 1989, statul proprietăţii era mixt. 
Astăzi(2005), toate vechile construcţii au fost demolate şi în locul lor s-a construit un 

bloc modern cu demisol, parter, şase etaje, cu balcoane lungi pe întreaga faţadă şi instalaţii 
tehnice modeme. 

* 
* * 

Cartea Funciară de la Arhivele Municipiului Bucureşti nu ne oferă prin dosarele 
proprietăţilor prea multe date, unele case neavând nici un fel de documentaţie. Lipsa acestor 
informaţii ne pune în imposibilitatea de a oferi date precise cum ar fi: nume de arhitecţi, 
constructori sau antreprenori, autorizaţii sau ani de construcţie. 
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Din cercetarea noastră efectuată pe teren în anul 1989 am obţinut de la locatari 
binevoitori unele informaţii fără ca ele să constituie certitudini. 

Situaţia proprietăţilor era variată. Locatarii deţineau casele sau apartamentele în 
regim de proprietate particulară, de stat(IAL) sau mixtă. 

Toate imobilele aveau funcţionalitatea de locuinţă, cu excepţia casei de la numărul 10, 
care avea un corp de construcţii ce adăposteau ateliere şi magazine. 

Structura socio-profesională a zonei era dominată de intelectuali activi sau pensionari 
precum şi de alte categorii: 

- studii superioare-medici, ingineri, economişti, profesori, arhitecţi, jurişti, farmacişti, 
un preot, un ofiţer, un ghid turistic 

- studii medii-tehnicieni, funcţionari, desenatori, operatori contabili, controlori de 
calitate 

- muncitori-gestionari, şoferi, instalatori, fochişti, electricieni 
- de asemenea, pe stradă, se regăsesc un mare număr de pensionari dar şi elevi, 

studenţi, preşcolari şi casnice. 
Aspectul arhitectural al străzii este unul obişnuit în vechiul Bucureşti, cu stiluri 

diferite de construcţii. 
Compensaţia lipsei de informaţii de la Cartea Funciară privitoare la strada Cemica a 

venit prin faptul că în aceleaşi dosare am găsit, ca locuind acolo, numele unor mari 
personalităţi româneşti. 

Primul şi cel care a dat după 1993 numele actual al străzii( strada Părintele Stăniloae) 
este profesorul universitar doctor Dumitru Stăniloae ( 1903-1993) care a locuit în perioada 
1975-1993 într-un apartament la etajul lîn blocul de la numărul 6 după cum indică şi placa 
comemorativă menţionată mai sus. 

Născut la Văleni, lângă Braşov, îşi efectuează studiile la Liceul Andrei Şaguna din 
Braşov şi studiile universitare la Cernăuţi şi Bucureşti, primind o bursă la Munchen pentru 
studiul aprofundat al Bizantinologiei şi Dogmaticii. Îşi desăvârşeşte studiile la Paris, Berlin, 
Constantinopol. În anul 1932 este hirotonisit preot şi în anul 1936 devine rectorul Academiei 
Teologice din Sibiu. În anul 1947 este transferat la Facultatea de Teologie a Universităţii 
Bucureşti, la catedra de "Ascetică şi Mistică". 

In anul 1959 este arestat şi condamnat la închisoare, fiind eliberat în anul 1963. Este 
reintegrat la Facultatea de Teologie. Conferenţiază la mai multe facultăţi europene şi 

americane. A primit titlul de Doctor Honoris Causa al universităţilor din Salonic, Paris, 
Belgrad, Atena, Bucureşti, etc. A lăsat mai multe lucrări teologice şi filozofice cum ar fi: 
"Ortodoxie şi romamsm", "Tratatul de teologie dogmatică ortodoxă", 

"Rugăciune, libertate, sfinţenie", "Filocalia"(în mai multe volume), etc. 
În casa de la numărul 3 a locuit profesorul doctor Alexandru Obregia(l860-1937). 

Doctor în medicină şi chirurgie al Facultăţii de Medicină din Bucureşti. Începând cu anul 
1898 a lucrat patru ani în clinici şi laboratoare germane şi franceze, pentru ca, la întoarcerea 
în România, să ocupe funcţia de medic primar la Spitalul Mărcuţa şi de profesor de psihiatrie 
la Facultatea de Medicină din Bucureşti, până la pensionarea sa din anul 1934. Doctorul 
Alexandru Obregia a lărgit mult orizontul în domeniul psihiatriei conducând nu numai 
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BUNURI CU SEMNIFICAŢIE 
ARTISTICĂ ŞI MEMORIALISTICĂ 

Elisabeta Drăgan-Bovo 

În numeroase publicaţii, sesiuni ştiinţifice, colocvii de istorie şi artă, expoziţii, s-au 
prezentat, pe parcursul timpului, obiecte care fac trimiterea la personalităţi de seamă ale 
istoriei politice, culturale sau ale ştiinţei. Menţionăm, pe lângă numeroasele articole ale 
colegilor şi apariţia relativ recentă, în volumele Muzeului Municipiului Bucureşti a unor 
lucrări personale care se înscriu în această sferă de interes. Astfel, printre piesele descrise în 
cadml abordării prezenţei stilului Napoleon III în colecţiile Muzeului Capitalei, se află şi un 
gmp de mobile pentru salon purtând monograma Carol I şi Elisabeta. În general, în 
cataloagele de expoziţie şi în articolele noastre, referirile la Regii României sunt cu 
menţionarea poziţiei celei mai înalte awte în societate, pe parcursul vieţii lor, indiferent 
dacă obiectele prezentate de noi, cu diferite ocazii, provin din alte perioade de timp sau 
poartă însemne definitorii ilustrelor personaje din perioada când nu erau regi. Cu altă ocazie, 
am evidenţiat o creaţie a lui C.P. de Szathmary, care pare a-l reprezenta pe Carol I înainte 
de a deveni rege al României, cumva incognito, într-o postură degajată, departe de 
rigiditatea portretelor de aparat, în haine civile şi chiar cu o coafură diferită de cea obişnuită 

a ilustrului personaj. Portetul ar putea fi o încercare 
de atelier, în care autorul a exersat tehnica colării 
clişeelor fotografice în tablouri pictate (aici, strict 
chipul lui Carol I) şi care este posibil să fie elaborată 
într-o perioadă de timp mai îndelungată, data trecută 
pe pânză lăsând impresia că nu este în concordanţă cu 
cea a realizării picturii. 

Oglindă pentru consolă 1 

În secolul al XIX-iea, interioarele caselor 
boiereşti din ţara noastră, sub influenţa occidentală, 
nu întârzie să arate ca cele de la Paris sau Viena. În 
această perioadă de reluări şi interpretări ale stilurilor 
consacrate, conacele şi palatele din ţările române 
cunosc amenajări pline de gust şi eleganţă, înglobând 
mobilă, obiecte deocrative şi de artă plastică adesea 
achiziţionalte din atelierele străine. 

În această categorie se înscrie şi piesa pe care o 
prezentăm, o oglindă pentru consolă, de mari 

1 Lucrare prezentată şi la Colocviul Naţional/Istorie/Istoria artei/ediţia a li-a, Muzeul Peleş, 1996- realizată 
în colaborare cu doamna Raluca Tănăsescu. Textul prezent este parţial modificat. 
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dimensiuni: 2,90 x I, I O m, din cristal argintat în ramă de lemn cu fronton. Ornamentele 
sunt realizate în stuc modelat, aurit şi reprezintă elemente vegetale, putti şi, în flancuri, 
vase tip crater, cu flori . În acelaşi timp se remarcă, pe suprafaţa din interior a 

montanţilor, medalioane cu portrete de femei, 
înconjurate de şnururi cu ciucuri, care se continuă pe 
toată lungimea ramei. Decoraţia este complicată de 
alternări de oglindă şi baghete stucate, cu un fel de 
plin-gol. În partea superioară , cristalul, ca şi rama, au 
contur arcuit, iar în partea inferioară se observă 

decorul cu frunze de acant. 
Cadrul este parţial deteriorat, mai ales la fronton; 

rupturi de statuete (îndeosebi cea din dreapta, care are 
braţul desprins), porţiuni de ghips căzut până la 
armătura metalică, auritura ştearsă pe alocuri. Cristalul 
este ciobit în partea inferioară şi are porţiuni de argint 
desprinse. În 1996, deţinătorul piesei era o instituţie a 
Statului ai cărei reprezentanţi menţionau verbal, 
referitor la aceasta, preluări şi cedări ale Scroviştei din 
1950, de la M.I. şi, în anii 1980, trecerea la Fondul 

Protocolului de Stat. Din păcate, nu am putut consulta materialele de arhivă, având în vedere 
caracterul cu circuit special al documentaţiei instituţiei deţinătoare. În prezent, nu ştim dacă 
oginda se mai află sau nu la acest deţinător. 

Cotroceniul avea un salon Ludovic al XV-iea şi nu ar fi imposibil ca oglinda creată în 
varianta stilistică de trecedere de la Ludovic XV la Ludovic XVI, şi cu elemente de secol 

IX, (vezi coafura personajului din medalion), să fi fost transferată la Scroviştea când 
Sa lonul era transformat în sală de vânătoare din dorinţa regelui Ferdinand I, în 1927-1928, 
ou după moartea acestuia când, din ordinul 

R ·ginei Maria, se fac masive mutări spre alte 
r ·şedinţe, până la 1930. 

Sperăm ca studiile viitoare să clarifice 
p rovenienţa sigură a acestei piese de artă decorativă 
·ore ar fi putut aparţine vechiului fond al 
otrocenului sau/şi Scroviştei. 

Astfel de oglinzi erau relativ numeroase în 
• pocă. Adesea, ele au oglindit la propriu 
p rs onalităţi de seamă, fiind martori tăcuţi ai 
is toriei . În acelaşi timp, acestea rămân componete 
n marea categorie a oglinzii ca obiect decorativ. 

Casetă cu placă decorativă 

„Dacă toate cele frumoase vă vor aminti de 
mi ne, voi fi pe deplin răsplătită pentru dragostea ce 
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ZIUA BUCUREŞTILOR -
20 SEPTEMBRIE 1959 

dr. Ionel Ioniţă 

Anul 1959 a însemnat pentru Bucureşti aniversarea a 500 de ani de la cea mai veche 
menţiune documentară cunoscută despre existenţa oraşului. 

Documentul care determina o asemenea emulaţie şi care devenea astfel un adevărat 
act de naştere al Bucureştilor era un hrisov dat de Vlad Ţepes, Domnul Ţării Româneşti, la 
20 septembrie 1459 în cetatea Bucureşti. Deşi textul nu se referea cu nimic la oraş sau 
împrejurimi importanţa sa majoră rezultă din ultimule rinduri care încheiau documentul: 
"s-a scris în septembrie 20 în cetatea Bucureşti în anul 6968 ( 1459) Io Vlad Voevod din mila 
lui Dumnezeu Domn". 

Hrisovul fusese pus în circulaţie încă din 1906, cînd a fost expus alături de alte 
documente, în cadrul expoziţiei jubiliare fără a i se bănui valoarea. Documentul a aparţinut 
învăţătorului Alexandru Bunceanu, al cărui domiciliu era în anul 1959 în comuna Nadanova, 
raionul Baia de Aramă, regiunea Craiova. 

După expunerea sa a fost cumpărat de Biblioteca Academiei Române unde se găsea 
în 1908, iar în 1959 se afla tot la Biblioteca Academiei Române în Secţia de manuscrise. 

Documentul nu a fost luat în seamă multă vreme. Deşi originalul slav fusese publicat 

de P.P.Panaitescu în 1938, 1 el a trecut neobservat pînă în anii 'SO. 
Prin 1956 George D.Florescu împreună cu un gmp de istorici îl repun în discuţie şi 

propun ca data de 20 septembrie să devină ziua oraşului Bucureşti.2 

O coincidenţă fericită face ca în anii 1956 - 1957 să se dezbată şi problema 
redeschiderii Muzeului oraşului Bucureşti, care după o perioadă mai dificilă primise un 
spaţiu nou în Palatul Suţu. 1959 devine astfel o dată cu rezonanţă deosebită atît pentm oraş, 
care îşi aniversa jumătate de mileniu de atestare cit şi pentru muzeu care oferea publicului 

un nou edificiu cultural într-o nouă viziune.3 

Acest jubileu a depăşit cu mult nivelul unei sărbători locale. 
"Pentru pregătirea şi organizarea acestei sărbătoriri se va constitui un comitet iar în 

ziua de 20 septembrie 1959 va avea loc o sesiune jubiliară a Sfatului popular al Capitalei."4, 

1• P.P.Panaitcscu, Documentele Ţării Româneşri. Bucureşti, 1938, pag.240-241. După informaţiile pe 

care le avem din articolul lui ll.Chircă documentul a mai fost folosit în anii '30, înainte de publicarea lui după 

o traducere dintr-un manuscris aOal tot în Biblioteca Academiei, vezi H.Chircă, Comentariul islorico:filologic 

asupra liriwvului din 20 seplemhrie 1459. în Studii, revistă de istorie anul Xll, nr.5, Editura Academiei R.P.R., 

1959, pag.317. 
2 Informaţie transmisă de prof.dr.Panait I.Panait, director al Muzeului în perioada 1984-1990 şi 

participant la această primă sărbătoare. căruia îi aducem mulţumiri şi pe această cale. 
3 Desigur că sînt aspecte discutabile privind această „nouă viziune", dar să nu uităm că Muzeul 

Municipiului Bucureşti a suplinit mai mult de un deceniu lipsa unui muzeu na\ional de istorie. 
4 !11/iirma(ia Bucure.1·tiu/11i, nr.1883, din 28 august 1959. 
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se menţiona în Hotărîrea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român şi a 
I 'onsiliului de Miniştri. 

Comitetul pentru pregătirea şi organizarea sărbătoririi celei de-a 500 aniversan a 

ura~ului Bucureşti s-a constituit într-o şedinţă specială la Sfatul popular al Capitalei. 5 În 
rnmilet erau cuprinse toate categoriile socio-profesionale care ilustrau într-o "armonie 
111contestabilă noua orînduire democratică." Alături de membri ai Consiliului de Miniştri, 
~rcrclari ai Comitetelor orăşeneşti ale P.M.R şi U.T.M., se regăseau oameni de ştiinţă 

precum şi muncitori fruntaşi din uzinele fanion ale Capitalei.6 

Programul manifestărilor cuprindea o săptămînă plină de activităţi între 13 şi 20 
Nt'Jllcmbrie. Se desfăşurau festivaluri cinematografice, manifestări muzicale, avea loc 
Nnplămîna celor mai bune spectacole ale teatrelor din Bucureşti şi se deschideau expoziţii 
Iernatice cu titluri adecvate evenimentului: Bucureştii în arta plastică, Bucureşti oraş al 

11n1ncii, Bucureştiul în imagini.7 

O atenţie deosebită a fost acordată de presa bucureşteană celor două expoziţii şi 

rnncursuri intitulate "Bucureştiul în imagini" şi "Bucureşti oraş al muncii". De asemenea 
1111rul "Informaţia Bucureştiului" anunţa ini!iativa Casei creaţiei populare a Capitalei aflată 

111 piata Kuibîşev nr.78, de a se ocupa de organizarea expoziţiilor. 
De altfel, trebuie menţionat faptul că Informaţia Bucureştiului a alocat spaţii 

111·11croase acestui eveniment şi toate începeau cu prima pagină.9 

Concursul şi expoziţia de fotografii erau deschise tuturor amatorilor "din 
h1lrcprinderi, instituţii, cluburi, case de cultură, cămine culturale, membrii cercurilor de artă 

s lnfi1rmafitJ B11c11reşti11/ui, nr.1895 din 11 septembrie 1959. 
6 În comitet se aflau Şlefan Voitec şi Athanase Joja, vicepreşedin[i ai Consiliului de miniştrii, artistul 

1•11pnrului Costache Antoniu, Tudor Bălan, matriţer la Uzinele ,,Semănătoarea", acad.Mihai Beniuc, artista 
1•1111nrului Lucia Sturdza Bulandra, eroul muncii socialiste Alexandru Codescu. acad.Emil Condurachi, acad.Petre 
I '1111Ntnnlinescu-Jaşi, Constanta Crăciun, adjunct al ministrului învăţămînlului şi culturii, Gheorghe Cazacu, lăcătuş 
lu I l1incle „Vasile Roaită", Florian Dănălache, prim secretar al Comitetului orăşenesc Bucureşti al P.M.R., Dumitru 
I l111rnncscu, preşedintele Comitetului executiv al Sfatului popular al Capitalei, prof.Mihail Ghelmegeanu, 
Vll'l'[lrcşedinte al Societăţii pentru răspîndirea ştiinţei şi culturii, Antonache Hristache, forjor la Uzinele „23 
A1111usi", Ana Ilie, muncitoare la Fabrica „Butoiul", Gheorghe Ionescu, preşedintele Consiliului sindical orăşenesc 
lh1l'Urcşli, Elena Jordăchescu Lascu, secretar al Comitetului orăşenesc Bucureşti al P.M.R., Maria Irimescu, 
1111111citnare la Fabrica de încălţăminte „Flacăra Roşie", Carol Loncear, ministrul industriei grele, eroul muncii 
•nrnilislc Ştefan Lungu, Toma Marinescu, prim-secretar al Comitetului orăşenesc Bucureşti al U.T.M., Cornelia 
Mnlccscu, secretar al C.C. al U.T.M., acad Ştefan Mileu, Maria Mironescu, preşedinta Comisiei de femei a oraşului 
ll11rnrcşli, Mihai Mujic, secretar al Consiliului central al sindicatelor, acad.Andrei Oţetea, Gheorghe Pietroiu. 
1lill0ctnrul Uzinelor „Republica", Maria Rosetti, preşedinta Consiliului naţional al femeilor, Alexandru Sencovici, 
111111is1rul industriei bunurilor de consum, Gheorghe Stoica, secretarul prezidiului Marii Adunări Naţionale, 
1 lhcnrghc Titrade, lăcătuş la Alelierele centrale l.T.B., Eugen Utan, strungar la Uzinele Mao Tze-Dun, general 
111111or Gheorghe Zaharia, Ştefan Zarea, inginer, în ln/im11afia Burnreşli11/ui, nr.1895, din 11 septembrie 1959. 

7 li!formafia Buc11re,<liu/11i, nr.1883, din 28 august 1959. 
8 Piaţa s-a numit de-a lungul timpului Piaţa Lahovary, Piaţa Kuibîşev, Piaţa Cosmonauţilor şi acum iar 

11111111 Lohovary. 

" Singurul număr din această perioadă al lnfiJrmafi1.'i B11rnrt'şli11/11i care nu acordă nici-un spaţiu 
1•vr111mentului este numărul 1897 din 14 septembrie consacrat evenimentului cosmic care a avut loc în acea zi. La 
I •I Ncptcmbrie, ora zero, 2 minute şi 24 de secunde, ora Moscovei racheta cosmică sovietică a atins suprafaţa lunii. 
11111 pentru prima dată cînd s-a înfăptuit un zbor cosmic de pe pămint pe un alt corp c.:resc. 
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Ceea ce se remarcă în primul rînd la aceste acţiuni, în afara festivismului caracteristic 
epocii, este tematica impusă cu un accent deosebit pe lupta maselor populare penim libertate 
socială şi naţională, pentru constmirea socialismului, tematică ce va constitui subiectul 
predilect pentru majoritatea manifestărilor din România timp de aproape jumătate de secol 
de acum încolo. 

Dar încercînd să ne desprindem de toate aceste aspecte nu se poate să nu remarcăm 

amploarea pe care a avut-o aniversarea Bucureştilor în 1959. Sărbătorirea a 500 de ani de 
atestare documentară nu a fost o simplă manifestare. Ea a cuprins întreaga societate 

bucureşteană. 24 

Participarea personalităţilor României la cel mai înalt nivel, la vremea aceea, dau 
măsura importanţei, care a fost acordată Capitalei. 

De asemenea, este de subliniat prezenţa reprezentanţilor capitalelor şi ai diverselor 
oraşe, invitaţi la sărbătoare, majoritatea fiind formată din cei din lagărul socialist , dar 
nelipsind nici oaspeţi sosiţi din Washington, Stockholm, Helsinki sau Viena. 

Sărbătorirea zilei de 20 septembrie din anul 1959 a fost prima şi, de fapt, singura 
manifestare de acest nivel din Bucureşti. 

Budwrest's Day, September 20th 

SUMMARY 

The oldest document attesting the name ofthe city ofBucharest dates from September 
20th, 1459, and was issued from Vlad Ţepeş's (the Impaler) chancellery. The article 

presents details about the date of September 91h, which officially represents the day when 
the people of Bucharest celebrate their City. 

~4 Iată cîteva din aspectele politice, sociale, culturale, artistice, edilitare, comerciale editoriale. etc. ale 
ac)iunilor: 

- emisiune de timbre pusă în circula\ie de Direc)ia Generală a Poştelor şi Telecomunicaţiilor; 
- cărţi poştale ilustrate; 
- lucrări edilitare:pavaje, amenajare de spa\ii verzi, plantare de nori de sezon de-a lungul trotuarelor pc 

marile artere de circulaţie, zugrăvirea clădirilor na\ionalizate; 
- ac)iuni cetă\eneşti în cadrul circumscrip\iilor electorale; 
- angajamente ale deputa\ilor, comitetelor de stradă şi a comitetelor de bloc pentru înfrumus.:)area locurilor 

unde locuiesc; 
- în comerţ au fost puse în circula\ie mărfuri cu inscripţii jubiliare şi desene inspirate din istoria oraşului; 
- ambalajele aveau imprimate inscripţii speciale; 
- apariţii editoriale: Bucureşti - scurt istoric, Bucureşti la a 500 -a aniversare; 
- simpozioane. medalioane muzicale, concursuri; 
- programe artistice prezentate de echipe de artişti amatori din intreprinderi; 
- programe şi cicluri de filme în cim:matografele bucureştene; 
- proiecţii de filme în pieţe publice; 
- spectacol festiv la Teatrul Naţional l.L.Caragiale; 
- spectacole dedicate Capitalei pe mai multe estrade din pieţe şi parcuri şi pe scenele unor case de cultură; 
- concursul din Informaţia Bucureştiului intitulat „Cunoaşte\i Bucureştiul?'', etc. Pentru amănunte 

suplimentare vezi Informa/ia Bucureştiului, an Vil, nwnerele din lunile august şi septembrie, 1959. 
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PALATUL DINICU GOLESCU 
ÎNTRE ANII 1812-1866 

dr. MIHAIL IPATE 
cercetător Muzeul Naţional Cotroceni 

După revoluţia din 1821, domnitorii pământeni au folosit în Bucureşti numeroase 

11• ·dinţe: casele domneşti de pe Podul Mogoşoaiei , mănăstirea Mihai Vodă, pal:itul Ghic:i 

I •1 • fo losite ca reşedinţe de către primul domn pământean Grigore al IV-iea Ghica - palatul 

, tubei, palatul Brâncovenesc de lângă Mitropolie, palatul Cotroceni. În rândul acestora s-a 

1 •111 tircat palatul ridicat de Dinicu Golescu, care, ulterior a devenit palat al statului . Cauza 

p1111 · ipa l ă a acestui fapt a reprezentat-o lipsa unui aşezământ care să îndeplinească 
11111 l1iplele ceri nţe a le unui astfel de spaţiu de reprezenta re ş i protocol. 

Palatul Di11icu Co/eseu 

f. Palat boieresc 

onstru it de Dinicu Golescu, în sti l neocl:isic, între :inii 18 12 - 1815 1, pe Uliţa 

~1 11 oşo:i i e i , lîngă biserica Creţulescu, palatul avea peste 25 de încăperi . Printre ele se 

1111111 ra un salon foarte spaţios ş i a cărni mărime l-a Îacut pe banul Radu Golescu , tatăl lui 

I l111icu, să-ş i întrebe fiul cu ce-l va lumina, la care acesta ar fi răspuns , că el şi -a cl ădit casa 

111•11t 1u „ viitorime "'2. Profetice cuvinte căci, într-adevăr, palatul va deveni o reşedinţă 
t111111 n cască, iar spaţ ioasa încăpere va fi folosită ca sală a tronului . Frontonul care marca 

111 11111 ca în palat era decorat cu două ordine suprapuse pe pilaştri clasici : unul doric, scund 

111 porter ş i unul ionic, cu piedestal la etaj, totul încoronat de un fronton triunghiu lar3 . 

I ' 111 1 s lrucţia avea două caturi: parter şi etaj. 

Descriind casele boiereşti , Ion Ghic:i scria că erau bine împărţite în c:imere bine 

11 111l c, călduroase iarna, răcoroase vara, iar p:irdoseala sălilor şi tinzi lor era de cărămidă pe 

11111 ·hie4• În acest tipar al epocii, se încadra şi arhitectura palatului Dinicu Golescu. 

Palatul a jucat un rol important în viaţa culturală şi politică a României· moderne. Cu 

III' •us t ă ocazie amintim adunările „ Societăţii literare" care se ţineau în acest edificiu5. În 

11uliul acestora erau dezbătute probleme legate de propăşirea culturală precum dezvoltare:i 
ii V \t mântului public, crearea unui teatru naţional, abolirea monopolului tipografic . Acolo 

111 c itit gramatica lui Iordache Golescu - fratele lui Dinicu Golescu, tă l măcirile lui I. H. 

I În Cas tele pulule şi conace di11 România, voi. 1, Ed. Fundaţiei Culturale Române, Buc., 2003, la p. 70„ 
Nnn·1s D. Ion scrie: „Istoria palatului Regal din Bucureşti, începe cu primul dece niu al secolului al XIX-iea ... [ .. . ] 
f 1111 · nnii 18 12- 1815 ... " , de fapt , anii 1812-1815 reprezintă al doilea deceniu. 

l Ulisse de Marsillac, De Pesth u Bucurest, Bucureşti , 1869, p. 69 . 

l Grigore Io nescu, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor. Ed. Academiei, Bucureşti , 

111n 11 . 5 11. 
• Ion Ghica , Opere, voi. 2, Ed. de Stat penlru Literatură şi Artă , Bucureşti , 1956, p. 304. 

~ I. Eliad. Gramatică românească, Sibiu, 1828, p. 2. 
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menţionat, portul tradiţional domnesc şi cel boieresc a fost înlocuit, moda apuseană fiind 
preferată şi promovată chiar de către domn (care era văzut îndeosebi în unifonna de şef al 
armatei, acoperită de o manta căptuşită cu atlas alb, iar uneori în civil). Protocolul curţii ;:i 

fost şi el modernizat, s-au desfiinţat diferite solemnităţi şi obiceiul sărutării mâinii 

domneşti22 • Alături de activităţile mondene pline de savoare, în palat s-au desfaşurat întâlniri 
mai puţin plăcute. Un astfel de moment a avut loc cu ocazia vizitei, din toamna anului 1841, 
a adjutantului împărătesc, generalul Duhamel, trimis de curtea ţaristă pentru a observa 
administraţia domnească din Principate şi a-l convinge pe domnul Alexandru Ghica să 
schimbe guvernul. Generalul a stat în Bucureşti o săptămână, timp în care a purtat, cu 
domnitoml convorbiri secrete, la palat. Motivul acestei vizite era clar: o demonstratie a 

forţei ruseşti şi a susţinerii intereselor ţariste în zonă 23 • Generalul Duhamel, arogant şi 

insolent era persoana nimerită să întreprindă o astfel de misiune 24. Un an mai târziu, tot la 
palat, a avut loc trista scenă a plecării domnitorului în urma demiterii sale. Tristeţea a 
cuprins nu numai familia domnitorului, dar şi o parte însemnată a bucureştenilor, căci 

Alexandru Ghica era un domnitor popular 25 . 

Denumiri sub care a fost cunoscut 
De-a lungul timpului, palatul a cunoscut (în documentele oficiale) mai multe 

denumiri: „palatul domnesc din Uliţa Mogoşoaiei "(1844)26; „ vechi de ţeremonie" 

( 1852)27; „ vechi de pe Uliţa Mogoşoaiei "( 1856)28 ; „statului" ( 1858)29; „ de rezidenţă al 
statului, de pe strada Mogoşoaiei" (în perioada domniei lui Cuza)30. 

În general, palatul a fost cunoscut ca domnesc, de ceremonie, de rezidenţă, al statului. 
Interesantă este folosirea termenului de palat vechi, deşi, în 1852, când este întâlnită această 

denumire31 , avea o vechime de numai 40 de ani, dacă luăm în considerare anul începerii 
constmirii lui. Acest aspect reflecta mentalitatea vremii, faptul că pentru oamenii de atunci, 
40 de ani reprezenta o perioadă îndelungată, fiind tributari unui alt ceas biologic la care se 
adăuga imaginea cam dărăpanată şi neîngrijită a palatului statului. 

Dacă începuturile sale sunt puţin cunoscute şi destul de dificil de reconstituit datorită 
vitregiilor vremii (care a făcut ca numeroase documente să se nu mai păstreze, dar şi sărăciei 

22 Ghica Alexandrina, op. cit., în Convorbiri literare, nr. 4, 1913, p. 353. 
23 Ibidem, p. 47. 
24 Ibidem, pp. 48-49. 
25 Ibidem, p. 50 ; autorul ne lasă o descriere impresionantă legată de acest moment: „ Domnu lipsea, se 

dusese pentru u11 moment la co11.~ulu/ rusesc.Interiorul palatului era plin cu hoieri şi chiar cu oameni din popm; 
lofi lăcrămînd. În salonul cel mare de primire erau tofi adjutanţii şi ,<tab-<ljiferii cu mîini/e încrucişate, plâ11gî11d. 
[. .. } Î11.fine iată ,fi Domnul. De la capul scărei şi pî111i să urce treptele palatului au /rehuit să.facă o jumătate de 
oră. Poporul Înfesat pe trepte şi în genunchi îi săruta mîi11ile, a/fii hainele, strigînd .. u11de ne laşi,părintele 
nostru!". 

26 A.N.I.C., Fond Ministerul Lucrărilor Publice, Dosar 5511844, f. 3. 
27 Ibidem, Dosar 10211852, f. I. 
28 Ibidem, Dosar 8111852, f. I. 
29 Ibidem, f. 127. 
30 Ibidem, filele 125 şi 151. 
31 Ibidem, f. 14. 
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d1H 11 incntelor narative), pentru perioada care marchează sfărşitul secolului, există numeroşi 
111111 io1 i fotografici, care atestă înfăţişarea exterioară, decoraţia interioară, aspectul general 
tl 11• •cd inţe i . Toate acestea ne-au incitat şi îndemnat să cercetăm cu atenţie arhivele şi 

ltlh l101 c i le în vederea cunoaşterii etapelor de început din istoria acestei clădiri. 

Perioada G. Bibescu 
Noua domnie s-a arătat preocupată de aspectul reşedinţei oficiale a statului . În acest 

1 11 , 711 anul 1844, Departamentul Trebilor din Lăuntru a orânduit o comisie 32 compusă din 
1111li•ovnic viconte Gramont, clucer Petrache Poenaru, mr. Borroczyn şi Vilacrosse -
11 lill • ' lui oraşului, pentru a se pronunţa asupra reparaţiilor necesare sălii tronului (care 

11 111 •1, •nta principala şi cea mai plină de semnificaţii încăpere a palatului) şi cheltuielilor 
111 ·11·111 . Comisia a constatat,_ că nu numai sala tronului necesita reparaţii, ci şi restul 

1111h1l11 lui. inclusiv acoperişul. In acest sens l-a însărcinat pe inginerul statului să se ocupe 
11 m· ·ns l ă problemă, punându-i la dispoziţie suma de 3.818 galbeni. 

n vara anului 1844 au fost efectuate reparaţii importante la palat şi redecorări ale 
111111 spa tii , de către Departamentul din Lăuntru, prin Secţia Inginerească. Astfel, în 

1111 p ·ri le palatului s-au reparat plafoanele, s-au înlocuit pardoseli, s-au retapiţat mobile (de 
lt • to pi ţerul curţii - ceea ce atestă existenţa unui personal calificat şi specializat, dar şi 

111 III în acest scop), s-au schimbat perdele şi draperii. Cele mai importante lucrări s-au 
11 ·1111 1L la Sala tronului - care se afla într-o stare precară 33. Cum arăta în acea perioadă locul 

1111111 , -ou perindat - cu ocazia activităţilor mondene, oficiale - protipendada, personalităţi 
d1 vi \ii politice, culturale, oaspeţi străini, membrii corpului diplomatic acreditat la 
I tlu III ·ş t i? Pentru a putea răspunde la această întrebare am folosit documentele de arhivă. 
l lt 11 ·s tă că în acest spaţiu de reprezentare pereţii au fost decoraţi cu mătase de culoare 
of t •11 pervazurile aurite, au fost puse la cele 5 ferestre ale sălii perdele de mătase şi „ tibet 

11/11 " , s-tt ridicat un perete mobil pentru ascunderea tronului in zilele de bal, plafonul a fost 
1h t 0111 1 cu „ hârtie de Viena" (tapet) cu „ deosebite desen uri şi polia/ă". Sala a fost decorată 
111 Ho linz i (cu arabescuri mari la colţuri), 11 policandre (unele din lemn, iar altele din fier), 
'li li ba nchete în stil rococo, tapiţate cu mătase. Tronul a fost şi el refăcut. Pereţii au fost 

tl11 otoţi cu arabescuri poleite la colţuri. Tot pereţii au fost zugrăviţi în anumite locuri, în aşa 
lt I 11c 1l să imite marmura albă. 

I ccorarea sălii tronului a fost completată cu 24 de pilaştri, care imitau marmura albă, 
11111 1nti di n stucomarmură. Capitelurile şi ornamentele pilaştrilor au fost, pe alocuri, aurite. 

11 fo los it ş i tapet realizat la fabrica curţii imperiale din Viena. Plafonul a fost decorat cu 
h p În relief, cu tapet, aurit pe alocuri. Galeriile ferestrelor au fost poleite şi decorate cu 
1tll11ii 14 - simbol al statului şi, implicit, al puterii. Toate acestea atestă refacerea şi 

11111d1·1 niza rea, demonstrează existenţa unui spaţiu de protocol şi reprezentare demn de 
1lt MlllW\ia sa, de asemenea, dorinţa domnului de a-l aduce şi menţine la acest nivel. 

Reparaţiile executate la palatul statului nu au cuprins toate încăperile şi drept urmare, 
11 11 1 fos t continuate în anii unnători. Acesta a fost unul dintre motivele pentru care nu a 

l l /\ .N. l.C., Fond Ministerul Lucrărilor Publice, Dosar 55/1844, f. 17. 
11 Ibidem, f. 13. 
14 Ibidem, fil ele 9 -12. 
11 Ibidem, f. 13. 
14 Ibidem, fil ele 9 -12. 
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î;•tr-re~~~n~ c!t semn·:iat „·...;te f~1;i~LU ca ~·j <~Ji·t tlt1<.1rl: :·;:_·.~~~·:..L· e ,-. 

1·eche"'. de care aminteam mai Sf.I'. fiind fr1l,1sitfl la numai '.:;) d<· ~!1 de la tern· .. ,,.„ :1 

constmqie1 ' 
Pe parcursul anulm menţionat continuă reparaţiile cm•'n1e, de întreţinere ale rala1ulm. 

Printre cei cart: s-au ocupat de această problemă se număra şi nrhitectul Melik - care 1-a 

înlocuit pe Ioan Schlater la Secţia Inginerească a deparramenh1lm n Lucrări de amploare 
nu s-au executat, dovadă că la sfărşitul lunii octomhrie 1845 acoperişul nu era încă reparat, 
căci în urma unui vânt mai puternic, care a avut loc în noaptea de 2 octombrie s-au produs 
stricăciuni Js 

În 1846, continuă să se facă reparaţii curente. Cu aceste ocazii apare din nou numele 
ai 'iitectului Melik În acest an, aflăm pentm penim prima dată, din devize, denumirea unor 
încăperi ale palatului : „salon jaime", „salon bleu" ... mir.ul salnn roz" în care a fost 

schimbat tapetul, au fost făcute lucrări de vopsitorie 39. Din păcate nu s-au păstrat descrieri 
narative ale acestor încăperi. 

Între zidurile palatului pulsa, în acei ani, o intensă viaţă mondenă. Datorită presei 
reduse din punct de vedere numeric, cronicile referitoare la acele evenimente sunt extrem de 

J; Ibidem, f. 19. 
16 Ibidem, f. 5. 
17 Bull!ti11. Gazl!lă Oficială, 1845, p. 70. 
38 A.N.I.C„ Fond Ministerul Lucrărilor Publice, Dosar 55/1845, f. 22. 
19 lbidc:m, f. 102. 
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1111, 11111i mult, memoriile personajelor care au luat parte la ele nu păstrează astfel de 
lt 11 I •1 i. Totuşi, într-unul din cele doar două numere ale „Albumului Stiinţific şi literar", 
ljHt •o 1 tfe l de cronică mondenă - prima de acest fel din presa română - purtând semnătura 

I HN I 11 , din care reproducem un fragment: „Balurile ni s-au arătat şi ele cu destulă amăgire 
I 1•1•.1•1•/i(•; amăgiri care n-au ţinut multă vreme, ca toate amclgirile lumei, .fiind că afară 
/11111 1111 hal mare la curte ce s-a dat cu prilejul sărbătorii Sfântului Nicolae, şi alte trei 

/ r1h11 I 1u1r/icolare destul de briliante, toate cele-I-alte saloane au stat închise. Cel mai 
I 111 11 •.1·1111t bal a fost al copiilor, la curte. Mâria Sa Doamna a avut o graţioasă idee sii dea 
111•11/i /11111 e mici, abia scăpată din faşă, un prilej de bucurie care nu se mai aseamănă cu 

I'• lt 1 •r•1•r/I • ei obicinuite. De vreo câţiva ani s-a importat la noi un obiceiu din Germania de 
1 111/11 ·11 1i1 ajunul crăciunului un copăcel împodobit cu lumânări şi cofeturi spre aducere 
1111111/f • 11 11aşterii lui Hristos pntnc, şi copiii chemaţi la această privire se împărtăşesc cu 
(11/1 1'(1trile atârnate de crăcile copăcelului, drept premiu şi răsplătire de bună purtare. 

/ 1111111 i't11/Hirţirea premiilor de zahăr au început danţuri. Cu ce mângâere şi câtă mulţumire 
111 11• 111/l /111 eşte ochiul nostru pe aceste fragede .fiinţe, cel mai liniş tit simbol de poezie al 

1 11111/11/ "40. Textul îşi are relevanţa şi impo11anţa sa. El atestă ex istenţa, în soc ietatea 
l•th 111 • t •o nă, a mai multor saloane mondene, precum şi date despre adoptarea la noi a 
11hll i11l11i împodobirii pomului cu ocazia sfintelor sărbători de Crăciun, a naşterii 

I 11l111loru lui . lată că nu numai moda occidentală (sub diversele ei aspecte : port, artă 
1l11 11111t1v{1, saloane mondene, baluri, dansuri) a fost importată - la propriu şi la figurat - dar 

11 111 I udoptate şi obiceiuri specifice unei anumite zone europene, dar care depăşiseră 
11111111 •1 •li! teritoriale, fiind comune unei arii geografice mai largi care includea şi pe români . 
I li 11 •s t ată, şi pe această cale, receptivitatea şi deschiderea la nou, prefacerile, 
1111111 111i1.orea, faptul că societatea românească era orientată spre „ lumea civilizată" 
111 dr ntol , spre o evoluţie accelerată, care va fi pregnat simţită în anii unnători - cu 
Io 11 1 hii · în epoca lui Cuza. 

l'erioada revoluţiei 

O pagină importantă din istoria palatului este l egată de revoluţia burghezo
!. llllll' JU li că din 1848-1849. În perioada iunie-septembrie, la palat ş i-a avut sediul guvernul 

11111\ lwiiu. Acesta a desfăşurat o intensă activitate concretizată în adoptarea steagului 
lt h 111!11 care purta deviza „ Dreptate Frăţie", a decretat desfiinţarea rangurilor, a cenzurii, a 

li rit p ·i cu moartea şi a înfiinţat garda naţională 41
• Activitatea desfăşurată de acesta a 

11 11111 1'111 ş i aspecte dramatice. În seara de 18 iunie au venit, la palat, cinci indivizi, în 

1111111 I• proprietarilor „ acuzând guvernul de inamic al proprietăţii "42 . De faţă era şi 

111 11111 •lui Odobescu care „schimba la semne de înţelegere cu acei cinci mandatari "43 . La 

11111111 ·, unul dintre aceştia a anunţat că a doua zi va veni o delegaţie mai mare44. Înainte de 

411 Album ,~liinţific şi litterar, 1847. anul I, No. I. 
°' Oan Berindei, Oraşul Bucureşti. re,~edinţă şi Capitală a Ţării Româneşti (1849-1862), Buc., 1963, p. 206. 
•11 El iude Rădulescu, op. cit., p.20 I. 
11 l bid~m . 
•H Ibidem. 
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plecarea membrilor guvernului,colonelul Odobescu, a propus ca, a doua zi, duminică, la ora 
12, să se prezinte statul major şi ofiţerii din garnizoana Capitalei şi „ Rugă pe membrii 
guvernului celui nou să binevoiască a se afl,a la ora arătată în sala cea mare a palatului" 
pentm a primi omagiul şi felicitările ofiţerilor45 . În data de 19 iunie are loc primul complot 
antirevoluţionar, în care colonelul Odobescu a avut un rol major. Odobescu, însoţit de un 
detaşament de soldaţi a urcat scările palatului. Maiorul Teii a ieşit din camera de consiliu şi 
a cerut explicaţii colonelului. Acesta a ordonat arestarea acestuia şi a celorlalţi membri ai 

guvernului46 . Membrii guvernului - mai puţin Magheru (cu sabia scoasă şi-a făcut loc printre 
ofiţeri, fiind urmat de doi dintre dorobanţii săi) şi Ştefan Golescu care au reuşit să se 
baricadeze într-o încăpere a palatului - sunt arestaţi de către coloneii Odobescu şi Solomon, 

care au folosit în acest scop 200 de soldaţi 47. Cele două companii aduse de colonelul 

Solomon intraseră în palat cu baionetele înainte48 . Unii dintre revoluţionari au reuşit să 

scape, sărind pe ferestrele palatului şi-au alertat cetăţenii, chemaţi şi de sunetul clopotelor49 . 

În scurt timp populaţia, aflând de arestarea guvernului, înconjoară palatul, se înarmează şi 
ridică baricade. Fruntaşii revoluţiei ajung la un compromis cu Odobescu, pe care îl proclamă 

„preşedinte şi dictator al ţării "50. Acesta ordonă soldaţilor să nu tragă în popor, iar lui 
Solomon să se retragă în spatele palatului. Un subofiţer revoluţionar, pe nume Davidescu, a 
tras din palat asupra colonelului Solomon, dar a lovit un soldat, după care evenimentele s

au precipitat. Solomon a ordonat deschiderea focului 51 • Au căzut nouă morţi şi unsprezece 

răniţi52 . Furia populaţiei a dus la retragerea precipitată a colonelului în cazarmă. Ca urmare 
a evenimentelor, coloneii Odobescu şi Solomon precum şi maiorul Lăcusteanu au fost 

arestaţi şi judecaţi de către tribunalul ostăşesc, al cărui sediu se afla tot în palat 53 . Tribunalul 

era compus din şapte ofiţeri şi prezidat de colonelul Pleşoianu54 . Sentinţele, deşi au fost 
uşoare, nu au fost aplicate ca urmare a retragerii guvernului în urma răspândirii zvonului, 
potrivit cămia au intrat în ţară trupele ţariste, fapt care a dus la eliberarea acestor ofiţeri. 
După evenimentele din 29-30 iunie, se ajunge la un compromis între revoluţionari, 

mitropolit şi Odobescu55. Astfel, se instituie la palat o comisie interimară până la revenirea 

45 Ibidem. 
46 Documente privind revoi. de lu l/14H i11 Ţările Române. B. Ţara Românească (12 martie 1848-21 aprilie 

1850),Ed. Acad., Buc., 1983, p. 31. 
47 Amintirile colonelului lăcusteaim, Editura Porto-Fr-e.nco, Muzeul Literaturii Române, Galaţi, 1991, p. 67; 

Eliade Rădulescu, op. cit., p.202. 
48 Eliade Rădulescu, op. cit., p.202. 
49 Ibidem, p.203. 
50 Amintirile colonelului lăcusteanu, p. 69. 
51 Ibidem, p. 70; Doc. privind revoi. de la l/14H în Ţările Române. 8. Ţara Ro1111înească (12 martie 1848· 

21 aprilie 1850), Ed. Acad., Buc., 1983, p.31: consulul Colquhoun nota în raportul său diplomatic că unii solda ii 
nu au respectat ordinul dat de Solomon şi au tras direct în populaţia neînarmată. 

52 Doc. privind revoi. dt' la IH4H în Ţării<' Române. B. Ţara Românea.vcă (12 martie 1848-21 aprilie 
1850),Ed. Acad., Buc., 1983, p.31, consulul englez dă alte cifre: 7 morţi, 18 răniţi grav. 

53 Amintirile colonf'lului Ldcusteanu, p. 73; Doc. privind revoi. dt' la IH4H în Ţările Român<'. 8. Tar11 
Românt'ascd (12 martie 1848-21aprilie1850),Ed. Acad., Buc., 1983, p. 40; 

54 Amintirile colonelului Lăcusleanu, p. 75. 
55 Ibidem, pp. 82-84. 
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'llV111111 lui provizoriu. Cei trei ofiţeri menţionati anterior părăsesc ţara . Până în data de 7 
11 111 111 revenit în Bucureşti toţi membrii guvernului. Palatul a continuat să fie sediul 
I 111111 ' 11 ' ll\ei domneşti, cea care a înlocuit guvernul, până în 13 septembrie, când au avut loc 
li 11\'IHll n revoluţiei pe platoul de la Cotroceni şi evenimentele sângeroase din dealul 
pilii '' . Astfel, la palat, la începutul lunii august, s-au desfăşurat activităţi de protocol 

11111 11111 ce le legate de recunoaşterea oficială a Locotenenţei domneş ti de către 

11 1111 1l·11lun\ele diplomatice străine acreditate la Bucureşti. În acest sens, consulii Angliei, 
1'111 h•1 ~ i reciei au felicitat locotenenţa, stabilindu-se, cu acea ocazie, relaţii oficiale57. A 
III 111111 vizi tn trimisului Porţii , Soliman paşa, care, la rândul său, a recunoscut locotenenţa . La 
11 tlli1ll' ·Nta a fost întâmpinat, alături de membrii locotenenţei, de către miniştri şi mitropolit. 
I 11 I( 1dul ·seu a adresat paşei un discurs de bun venit 58. 

I 11 jumătatea lunii septembrie a anului 1848, palatul a fost locuit de către Omer paşa, cel 
111 v 1 uvca un loc important în războiul Crimeii. Cu această ocazie, Sfatul orăşenesc 

111111 tlll ' l ', prin arhitectul oraşului, un raport prin care se solicită suma de 390 lei pentru diverse 
111111h 111i111ri („facerea unei despărţituri de scânduri şi deschiderea de comodităţi") la palat 59. 

l'l'l·ioatla Ştirbei 

111 perioada domniei lui Barbu Dimitrie Ştirbei, deşi acesta folosea drept reşedinţă 
I' 1111111 111b. palatul său, cel al statului continuă să fie reparat şi întreţinut. Această acţiune 
1 1 11111 ~ni tă în aspectul mai larg de reformă şi modernizare al statului şi ţării, patronat de 

li• 111 ·st spirit elevat. Astfel, în efortul de modernizare a oraşului Bucureşti, se înscrie 
li 1!11 I d • alte obiective arhitecturale laice şi eleziastice, şosele şi parcuri şi grija acordată 
111 1111 pulul. 

'· I care s-a ocupat în acea perioadă, în mod direct de modernizări ş i reparaţii era 
11 li I •tul oraşului, Villacrosse. Astfel, în anul 1851, în luna septembrie, s-au adus 

1111 111111 I 1(iri odăilor care compuneau „apartamentul de onoare", s-a completat mobilierul 
11 1 I ndus de la „ casele Meitaniceşti ", s-au tapetat diferite camere 60. La finele lunii 
tt 111111111 n fost cumpărat mobilier în valoare de 1957 de galbeni 61 . Departamentul din 
ll 11111111, prin cluceml Constantin Pencovici şi căpitanul Begheanu, s-a ocupat de aducerea 
li 11 l111zi de la Viena, Paris, Bruxelles 62. 

I 11 d cembrie 1851, se repară tronul, însemn al puterii. De la Viena sunt aduse sobe 
I" 111111 1la tronului şi apartamentul de primire 63 . De altfel, aceste două spaţii de mare 
1111 111111111\ din palat, de fapt cele mai importante, cunosc o nouă strălucire şi datorită 

lh1111 111\i •i (pentru care au fost aduse noi candelabre), care avea un rol important cu ocazia 

' 11 lh1dcm, r. 91. 
' 1 S Albini, 1848 În Principale/11 Române, Ed. Albatros, Buc., 1998, p. 91. 
' 1 lhidc111. 
•v A.N.1. ., Fond Ministerul Lucrărilor Publice, Dosar 55/1845, f. 183. 
foii A.N.I. ., Fond Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, R.E. A.Z., Dosar 71/1851, f. 3. 
01 lh ldcm, f. I O. 
01 lhlck111, f. 15. 
1' 1 lh1dc111, filele 14, 16. 
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primirilor, seratelor, balurilor; iluminaţia puternică, reflecţiile luminii în cristaluri creând 
o atmos :-eră deosebită de confort, bună dispoziţie, somptuozitate. Cheltuielile făcute cu 
ocazia reparaţiilor la palat în acea perioadă totalizează suma de 100.943 lei 64 . În 
primăvara anului următor au fost aduse lustre şi candelabre de la Paris, cheltuidu-se nu 

mai puţin de 15000 de franci 65. 

Se fac noi cheltuieli la sala tronului, ridicate la suma de 31 OOO lei 66 . Pentru refacerea 
sobelor este adus un meşter lucrător în porţelan „ Franţ Ernd (cel tânăr de la iiena) ", 
urmându-se ca poleiala lor să se ia din Bucureşti67 . În 1856 s-a reparat mobilierul „palatului 
de rezidenţă al Statului", cheltuindu-se 140.366 lei din cei 161.006 lei alocaţi, aducându
se pe această cale o economie statului, care a intrat in visterie. Au mai fost făcute diverse 

reparaţii la mobilier, interioare 68. 

De la Paris au fost aduse 23 de lăzi „ cu obiecte de mobilare a palatului" 69 , ceea ce 
însemna mobilier, corpuri de iluminat, textile folosite la draperii etc. 

Perioada căimăcămiei 

În luna martie a aceluiaşi an, „com1s1a cvartirelor" îl însărcinează pe arhitech1I 
statului să întocmească devizul necesar construcţiei unui grajd pentru 20 cai şi a unui şopron 
pentru 4 trăsuri pentru Soliman paşa, care pentru scurtă vreme a locuit în palatul „vechi" de 
pe Uliţa Mogoşoaiei. Ele au fost ridicate în curtea din spatele palatului, pe locul bisericii 
Stejaru, prin licitaţie publică. Însărcinat cu această problemă a fost arhitectul Fraiwald 70. În 
acest mod, palatul este completat cu noi spaţii funcţionale, a căror ridicare fusese susţinută 
de mai demult - după cum am menţionat deja - ca o necesitate obiectivă şi absolut necesară. 
O caracteristică inedită a istoriei palatului este dată de folosirea acestuia (alături de alte 
reşedinţe) de către „comisia cvartirelor" drept loc de plasare a ocupanţilor în perioada dintre 
cele „două domii" ale lui Ştirbei cât şi după acesta. 

Am menţionat sumele plătite cu ocazia diferitelor îmbunătăţiri şi modernizări 

deoarece ele reflectă valori destul de ridicate, ceea ce atestă existenţa unor lucrări de 
amploare sau dotări pretenţioase. Cu toate acestea nu s-a făcut risipă din fondurile visteriei, 
dimpotrivă, s-au realizat şi economii, aspect care se încadrează în linia administrativă 
promovată de domn, conturată din studierea diverselor documente emise de instituţiile 

statului, unele dintre ele purtând rezoluţiile sau consideraţiile domneşti. 
Odată cu numirea în funcţia de caimacam a fostului domnitor Alexandru Ghica, la 

palat au reînceput recepţiile71 . Era perioada în care lupta pentru unire se apropia de punctul 
culminant. La palat se desfăşura o activitate febrilă în acest sens, dându-se numeroase 
recepţii, ceremonii, baluri, domnitorul fiind un unionist convins72 • În acea perioadă, în 

64 A.N.1.C„ Fond Ministerul lucrărilor Publice, Dosar 81/1856, f. 151. 
65 A.N.l.C„ Fond Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, R.E.A.Z„ Dosar 71/1851, f.44. 
66 Ibidem, r. 71. 
67 Ibidem, f. 69. 
68 A.N.I.C„ Fond Ministerul lucrărilor Publice, Dosar 81/1856, f. 151. 
69 Jbidem, Dosar 102/1852, f. 4. 
70 Ibidem, Dosar 8111856,f. I. 
71 Alexandrina Ghica, op. cit„ în Convorbiri literare, nr. 5, 1913, p. 466. 
72 Ibidem. 
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11 tiv I 11 ·n unionistă era angrenată şi nepoata domnului, Alexandrina Ghica, care, după 
1ti.11 11111. iri le sale devenise „secretarul lui preferat, mai ales pentru corespondenţa secretă 

I 1//111 /tl" şi care a fost de faţă la scena în care vodă a cerut partizanilor săi să jure că vor 

iii 1 ni domn pe alesul Moldovei73. Întrunirile cu reprezentanţii puterilor străine, diferitele 
'11 1111111ii , balurile numeroase, erau un bun prilej de atragere a bunăvoinţei şi simpatiei 

111 1!11t1 pentru cauza românească. Spiritul unionist al epocii este redat de memorialista sus 
111 11\ 111111ltl: „ Rare ori am asistat la o perioadă de mondenitate atât de ameţitoare - (însă nu 
111,1 /11111.1': cea mai bună diplomaţie poate se face - şi se făcea mai cu seamă - în saloane). 
11,/11 11 1'1/ • mari, reprezentaţiile de gală, iluminaţiile, etc . ... nu încetau ... "74. Toate acestea 

1111 1 puteau desfăşura într-un palat care nu ar fi fost la un anumit standard de reprezentare 
I p111111 ·o l. 

f11•rioada Al. I Cuza 

I >up5 intrarea în Capitală, în 8/20 febmarie, noul domn s-a dus direct la mitropolie, 
111111 11 Adunarea legislativă, după care la palat, unde a avut loc doar un protocol restrâns (la 

111 1111 pa1ticipat membrii guvernului, câţiva înalţi funcţionari şi ofiţeri superiori75), recepţia 

I 1111 1 1111\ nată pentru ziua următoare76 . Domnul Cuza a refuzat organizarea de baluri şi 

111111111 111 palat, precum şi alte onoruri pregătite în cinstea sa77• La câteva zile de la sosirea 
11„111111 domn în Bucureşti, Jacques Poumay, consul Belgiei, prezentându-se în audienţă,a 
1 111111 l\C'I nlat (de altfel, ca şi ceilalţi consuli) şi surprins de caracteml şi modul în care Cuza 

1 I 1 •11· „situaţia şi viitorul ţării sale": „ El declară .. . că nu doreşte decât un singur lucru, 
I 1111111111 • independenţa ţării sale cu un prinţ străin .. . De ce nu s-ar face in Orient pentru 
/. ili/11 l'olahia ceea ce s-a făcut în Occiden't pentru Belgia ? Dar cu un prinţ înţelept cum 

to I 1',l•1•/e dvs., s-ar face aici un regat minunat ... Dacă, de exemplu, s-ar dori să ni-l acorde 
11111/1•/11 de Flandra, s-ar face biata noastră naţiune cea mai fericită din lume" 78. 

( ' 11 ocazia sosirii Domnului Unirii la Bucureşti, pentru evaluarea situaţiei şi a 
I" Iii 11111\ilor de locuire au fost întocmite o serie de inventare ale palatului. În general, 
111 111 11 ·I • sunt foarte puţine la număr şi, când afirmăm acestea, ne gândim nu numai la 
1 1 ii 11\11 clin centrul oraşului, ci la toate palatele. Din fericire, s-au întocmit şi păstrat şi 
III 11111 · care sunt excepţii de la regulă, în sensul că au fost scrise de cunoscători în 
1111111 11111 . Aceste excepţii cuprind date importante despre palatele inventariate. În primul 
111d 1· 1111 ilntea de infonnaţii cuprinse în ele este mai mare - lucru care se reflectă în numărul 

I p11p 111i - în al doi lea rând informaţiile referitoare la descrierea palatului în cauză sunt 
111 1 I r ·i nu lasă loc la interpretări, la echivoc, fie că se referă la denumirea încăperilor, la 
11 1 111 111 •I care le-au locuit, la arta decorativă prezentă în palat (menţionându-se stilurile 
I 1111 lll' I 1 mobilier, esenţa lemnoasă, calitatea şi cromatica tapiţeriei, artiştii plastici în 

11 I bldcm, p. 461. 
1 lhiclcm. 

11 /fo 111ti11ii la 1859, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Buc., 1985,pp.401, 403-404. 
10 lh1ucm, p. 432. 
11 ll11dcm, p. 424. 
1• llmlcm, pp. 423-424. 
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calitate de autori ai obiectelor de artă decorativă, manufacturile de ceramică, provenienţa 
covoarelor). Cu această ocazie am putut afla că, odată cu folosirea palatului de către 
caimacam, au fost aduse mobile la palat, iar ulterior s-a înÎaptuit o nouă dotare - realizată 

din fondurile consiliului municipal - cu ocazia căimăcămiei de trei şi apoi a şederii lui 
Kiamil Bey şi suitei sale, dintre care amintim, ca o curiozitate: mobilă, plăpumi, perne, 

ligheane, perii de corp si de dinţi, sfeşnice aurite, cu porţelan, călimare, pahare 79. 

Înainte de mutarea lui Cuza aici, în palat s-a făcut o reparaţie generală, motiv pentm 

care, o scurtă perioadă domnul a locuit în palatul de la Cotroceni 80 care fusese reÎacut şi 
dotat în 1852 de către Şirbei dar, care, în urma ocupaţiilor străine din perioada interregnului 
acestuia şi cea imediat um1ătoare, avusese de suferit. În anul 1862 a fost aprobat un credil 
important de 71372 lei pentru repararea palatului, a atenanselor şi a corpului gărzii de 
onoare. La începutul lunii octombrie suma fusese cheltuită, ceea ce atestă efectuarea 

reparaţiilor81 . 
Din inventarul întocmit cu puţin timp înaintea venirii lui Cuza la reşedinţa de pe Calea 

Mogoşoaiei, reies numărul, denumirile şi destinaţia tuturor încăperilor palatului ·de 
„ ţeremonie" dar, mai ales, semnalăm prezenţa, în sala tronului, a tabloului care-l reprezintfl 

pe Mihai Viteazul - a cărei semnificaţie nu are sens să o mai comentăm 82. 

Un alt inventar'D din octombrie 1863 şi adresat ministrului de externe, cuprindea 
aspecte interesante legate de decoraţia interioară a palatului. De remarcat că, în perioada 
domniei lui Cuza, în dotările palatelor reşedinţe este implicat Ministerul de Externe (care a 
preluat acest rol de la Ministerul din Lăuntru). Numeroase piese de mobilier au fosl 
comandate şi aduse în ţară prin grija acestui minister, fapt care atestă importante schimbări 
în reconsiderarea aspectului şi ţinutei acestor reşedinţe. Şi în perioada domniei lui Barbu 
Dimitrie Ştirbei au fost comandate şi aduse piese de mobilier de la Viena, spre exemplu, dar 
numărul obiectelor aduse din străinătate era modest în comparaţie cu perioada lui Cuza. În 
achiziţionarea de mobilier de la Paris, un rol important l-a avut Vasile Alecsandri, (care, de 
exemplu, în vara anului 1862, comandase la casa Levy & Wonns câteva piese de mobilier 

şi decoraţiuni totalizând 12 550 franci)84. În aceeaşi ordine de idei menţionăm că, numai 
într-un singur an - 1860 - cheltuielile cu dotarea palatului au depăşit suma de 1 milion de lei 

(numai mobilele cumpărate de la Paris au costat 591255 de lei)85. Subliniem, pe această 
cale, că este vorba de un aspect strâns legat de noile condiţii create de Unirea din ianuarie 
1859, care conferea noului stat o putere mai mare, putere concretizată şi printr-un nou statul 
de reprezentare şi protocol, la un nivel mai înalt în ceea ce priveşte reşedinţele oficiale. Dar 
să revenim la inventarul menţionat pentru că este important şi semnificativ. Din el aflăm, 
spre exemplu, că apartamentul domnitorului era compus din 6 încăperi, dintre care: salonul 

79 Ibidem, Dos.81/1856, f. 125. 
so Ibidem, Dosar 57/1858, f. 14. 
81 Ibidem, Fond Ministerul Ag. şi Domeniilor,Serviciul Bunuri.Dosar 13 I 3/1862, r.90. 
8~ Ibidem, Fond Ministerul Lucrărilor Publice, Dosar 81/1856, filele 113-115. 

u vezi anexa I. 
84 Alexandrina Ghica, op. cit„ pp. 466-467. 
s; A.N.1.C .. Fond Obşh:scul Control, Dosar 1532/1857, f. 8. 
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11• 11 dtll rol\ spre Creţulescu, decorat cu mobilier în stilurile Boule şi Ludovic al XV-iea 
1 111111 ·11s iuni destul de mari judecând după mobilele care îl decorau. Urmează salonul 

I i 11 1 1 11 mobilier de palisandru tapiţat cu mătase roşie de Lyon; camera orientală, camera de 
1o1h t.1 (d • dimensiuni destul de mari, cu piese scumpe din acajou, palisandru); salonul de 

11 • 11111\ ·uprindea o bibliotecă de mari dimensiuni - din păcate nu este trecut în inventar 
1111111111 111 i fe lul cărţilor); apartamentul doamnei cuprindea cinci camere şi ele decorate cu 
111111111 1 liantuzesc, de bună calitate, realizat din lemn de esenţă scumpă, tapiţat cu stofă şi 

1111t.1 t, 11pt11 !amentul de mare recepţiune cuprindea nu mai puţin de patru saloane. Acestea, 
I 1 1 1111 1111 lor, se distingeau prin bun gust şi mobilă de cafitate. Sala tronului, în care se 
li 111111 111 es trada tronului, fotoliile mari ale domnului şi doamnei, calota tronului cu 

lt 1111 1 i din catifea purpurie cu fir şi ciucuri de fir86. Mobilierul era în, majoritate, francez, 
111111 I 11dovic XIV, XV cu lemnul aurit, sau stil Boule. 

t\111 recurs la această sumară, dar necesară descriere a încăperilor reprezentative şi a 
11111\1 •1 lor interioare, plecând de la inventarul palatului (care ne ajută să stabilim gradul 
11111 fwl , şi, în acest caz fericit - căci rare sunt documentele de epocă care prezintă 

I 111111 1 obiecte le de artă decorativă, stilurile folosite la mobilier - putem realiza o 
1111111111\1 cu alte reşedinţe princiare din străinătate) , din dorinţa de a recrea o imagine a 

11111 li1111i apuse, intimitatea şi parfumul ei şi, în mod deosebit, pentru a sublinia existenţa 
I 1111111!11 usl, a obiectelor de valoare care decorau aceste spaţii, toate acestea dovedind că 
1 1 11111\11 se încadra în standardele europene ale vremii. De asemenea, acest inventar, unic 

1111 ii •1 i 'rea detaliată a mobilierului şi stilului acestuia (căci pentru celelalte reşedinţe 
t 111111 t1 nu s-au păstrat asemenea documente, sau nici nu au fost întocmite), înlocuieşte 
lip 11 111111 torilor fotografici prezenţi pentru perioada următoare, cât şi a unor descrieri 

11 ii IV 
I lomnul Cuza nu s-a preocupat numai de dotarea palatului , dar a dorit şi mărirea 

11111 . n acest sens fusese însărcinat arhitectul Thillay care a întocmit, în vara anului 

11 I 11l 111urile şi devizul pentm un nou corp de clădire care avea două etaje 87• Era pentru 
111111111 d 11 cînd un şef al statului a dorit mărirea palatul oficial. Dorinţa lui Al. I. Cuza se 
111 ' 1111 111 s ·nsul celor deja subliniate mai sus, dar acesta nu a mai apucat să realizeze mărirea 

I 11i1h 11 . va face peste două decenii regele Carol I. 
( '1111form uzanţelor de protocol, în aceeaşi perioadă au fost comandate servicii de 

1 •t obiecte de artă decorativă „de o calitate superioară şi a căror cumpărare nu se 
111 1•/l•1·t11a după cuviinţă decât la fabrici speciale şi cu drept renumite în străinătate. 

111 /111 1111/lll că la alegerea acestor obiecte trebuie mai întâi de toate să prezide calitatea şi 

11111/ 1 11.1·/, în tr-un cuvânt condiţiuni extraordinare de artă" 88. Obiectele de artă decorativă 
111·11 11 pnlat erau în ton cu moda occidentală. În epocă erau preferate artefacte de factură 

fi• 111 odcntală pe care le regăsim şi în mai multe saloane ale palatului89. Într-una din 

1111 I · ista şi o masă de biliard90. 

•n A .N.l.C., Fond Ministerul Agriculturii şi Domeniilor. Serviciul bunuri , Dosar 151311864, filele 43-61. 
11 lh ldcrn , Dosar 151311864, f. 194. 
u l1 1idcrn. f. I 08. 
1'1 voi onexa. 
'111 lh ldcrn . f. 136. 
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Se poate afinna că, în epoca lui Cuza, palatul se încadra în standardele europene, în 
ceea ce priveşte decoraţia interioară şi confortul pe care acesta îl oferea. Spre exemplificare, 
am recurs la compararea reşedinţei domneşti cu alte câteva reşedinţe princiare din Europa, 
pentru a păstra proporţiile. Astfel, am avut în vedere reşedinţele Nuewied, Monrepos, 
Segenhaus. Cel de la Neuwied - unde s-a născut Elisabeta, viitoarea soţie a lui Carol I, nu 
era cu mult mai mare decât casele lui Dinicu Golescu (care, să nu uităm, nu au fost edificate 
pentru a fi reşedinţă domnească). După moartea tatălui, Elisabeta a locuit la reşedin\a 
Monrepos. Cele trei reşedinţe, ale căror dimensiuni erau nu cu mult mai mari decât ale celei 
bucureştene, se caracterizează prin sobrietate, aspect specific, de altfel, stilului de via\:I 
germanic. Spre deosebire de acestea trei, a căror decoraţie interioară avea la bazi1 
neorenaşterca germană, interioml palatului domnesc era mai vesel datorită stilurilm 
franceze prezente în mobilier şi artă decorativă. Mai mult, ambientul acestuia din urmă era 
completat de un spaţiu decorat exotic: salonul maur. De asemenea, în palatul de pe Uli\a 
Mogoşoaiei, decoraţia interioară, stilurile de mobilier erau cele la modă în Europa acelor 
vremi, spre deosebire de reşedinţele princiare germane în cauză, care se caracterizau prinlr
o decoraţie de factură mai veche. Palatul domnesc este mai prejos în comparaţie cu cele mai 
sus menţionate sub următoarele criteriu: cel al artelor plastice. La baza acestei sumare 
comparaţii stau martorii fotografici de la mijlocul secolului trecut, căci astăzi decoraţia 
interioară originală a celor trei reşedinţe nu se mai păstrează, iar una dintre ele, palatul 
Monrepos, a fost distms în urma unui incendiu. 

În perioada domniei lui Cuza, la palatul statului viaţă mondenă se desfăşura în limite 

modeste91
• Domnului nu-i plăceau balurile sau recepţiile. De asemenea, eticheta şi protocul la 

curte erau foarte simple, domnul purtându-se familiar cu cei care intrau în palat: ,.În interio111/ 
casei sale uita că este domn. La masa sa mânca în toate zilele cu invitaţi şi ofiţerii de serviciu. 
Era inamic oricărei etichete de curte. Râse de nişte oameni de ai săi, tipuri de inventori de 

etichetă, când aceştia îi prezentară un regulament, cum să primească la curte "92. 

Fiind vorba de principala reşedinţă oficială a statului, paza palatului era asigurată de 
Batalionul I Tiraliori, prima unitate a armatei române moderne - înfiinţată la 1 iulie 1860 -

care avea ca sarcini paza şi garda şefului statului 93• Unitatea era subordonată direct 
Ministerului de Război şi avea misiunea de „ a apăra curtea princiară şi pe Înălţimea Sa 

Domnul Ţării, de a servi la onorurile ce se dau la palatul domnesc "94 • În iunie 1861 devine 

Batalionul I Vânători. Cazarma o avea „chiar aproape de palatul domnesc''95 . În ceea cc 
priveşte dotarea batalionul avea în dotare armament modem: puşca Peabody care reprezenta 

o noutate la vremea respectivă 96. Tocmai misiunea principală a acestei unităţi cu caracter 
special de pază şi protocol a fost încălcată chiar de către comandantul acesteia, maiorul 

91 Monitoru/ Oficial, în care erau tri:cute evenimentele de la curte,în perioada domniei lui Cuza cuprinde 
doar câteva cronici pe această temă. 

n D. Bolintineanu, Via/a lui Cuza Vodă, laşi, 1904, pp. 122-123. 
91 Gh. Cerna!, St. Dragnea, De la tiraliorii lui Cuza la Brigada 30 Gardă, 1860-1995, Ed. Tempus, 

Bucureşti, p. 30. 
94 lbidem; vezi Monitoru/ Oastei, anul I, nr. 31, sept. 1860. 
95 Gh. Cerna!, St. Dragnea, op. cit., p. 3 7. 
90 Ibidem, p. 38. 
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I 1111, 11111· nu a respectat disciplina şi onoarea militară. Acesta a reprezentat pilonul 
11111111111 l ilor, deoarece, fără sprijinul său, nu s-ar fi putut ajunge la arestarea domnului şi 

I I 111 l111a liza rea acţiunii de înlăturare a lui Cuza de pe tronul României. Domnul a fost 
1 11 1111 1 111 11· I ' ofi ţerii din anturajul său : coloneii Nicolae Haralambie, Dimitrie Creţulescu, 
I 11 I 11 1111'.' ·u, maiorul Dimitrie Lecca, căpitanii Vasile Mălinescu, Alexandru Lipoianu, 

I 11111 1111 'nndiano-Popescu, Constantin Pilat, Anton Costescu97. Complotiştii au pus la 
tl1 1111111 \orul plan: aducerea la palat, după miezul nopţii, a subunităţi din regimentul 7 

111 ph • d • artilerie, iar roţile acestora erau antifonate cu paie şi cârpe; conjuraţii au fost 
1111111 111 111 palat de „oamenii casei" : căpitanii Anton Costescu, Alexandru Lipoianu, 

1111 11111 1111 Pilat. În camera lui Cuza au pătruns nu mai puţin de şapte ofiţeri inferiori. 
1ld11\ 111 1 ş t iau la ce misiune au fost aduşi, şirurile de soldaţi din garda palatului au fost 

11111111 1 •11 spa tele. Actul de abdicare a fost semnat de către domn pe spatele unuia dintre 
1111pl11ti ti. Ulterior, atât C. Pilat cât şi Al. Lipoianu se lăudau că ei şi-ar fi oferit spatele 98. 

1111111 III •,, în spatele planului de abdicare nu se regăsesc capii armatei, de asemenea, 
111l111il1qio dintre dorinţa complotiştilor ca acţiunea să se desfăşoare în cea mai mare linişte 

I 1111 11111p 1ielor şi a cârpelor) pe de o parte şi aducerea pieselor de artilerie a căror folosire 
111 111111 1 li llîc ută în surdină, pe de altă parte. Este posibil ca artileria să fi fost adusă pentru 

I 111 lp 11i pc complotiştii care nu se simţeau suficient de convingători, căci este exclusă 
11 1111\11 111d1 cptă rii tirului către palat ca un fapt fără precedent (să ne amintim că, în plină 
I 11111\I , domnul Bibescu a abdicat fără să fie folosită forţa) . 

Mom •nlul abdicării s-a păstrat şi prin amintirile doamnei Elena Cuza. Să rememorăm 
11 1111•11 1 •Ic folosind amintirile doamnei Elena Cuza 99• În seara zilei de 10 februarie, la 

1 h 111, p · când se pregăteau să ia masa, a pătruns în palat un băiat de prăvălie care a 
111111\111 p ·1 •chea domnească că la noapte, în palat vor pătrunde numeroşi oameni înarmaţi. 
1t1111111 il ' uza a trimis după colonelul Haralambie, care era comandantul garnizoanei 
lth 111 •11 . /\cesta îi asigură, „ chezăşuind cu viaţa"(!) , că atât populaţia, cât şi annata nu ar 
11111 11111111 · nşa ceva (lucru perfect adevărat, deoarece Al. I. Cuza nu a fost detronat de 

1111111\ 1 i nic i de armată - ci doar de anumiţi ofiţeri, dintre care unii au şi regretat ulterior) . 

The Dinicu Golescu Pa/ace between 1812-1866 

SUMMARY 

fl •r lhe 1921 revolution, the Romanian mlers were using various residences: the 
I" 11111 ly houses on the Podul Mogosoaiei st., the ones at the Mihai Voda Monastery, the 

11!11 1 I ·i Palace, the Stirbey Palace, the palace near the Metropolitan Church, the Cotrocen 
1L111 /\mong others, we note the remarkable palace built by Dinicu Golescu, which 
• 1111 poloce ofthe state. The main cause ofthis fact was due to the lack ofa settlement 

1ld1 hi wi thstand the multiple requirements of such a space ofrepresentation and protocol. 

o lhl<lcm, p. 42. 
v• lhldcm. 
vu V •spusian Pella , Convorbire c:u Măria Sa Doamna Elena Cuza, Buc., l 909,pp.20-23 . 
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O VICTIMĂ A ISTORIEI: 
GENERALUL GHEORGHE 

J\.RGEŞEANU. ,,BRAVUL GHIŢĂ'' 
SAU ,,GIDŢĂ SÂNGEROSUL''1 

Dan Falcan 

În ga leria victimelor celebre ale violenţelor legionare un loc apaite îl ocupă cei patm 
pi lin m i ni ş tri asasinaţi de gardişti; I. G. Duca, Armand Călinescu, Nicolae Iorga şi Gheorghe 

11 ·~canu. 
Dacă despre primii trei s-a scris mult fapt firesc având în vedere personalităţile lor de 

· •p\ie, despre viaţa şi activitatea ultimului se cunosc mult mai puţine sau chiar deloc. 
I.G. Duca a fost un om politic important, ministm în toate cabinetele liberale ale 

1111 1lor 1914-1928, preşedinte al PNL după moartea lui Vintilă Brătianu (1930), în sfarşit 
p11 11 1-ministru al României din noiembrie 1933. Om de o cinste exemplară, harnic şi 

111 11 Lii ncios, a lăsat în urma sa în afara unui nume nepătat şi valoroase memorii care ne 
1 I Vll în primul rând talentul unui portretist de excepţie. Caracterizările făcute lui Carol I, 
11111 ·I Brăti anu sau P.P. Carp rămân memorabile. 

Armand Călinescu, ţărănist ca extracţie politica a trecut în tabăra regelui Carol al II
I • 1, ·onvins fiind de necesitatea prioritară a luptei împotriva Mişcării Legionare. A fost omul 
1111 I · al regimului carlist, devotat, muncitor până la epuizare şi hotărât la orice sacrificiu. Şi 
1 I 11 l ăsa t posterităţii însemnările sale zilnice, un preţios îndreptar pentru orice istoric al 

po ·ii în care a deţinut funcţiile de ministru de interne, de război sau de prim-ministru. 
Despre Iorga ce s-ar putea spune în plus. Istoric, gazetar, dramaturg, poet, 

111 •morialist, om politic a fost în primul rând, aşa cum îl receptau şi contemporanii să i , un 
11poslol al neamului, o personalitate covârşitoare prin extraordinara sa erudiţie, uriaşă 

111 p11 ilate de muncă şi adancă dragoste de ţară. 
O anumită penumbră în care s-a aflat generalul Gheorghe Argeşeanu considerăm 

11 I zi că este nemeritată . Fără îndoială nu a fost un om politic de talia lui I.G. Duca, nici o 
p 1 ·onalitate ştiinţifică ca Nicolae Iorga sau Virgil Madgearu. A fost însă mai presus de toate 
1111 mili tar de carieră, deci un om al datoriei. 

Gheorghe Argeşeanu s-a născut la 28 febmarie 1883 la Caracal. Tatăl său era ingineml 
V11silc Argeşeanu, iar mama Constance de Lapommavaye descindea dintr-o ilustră familie 
1111hi li a ră franceza, fiind fiica marchizului doctor Ernest de Lapommavaye participant în 
1 11durile armatei franceze la războiul Crimeii (1853-1856). 

Fapt mai puţin cunoscut, Gheorghe Argeşeanu era văr primar atât cu Nicolae 
l'ilulescu, diplomat de excepţie ş i ministru al afacerilor externe în mai multe rânduri, cât şi 

1 Aduc pe aceas tă cale profunda mea gratitudine ş i mulţumire doamnei Sanda Argeşeanu , nora genera lului 
(I ii ·nrghe Argeşeanu şi nepoata marelui nostru diplomat Nicolae Titulescu, o doamna fară ale carei tenacitate, 
1!111 lnta de restabilire a adevărului istoric şi, mai ales, preţioase informaţii , acest articol nu ar fi fost posibil. 
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cu Ernest Urdăreanu, mareşal al Palatului, unul dintre intimii lui Carol al II-iea şi al Elenei 
Lupescu, omul care l-a însoţit pe rege în străinătate după abdicarea sa din 6 septembrie 
1940. De altfel, soţia sa, Monique Urdăreanu avea să fie moştenitoarea legală a Elenei 
Lupescu după moartea acesteia în 1977. 

Gheorghe Argeşeanu a urmat clasele primare la Caracal, iar liceul în Bucureşti la 
"Matei Basarab" al cărui premiant de onoare a fost şi unde şi-a luat bacalaureatul în 190 I. 

Ulterior se dedica carierei armelor urmând Şcoala de ofiţeri de cavalerie de la 
Târgovişte pe care a absolvit-o în 1903 ca şef de promoţie. Este avansat sublocotenent la 1 
iulie acelaşi an şi repartizat la Regimentul 3 Roşiori din Bucureşti. Între anii 1906-1907 
efectuează un stagiu în armata austro-ungară la Regimentul 10 Dragoni "Prinz von 
Lichtenstein" din Olmutz (astazi Olomouc, Cehia). În 1907 este avansat locotenent, pentm 
ca următorii doi ani să-i petreacă ca şi cursant al Şcolii Superioar.e de Război, fiind cel mai 
tânăr absolvent. 

Din 1910 începe să ocupe funcţii de comanda, mai întâi ca şi comandant de escadron 
al Regimentului 2 Călăraşi din Caracal (1910-1912), apoi avansat la gradul de capitan este 
numit şef al Biroului Operaţii din cadrul Diviziei 2 Infanterie. După terminarea campaniei 
din Bulgaria (1913) revine la Corpul I Armată, apoi în 1915 este mutat în statul major al 
Corpului II Armată din Bucureşti. 

În 1916 primeşte ordinul de a coordona trecerea detaşamentului "Predeal" peste 
Carpaţi fiicând astfel parte din primele trupe româneşti care pătrund în Transilvania la 
declanşarea Razboiului de Reîntregire al Neamului (1916-1919). 

În noiembrie 1916 după ce ia parte la luptele de la Flămânda este avansat maior şi 
numit şeful Biroului Operaţii din cadrul Diviziei 21 Infanterie, participând la bătăliile din 
jurul Bucureştilor, de la Ghimpaţi-Naipu. La l septembrie 1917 o nouă avansare la gradul 
de locotentent-colonel si o nouă funcţie, cea de şef al statului major al Diviziei 4 Infanterie 
cu care de altfel participa la acţiunile din Basarabia, de la Cetatea Alba si Tighina, 
contribuind la alipirea acestei provincii istorice româneşti răpite de ruşi în 1812 la patria 
mama. 

În 1918 revine în cadrul armei favorite fiind detaşat la statul major al Diviziei 2 
Cavalerie cu care participă la luptele din Ardeal, apoi la cele de pe Tisa şi în final, la 
ocuparea Budapestei pe 4 august 1919. 

O data terminat războiul, Gheorghe Argeşeanu, deja colonel din aprilie 1920 este 
numit şef al Statului Major al Inspectoratului General al Jandarmeriei. În ianuarie 1921 este 
trimis ca ataşat militar pe lângă Legaţia Română de la Tokyo, fiind numit totodată şeful 
Misiunii române de la Vladivostok, însărcinată cu repatrierea prizonierilor români proveniţi 
din armata austro-ungară şi aflaţi în lagărele din Siberia. 

Revenit în ţară în aprilie 1922, va rămâne până în octombrie 1927 comandantul 
Regimentului 2 Călăraşi din Caracal. Ulterior va fi transferat la Bucureşti, deţinând funcţia 
de şef de stat major a Diviziei 3 Cavalerie, în intervalul octombrie 1927-aprilie 1929. În 
acelaşi an, 1927, reuşeşte să obţină primul loc la examenul pentru gradul de general. Faptul 
este cu atât mai meritoriu cu cât la acest examen au participat 120 de colonei din toate 
armele fiind admişi doar 26, iar Gheorghe Argeşeanu realizează performanţa de a fi primul 
cavalerist care ocupa locul I. Este avansat colonel cu stea. Până în iulie 1931 va deţine 
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romanda Brigăzii 2 Roşiori din capitală, fiind promovat la I O mai 1931 la gradul de general 
ilc brigadă. 

Între 1 iulie 1931 şi l octombrie 1933, general~I Gheorghe Argeşeanu îndeplineşte 
l11nctia de comandant al şcolilor militare de cavalerie. In aceeaşi perioada este trimis pentm 
cloua luni la Paris unde urmează o specializare numita "Cursul Mareşalilor". Reîntors în ţară 
c'Nlc numit la comanda Diviziei I Cava~erie din Arad, apoi din iulie 1934 preia în aceeaşi 
rnlitate divizia 3 Cavalerie Bucureşti. Intre 1935-1936 îl găsim la comanda Diviziei 11 
lnlimterie Slatina, iar între 1936-1937 din nou în Bucureşti comandand Divizia de Garda. La 
I O mai 1937 de ziua naţională a României este avansat general de divizie şi numit totodată 

1 omandantul Corpului 2 Armată cu sediul în capitală. 
O dată cu instaurarea la 11 febmarie 1938 a regimului de autoritate monarhică 

pnlrnnat de Carol al Ii-lea, Gheorghe Argeşeanu face parte din grupul de generali promovaţi 
cir rege în funcţii politice, de decizie guvernamentală în care îi mai regăsim pe Ion 
!\ nlonescu (într-o primă fază, până la 30 martie 1938), Paul Teodorescu, Nicolae Ciupercă, 
I ihcorghe Mihail, Nicolae Marinescu, Ion Ilcuş şi, mai cu seamă, celebrul Gabriel 
Mnrinescu, omul de încredere al monarhului. 

Ca urmare, între 30 martie-14 octombrie 1938 îndeplineşte funcţia de ministru al 
i\pilrării Naţionale în guvernul prezidat de patriarhul Miron Cristea. Din noiembrie 1938 
c'Nlc numit comandant al Corpului 2 Armată, funcţie în care se găsea şi în fatidica zi de 21 
~1·plcmbrie 1939 când Armand Calinescu, primul ministru al României este asasinat de către 
11 echipă de legionari prahoveni condusă de Miti Dumitrescu. 

Conform mărturiei doamnei Sanda Argeşeanu, nora generalului, acesta se afla la 
n111ncvre în sudul Dobrogei atunci când a fost anunţat să vină la Bucureşti şi să se prezinte 
ln Palatul Regal. A ajuns în seara aceleaşi zile, prezidând prima şedinţă a noului guvern la 
ura 22. Încă de la sosire, generalul Gabriel Marinescu, noul om forte al lui Carol al Ii-lea 
clin momentul dispariţiei lui Am1and Călinescu, l-a informat pe Argeşeanu de luarea uno; 
mr1suri drastice împotriva legionarilor internaţi în lagăre. Este vorba în afară de cei nouă 
11s11sini ai lui Călinescu de o listă de 256 de fruntaşi gardişti care au fost executaţi din ordinul 
rxpres al lui Carol. Listele fuseseră întocmite din timp de către Armand Călinescu şi Gabriel 
Murinescu. 

Iată cum descrie eminentul nostru diplomat şi memorialist Grigore Gafencu, ministru 
ele externe în guvernele Călinescu şi Argeşeanu atmosfera extrem de tensionată ce a precedat 
numirea generalului Argeşeanu în funcţia de prim-ministru: "Regele m-a primit numaidecât. 
1:.rn alb, ca şi mine, şi ca şi mine până în fundul sufletului tulburat. - Nu-l pot înlocui cu 
nimeni! Au fost cele dintâi cuvinte ale lui. Şi1 totuşi, se impunea datoria de a nu lăsa gol 
postul de unde se exercita autoritatea statului. lntr-un Consiliu de Miniştri restrâns, regele a 
111otat un ceas mai târziu diferite ipoteze de înlocuire a primului-ministru. Erau de faţă: 

lnmandi, Mitiţa, Andrei, Ghelmegeanu, Urdăreanu şi cu mine. S-a rostit mai multe nume: 
llullif, Argeţoianu, Vaida.[ ... ] Seara am aflat că fusese numit prim-ministru generalul 
Argeşeanu Gh .. Noaptea, la ora JO, am avut un Consiliu de Miniştri. În locul prietenului 
meu, al cărui tovarăş nedezlipit fusesem timp de noua luni şi care cu sclipirile inteligenţei 
sale domina şedinţele noastre ministeriale, şedea cu mustaţa răsucită, bravul generat "Ghiţă 
( lslaşul". Eram cu toţii copleşiţi de durere şi de îngrijorare apăsătoare. Generalul Marinescu 
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ne-a lăsat să înţelegem, îară a ne cere de altfel, nici sfatul, nici aprobarea, ca represiunea va 

fi straşnică2 . 
Într-adevar represaliile au fost cumplite sfidând evident orice noţiune de justiţie sau 

legalitate. Au fost executaţi 256 de şefi gardişti: 44 în lagărul dela Miercurea-Ciuc, 31 la 
Vaslui, 7 la Spitalul Militar Braşov şi 147 în restul ţării. Practic a fost decapitată toată vechea 
gardă codrenistă: Alexandru Cantacuzino, Gheorghe Clime, considerat cel mai probabil 
succesor al Căpitanului, Mihail Polihroniade, Traian Cotiga, Iordache Nicoară, etc. "În lista 
incompletă întocmită în timpul regimului naţional legionar, structură pe profesii a victimelor 
includea 55 de studenţi, 22 de avocaţi, 1 O preoţi şi teologi, un profesor universitar, 16 
muncitori, etc. O structură ce arata cât de mult reuşise legiunea să se extindă, iar acum se 
confruntă cu un masacru înfiorator, mai cumplit decât se aşteptaseră chiar şi pesimiştii. A 
fost cea mai mare greşeală pe care a îacut-o Carol, şi care avea să-i aducă ura, nu doar a 
legionarilor şi simpatizanţilor Gărzii, dar şi a unora dintre cei care îi fuseseră loiali, îngroziţi 
de bmtalitatea acţiunii de represiune."3. 

Responsabilitatea acestor masacre pare însă să aparţină mult mai puţin şefului formal 
al guvernului, generalul Gheorghe Argeşeanu, şi mult mai mult regelui şi ministrului său de 
interne Gabriel Marinescu, care ordonaseră represiunile încă înainte de sosirea lui 
Argeşeanu în capitală. Remarcabilul ziarist şi fin observator al vieţii noastre publice Pamfil 
Şeicaru nota în 1963 în exil unnătoarele: "A recurs (Carol al II-iea, n.n.) la represiunea cea 
mai spectaculară în stilul mai vechi al lui Abdul-Hamid. În aceeaşi zi a fost numit şef al 
guvernului generalul Gheorghe Argeşeanu. Un ofiţer de cavalerie mediocru, o fire paşnică, 
blând cu soldaţii, indulgent cu ofiţerii. Nu bănuia ce îi rezerva regele.[ ... ] Ca prim-ministru, 
generalul Gheorghe Argeşeanu îndeplinea doar un rol decorativ, cel însărcinat cu misiunea 
represiunii spectaculare a fost generalul Gavrilă Marinescu, numit ministru de interne. 
Generalul Argeşeanu, complet nevinovat, a fost însarcinat cu o răspundere îngrozitoare 
prezidând o represiune de care el nu a avut habar". 

Sigur răspunderea fonnală a acestor sumare execuţii îi aparţine şi generalului 
Argeşeanu, dar în calitatea sa de militar de cariera loial regelui, de om al ordinii şi 

disciplinei, el nu putea decât să subscrie la nişte acţiuni care păreau să pună capăt unei 
mişcări teroriste responsabile de asasinarea a doi prim-ministri (1.G. Duca şi Annand 
Călinescu) şi de introducerea în viaţa publică românească a crimei şi anarhiei. De altfel, o 
dată represiunea încheiată, generalul Argeşeanu a fost înlocuit după numai o săptămână pe 
28 septembrie 1939 din funcţia de prim-ministru cu versatul şi versatilul politician 
Constantin Argetoianu. 

Argeşeanu preia de la 1 octombrie funcţia de comandant militar al capitalei pe care o 
va deţine până în mai 1940. La 1 O mai acelaşi an este avansat la gradul de general de Corp 
de Annată şi numit comandant al Armatei a Doua, funcţie pe care o exercita până la 9 
septembrie 1940. O dată cu abdicarea regelui Carol al II-iea la 6 septembrie şi venirea la 
conducerea statului a generalului Ion Antonescu, vechiul său duşman personal, situaţia se 
schimbă dramatic pentru generalul Argeşeanu. I se fixează domiciliu obligatoriu, fiind păzit 

2 Grigore Gali:ncu, lnsemnari politice (1929-1939), Editura Humanitas, Bucuresti, 1991, p. 337 
1 Adrian Gabriel Lepadatu, Miscarea legionara: intre mit si realitate , Editura Cartier, Chisinau, 2005, p. 209 
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11 •11s:i sa din strada Londra nr. 49 de către o echipă de legionari înarmaţi. La 9 noiembrie 
I 'I 10 sub pretextu l unui interogariu este dus la închisoarea Jilava şi încarcerat. 

Pc fondu l tensionat creat de dezgroparea cadavrelor Căpitanului şi celorlalţi 13 
11 1 !i ş ti , Decemvirii si Nicadorii, asasinaţi la 30 noiembrie 1938 din ordinul lui Carol al 

11 I •o, s · petrece tragedia de la Jilava. În noaptea de 26/27 noiembrie sub conducerea lui 
I l111 11 itru rozea, conducătorul Corpului Muncitoresc Legionar, mai multe echipe gardiste 
11 11 p llruns în incinta închisoarii de la Jilava si 64 de foşti demnitari ai regimului carlist, mai 
1111111 ·au mai puţin vinovaţ i de represaliile asupra legionarilor, au fost executaţi. Printre 
111 I in a briei Marinescu, fost prefect al Poliţiei Capitalei şi ministru de interne, generalul 
11111 l l ·ng liu , inspector general al Jandarmeriei, Victor Iamandi, fost ministru de justitie, 
~ 1 1 1 11 111 Momzov, fost şef al Serviciului Secret de Info1maţii, şi nu în ultimul rând, generalul 
I h1•t11 he Argeşeanu , fost prim-ministm. În raportul medico-legal întocmit a doua zi se 
111 11\1011cază urmatoarele: „La examinarea cadavrului general Argeşeanu Gheorghe 
111 11 11110111 cele ce unnează: moartea generalului Argeşeanu Gheorghe a fost violentă, ea se 
il11tt11 • I • suprimării funcţiunilor cerebrale consecutiv fracturilor craniene şi rănirii 

111• 1•1ului prin proiectile de arma de foc. Gloanţele au unnat un traiect antero-posterior şi de 

I 11 1 la dreapta"4 . 

. n iunie 1945 prin Înaltul Decret Regal nr. 1886, Gheorghe Argeşeanu este avansat 
pn I 111ortcm la gradul de general de armată cu specificaţia: "Decedat în urma unui act de 
v 111 •11\ uferit pentru atitudinea de demnitate şi devotament avută către instituţiile de bază 
iii r I ii ,". 

'u o confirmare şi o dovadă în plus a curajului şi devotamentului de care a dat dovadă 
li •01 he Argeşeanu în cele aproape patru decenii de cariera militară vom menţiona doar 
I VII dintre decoraţiile primite de acesta: COROANA ROMÂNIEI în grad de Cavaler, 

I ' 11 < AN A ROMÂNIEI în grad de Ofiter, COROANA ROMÂNIEI în grad de Comandor, 
11 AlJA ROMÂNIEI în grad de Ofiţer cu panglica de Virtute Militară, CRUCEA 

I IMEMORATIVĂ 1916-1919, cu şapte barete (Predeal - Carpaţi - Neajlov - Argeş -
1 ttl · ii - 1918-1919), ORDINUL FERDINAND, LEGIUNEA DE ONOARE în grad de 

rdinu l SFANTA ANA în grad de Comandor şi Ordinul SFANTUL VLADIMIR în 
1 ul d • titer, Ordinul HOHENZOLLERN, STEAUA ROMANIEI în grad de Mare Ofiter, 
111.A A ROMANIEI în grad de Mare Cruce, POLONIA RESTITUTA în grad de 

I 'omn ndor ş i Mare Ofiţer. 
heorghe Argeşeanu rămâne exemplul tipic al militarului de cariera ataşat valorilor 

I 111d 11ncnta le ale neamului nostru: ţară, familie şi credinţă, victima însă a unor jocuri 
111111 i ndesea obscure cărora nu le-a putut înţelege sensul. Loialitatea sa faţă de un rege 
1111 nu merita în nici un caz sacrificiul supuşilor săi a fost plătită cu sânge. 

azul generalului Gheorghe Argeşeanu este în această perspectivă dovada elocventă 
11 · • u ce poate face contaminarea corpului sănătos al armatei cu bacilul iresponsabilităţii 
I t •I rului politic. Din acest punct de vedere, Gheorghe Argeşeanu rămâne o victimă a 
I tnpurilor şi a împrejurărilor istorice pe care le-a trăit. 

1 l,w,1·111lltele de la Jilava ... , Snagov şi Scr.-jnicul 26-27 noiembrie 1940, Editura Scripta , Bucureşti, 1992, p. 99. 
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« protejaţn » (în sensul sublim al termenului) secretarului Legaţiei Române de la Paris 
(nobilul promotor al culturii, Al.Odobescu) s-a numărat , la un moment dat, sculptoml Ioan 
Georgescu (colegul « clasicist » al inovatorului Valbudea}, e lev - în ţară - al primului 
profesor de sculptură de la Şcoala de Arte Frumoase (germanul Karl Storck), bursier la 
Paris, timp de cinci ani, începând din 1878. 

« Cei care l-au cunoscut personal - scria Marin Mihalache - vorbesc de el ca de un 
om cu fire delicată, extrem de modest şi corect; ( ... ) de obicei t ăcut şi gânditor, vorbind 
foarte rar şi atunci cam ceremonios, cu un glas potolit, blând. De o rară bunătate sufletească, 

ordonat, distins în ţinută, deloc boem .. . »5 Prietenia sa cu Ion Mincu, G.Demetrescu-Mirea, 
Duiliu Zamfirescu, Barbu Ştefănescu-Delavrancea, confirmă fa ptul că « Georgescu era un 
om cultivat, cu interes larg nu numai pentru problemele artei, ci şi pentru ideile progresiste 

ale epocii . »6 « N .Petraşcu ( ... )ne informează despre cunoştinţele lui clare şi întinse, despre 

fonnaţia severă a gustului, despre exigenţele lui înalte în materie de artă. »7 

« Cel dintâi sculptor român care aduce în arta 
noastră o viziune originală , o libertate de expresie, 
depăşind pe Storck, se poate spune că este Ion 
Georgescu în acelaşi timp şi primul profesor cu o 
pregătire temeinică, mult mai personal decât Karl 
Storck, mergând mai departe de înfăţişarea fizică a 
modelelor, adică spre viaţa lăuntrică a omului, către 
o operă de artă vie, cu interes penim realitate. » 
Aprecierile deloc exagerate ale lui M.Mihalache 
sunt confirmate de lucrările sculptomlui. Cu 
autoritatea-i cunoscută, George Oprescu afirma 
chiar mai mult: « ... cel mai complet sculptor al 
nostru din secolul al XIX-iea »8 . Între 
capodoperele sale se numără un bust, semnat şi 

datat 1883, venit în patrimoniul M.M.B. de la 
Muzeul de Antichităţi, însoţit de un altul, în ipsos patinat (imitând terra colla), 
neinscripţionat, al cărui număr de inventar succede celui amintit anterior. Primul bust este 
portretul unui bărbat, semnalat într-o fişă veche ca fiind al lui B.P.Hasdeu; al doilea bust 
reprezintă o «tânără femeie » despre care se menţionează, pe fişa veche, dubitativ : « Julia 
Hasdeu ? » ... bust cămia i se potriveşte descrierea pe care Marin Mihalache o făcea 
cunoscutului portret realizat de Georgescu, după un desen propriu : « Tânăra poetă are ochii 
larg deschişi , din care se revarsă o lumină interioară . În privirea ei gravă, îndepărtată şi 
totdată senină, se oglindeşte seriozitatea în faţa vieţii ce avea să fie atât de scurtă penim ea, 

uimitoarea inteligenţă a acestei adolescente ... ».9 O bogată interioritate în care eclozează 

5 Marin Mihalache, Ion Georgesw - un c:lusic ul sculpturii româneşti", E.S.P.L.A., Bucureşti, 1956, p.13. 
6 Idem , p. 13. 
7 Apud George Oprescu, Ion Georgescu, în Analele Academiei Române Memoriile Secliunii Literare. 

Seria III, tom XVII, mem.l, 1948, p.9. (Comunicare făcută la şedin\a publică de la 9 ianuarie 1948). 
8 Idem, p.3 . 
9 Marin Mihalache, op.cit., p. 24. 
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Id I, poeme, opere teoretice îndrăzneţe, sub un chip delicat - (« de copilă », ar fi spus 
11111 n ·seu), - fmmos, cu expresia înnobilată prin gândire: o sculptură excepţională, a unei 

I 1 onn lităţi excepţionale. În anul 1888, anul morţii sale, la nici nouăspreze ani 10 pregătea 
111 , 01 l>ona, teza de doctorat, cu tema: « Filosofia în literatura nescrisă a popomlui român, 
h 11tl l · •·a, metafizica, logica, psihologia, etica ». « La douăzeci de ani - atrăgea atenţia 

1111 •Io ' rina Decuseară-Bocşan, - Julia Hasdeu ar fi devenit prima femeie doctor în litere a 

I 11'1111 \ii din Paris » 11 . « Poetă româncă a cărei moştenire este prioritar de limbă franceză, 
11 I ni turi de alte două nume celebre, care şi-au exprimat fmmuseţea gândului în limba 

hi Vu ll nire: Elena Văcărescu şi Anna de Noailles (născută Brâncoveanu) »12 - fără a greşi, 
•11 vi 11c să mai adăugăm cel puţin un nume celebru, pe acela al Marthei Bibescu; - o 

ljllll 1\1 firavă, locuită de o minte puternică, o tânără a cărei experienţă de viaţă o făcea să
i 11 I11111 pesonalitatea cu matură luciditate: « une femme, pour se faire pardonner sa 

11 • ', doit avoir un grand genie et une grande modestie »13. 
I) ·spre familia Juliei s-au scris multe, deşi (ca în cazul oricărei comori de 

I' I 1t 11 di1 ate omenească) subiectul e greu epuizabil, ba pare a-şi revela aspecte inedite, cu 
I ·1 11 • 11 u ă generaţie de cercetători. «Bunicul Juliei - Alexandru Hasdeu - are, după cum 
li 11 l 'o 1111 ează fiul său, aptitudini egale pentru drept, istorie, arheologie, filsofie, lingvistică, 

I 11\ naturale, matematică. » 14 Îi datorăm, între altele, o afirmaţie uimitoare şi oarecum 
111 vu l a bilă .. . deocamdată : «Naţiunea română nu s-a manifestat încă. Noi suntem o 

u111 • » 15 « Aprope în toate privinţele, Alexandru Hasdeu este o prefigurare spectaculoasă 
I p 1 ona lităţii lui Bogdan Petriceicu: sete romantică de creaţie şi grandios, spiritul 

1111 1 ip •ndent, erudiţie vastă, nelinişte ce-i aruncă de la un domeniu de cercetare la altul, fiind 
1111 n , • citor de mari proiecte dintre care multe rămân nerealizate. În fine,( . . . ) are o ciudată 

111 I 111 rc spre( ... ) misticism.''16 
I espre tatăl · Juliei, este suficient să amintim că ilustrul Mihail Kogălniceanu îl 

1111111 ·u : "campion al ideilor naţionale şi constituţionale liberale."17 Doi termeni surprind 
111111 ompacte din vastitatea deconcertantă a investigaţiilor culturale ale lui B.P.Hasdeu, 

111111 •ni contradictorii, pentru orice minte obişnuită, dar aduşi, graţie largului cuprins al 
111 • ll~c n\e i hasdeene, în raport de complementaritate: «autohtonism» şi« enciclopedism» 

(fli ·nsul de cosmopolitism şi erudiţie deopotrivă), termeni cărora câţiva cercetători le 
1111i1 11 g , pentru definirea complexului personaj, pe acela de« romantism». De pildă, Mircea 
1'1111 I ', aplecat asupra operei hasdeene, explica: « Este <la Hasdeu> o uriaşă sete romantică 
ii i nl cză şi enciclopedie, de apropieri curajoase între fapte mult depărtate între ele. 
I l 1ll11 n(ele se pierd în viziunea aceast.a romantică, viziune ce concentrează spaţiul, creind un 

10 Născută pe 2 noiembrie 1869 (avea drept naş pe Ion C. Brărtianu). 
11 Crina Decuseară- Bocşan, Prefaţă la: Julia Hasdeu, Scrieri alese, ed.Minerva, Bucureşti, 1988, p.Vlll. 
12 Idem, p.IX. 
13 Julia Hasdeu, Scrieri alese, ed.Minerva, Bucureşti, 1988, p.288 . 
14 Mihai Drăgan, B.P/-lasdeu, ed.Junimea, 1972, pl6. 

l l B.P.Hasdeu Scrieri JilosoJice, cu Studiu introductiv de Vasile Vetişanu, ed.Şliinţifică şi enciclopedică, 
lliwurcş ti , 1985, p.31 

16 Mihai Drăgan, op.cit„ p. 21. 
17 Idem, p. 79. 
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univers de armonii nevăzute şi simboluri. ( ... ) ln acest sens poate fi numit Hasdeu 
« romantic » ; în sensul că era copleşit de o intuiţie magică a lumii şi a istoriei. Adică, găsea 
« corespondenţe » şi « armonii » între toate ordinele existenţei - şi credea că poate vedea 
« originile », începuturile, momentele acela abisale în care se năşteau neamurile, se creiau 
legendele şi se lumina conştiinţa istorică.( ... ) În timp ce la contemporanii din ţările române 
pasiunile acestea « romantice » se opreau la patriotism, libertate şi literatură - Hasdeu 
experimentează viziunea magică a lumii în toată profunda şi primejdioasa ei splendoare. 
Sarcasmul său e luciferic şi faustic; setea lui de « origini » depăşeşte simplul devotament 

pentru cauza românească; planurile lucrărilor sale sunt monumentale. » 18 

« Asimilat de Al.Hasdeu într-o viziune exaltată , autohtonismul va rodi în fonne 
dinamice şi mult mai complexe în concepţia fiului său Bogdan care-l va urma în toate cu o 
consecvenţă de nebănuit - constata Mihai Drăgan - ( ... ) Structural, ei formează o adevărată 
« familie de spirite », modelată în atmosfera unui cult aproape religios pentru 

strămoşi .. » 19Activ în veacul dimineţii bonjuriste a tinerei culturi române, Hasdeu s-a văzut 
confruntat cu dilema: a fi bun român, sau homo universalis; cu alte cuvinte, a păstra 
autenticitatea locală, tradiţia, sau a cultiva tendinţele de bon ton ale Occidentului cel atât de 
bogat în propriile lui moşteniri valorice? Dilema ce a polarizat oamenii de cultură români, 
ducând pe unii într-o extremă, pe alţii în cealaltă, sărăcindu-i deopotrivă pe unii şi pe ceilalţi, 
prin lipsirea creaţiilor lor fie de substanţă locală, fie de suflu universal, a fost rezolvată 
corect de Hasdeu, el înzestrându-şi lucrările cu ... personalitate şi, dacă nu cu finitudine (cum 
ar fi plăcut« perfecţioniştilor» amatori de limitări formale stricte şi de formule exhaustive), 
în orice caz şi mult mai important, cu densitatea germenilor unor conţinuturi latente din 
sfera înaltă a Ideilor valabile, prin nobleţe şi adevăr, atât la noi cât şi în lumea largă. 
Cultivând în familie un naţionalism romantic, Hasdeu combătea formele fără fond şi, în 
acelaşi timp, susţinea afirmarea specificităţii naţionale în cadru predilect european, ceea ce 
nu contrazicea aspiraţiile sale pentru originalitate individuală, pentru creativitate personală, 
hrănită din seva « originilor » şi tradiţiei. "Ideea europenizării însemna pentru noi 
dezvoltarea superioară a vieţii noastre istorice şi culturale în funcţie de epocă şi de cerinţele 
ei", concentra Vasile Vetişanu convingerile lui B.P.Hasdeu20. "Noi nu putem crea după 
"modeluri de exportaţiuni" în cultură, scrie Hasdeu( ... ). Susţinând "principiul circulaţiunii" 
în cazul valorilor de cultură, Hasdeu se opune oricărei izolări, subliniind că garanţia 
afirmării noastre pe plan European presupune dezvoltarea maximă a experienţei proprii şi a 
fondului de viaţă de care dispune fiecare popor în parte"21 ; «naţionalismul este o condiţie 
esenţială a tuturor creaţiunilor mari în sfera ideii. Ceea ce-i originalitatea pentru un idivid, 

este naţionalitatea pentru un popor», postula Hasdeu.22 Romantismul hasdeean se resimte 
şi în modul cum înţelege exaltarea trecutului ca fenomen compensativ-creativ: « Un popor 

18 Mircea Eliade, lntrodui:ere la: BP.Hasdeu, Scrieri literare, morale $i politice, (editie critică, cu note şi 
variante de Mircea Eliade), Funda\ia pentru Literatură şi Artă "Regele Carol I", Bucureşti, 1937, p.XLIII. 

19 Mihai Drăgan, op.cit., p.31. 
20 Op.cit., p.8. 
21 Vasile Velişanu, în op.cit., p.9. 
22 « Cauzele şi rezultatele cosmopolitismului », discurs publicai în Columna lui Traian, II, nr.7, apud 

M.Eliade, op.cit., p.LXII. 
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fli i ugat are tot dreptul de a se mângâia prin trecuta-i fală şi de a şi-o închipui cu atât mai 
h11inoasă cu cât giugul de faţă se face mai greu, iar timpul slobozeniei cronologiceşte mai 

11 111 'P• rtat. »23 

ât priveşte « enciclopedismul », acesta « a fost, poate, un destin al întregului secol 
românesc; când trebuia să se creieze un Stat şi să se adauge o cultură celorlalte culturi 

11 11mri » din Europa. Câţiva oameni trebuiau să facă atunci tot şi să facă repede. Dar ce 
voinţă înspăimântătoare de creaţie! Se poate spune 
că anii I 82 I -1880 au fost singura jumătate de secol 
de megalomanie românească, când ne credeam 
centrul atenţiei universale. Ceea ce caracterizează 

· întreagă această epocă este setea de monumental, de 
grandios .. . »24 

Portretul acestui personaj teribil al culturii 
româneşti, aşa cum l-a schiţat abil Mihai Drăgan, se 
potriveşte în mod remarcabil cu imaginea pe care a 
modelat-o I.Georgescu, sculptorul: "Ca istoric, 
Hasdeu este un monstrum eruditionis, ajutat de un 
spmt cntic necruţător şi de o fantezie 
scormonitoare. »25. « Savantul deconcertează prin 
vivacitatea spiritului său faustic şi mefistofelic, prin 
registrul neobişnuit de larg, cu derutante dislocări de 
planuri în care-şi mişcă inteligenţa sa fulgerătoare, 
prin creaţie şi spiritul totalităţii, prin polemicile 
eclatante şi pline de sarcasme inegalabile, într-un 
cuvânt, fascinează prin stilul personalităţii sale ce 
sparge tiparele normalului. Obsedat de ideea 

1 ompletitudinii, romanticul fugos, mânat de demoni, are, ca visător, o intuiţie a viitorului şi 
11 mare credinţă în vocaţia creatoare a poporului român »26. Cu toată unicitatea sa, 
1npresionantul, insolitul, irepetabilul, greu-înţelesul Hasdeu vădea, prin enciclopedism, prin 
ntuziasmul său romantic, prin uriaşa sa disponibilitate pentru muncă, trăsături dominante 

din vremurile pe care le-a marcat prin clar-obscuml geniului său. « Optimismul civic şi 
111 ianismul românesc se împăcau de minune cu această sete de creaţie, cu această« tradiţie 
n iclopedică » popularizată la 1848 şi devenită multă vreme aproape un program oficial. 
eeaşi voinţă de creaţie care făcea un Stat in douăzeci de ani, năzuia să realizeze reforme 

oc iale care « să înmărmurească Europa », inventa o nouă limbă românească (Anme 
l'umnul, Heliade Rădulescu), ( ... ). Au fost şi mai înainte enciclopedişti, ( ... ) dar niciodată 
n'au cunoscut această perfectă coincidenţă cu« nevoile zilei», niciodată n'au avut înapoia 
lor totala aderenţă a elitelor şi a tineretului. »27 

24 Mircea Eliade, op.cit., p.XXXVI! . 
2; Mihai Drăgan, op.cit., p.146. 
26 Idem, p.268 . 
27 Mircea Eliade, op.cit., p.XXXVI! . 
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Georgescu surprinde la personajul său forţă interioară, concentrare introspectivă, 
măreţie a persoanei prin care se exprimă înălţimea idealurilor. Genial prin elevaţia 

preocupărilor şi prin autenticitatea demersurilor investigatoare, Hasdeu - greu asimilabil 
chiar şi astăzi, rămas, din multe puncte de vedere, puţin cunoscut « publicului larg » care îl 
ştie, precum bine au remarcat exegeţii săi, doar după nume şi după preocupările palpitante 
şi stranii legate de« spiritism», - a fost, totuşi, un singular, un excepţional (de aici şi ideea 

comparaţiei pe care o întreprinde M.Eliade, între Hasdeu şi Eminescu28), în mare măsură un 

intelectual independent, autodidact (precum însuşi mărturiseşte29), un « cercetător pe căi 

nebătute »30, ocultat de însăşi labirintica sa operă: un « genial scriitor care a făcut tot ce i-a 
fost posibil în timpul şi mai ales spre sfărşitul vieţii sale, ca să rămână un izolat şi un 

« neînţeles » ». 3 I 

« Epoca dintre anii 1850-1900 a spiritualităţii româneşti nu va putea fi înţeleasă 
niciodată pe deplin fără imensa contribuţie a lui Hasdeu în numeroase domenii ale activităţii 
umane, chiar şi acolo unde el n-a pus pietre de temelie, ci a sugerat numai un punct de 

plecare »32• « Hasdeu a elaborat premisele posibile ale unei teorii şi filosofii a culturii. 
Hasdeu mai are şi un alt merit, acela de a fi fost unul din susţinătorii procesului de 

«europenizare» a culturii noastre, reluat de urmaşii săi »33 . S-ar putea spune acelaşi lucru 
despre rolul lui I.Georgescu în pictura românească modernă şi pentru modernizarea -
europenizarea - prin creativitate a picturii româneşti: că valoarea sa de artist i-a marcat 
epoca, el fiind în acelaşi timp profesor de sculptură, succesor direct al lui Karl Storck, 
generându-şi astfel posteritatea artistică nu neapărat formând epigoni, ci insuflând elevilor 
săi « tehnica » sincerităţii în creaţie, a sensibilităţii, a echilibrului, a inteligenţei 

pătumzătoare prin care sculptorul îşi descoperă modelul şi-i insuflă acea verosimilitudine a 
vivacităţii, a trăirii, care dă valoare oricărui portret dincolo de stiluri şi tehnici. Meritul lui 
I.Georgescu este acela de a fi reuşit, prin intermediul ochiului său, să judece, să înţeleagă, 
să cuprindă psihologia, personajului, pe care să o sintetizeze prin modeleu limpede, prin 
volumetrii judicios construite, prin eleganţă şi expesivitate, fără detalii redundante, fără 
experimente gratuite, sobru, cu seriozitate, convingător. 

« Opera hasdeeană trebuie privită ca un moment de seamă al unei linii continui care 
porneşte de la enciclopedismul lui Ion Heliade-Rădulescu şi Dacia Literară a lui 
M.Kogălniceanu, trece prin ideologia paşoptistă, pentru a se realiza pe deplin în epoca 
făuririi României modeme. În acelaşi timp, Hasdeu deschide în cultura noastră o cale către 
cunoaşterea pricipalelor sisteme filosofice din gândirea europeană şi universală, până în 

epoca sa. »34 

28 A se vedea Mircea Eliade, Despre Eminescu şi Ha.l'deu, 
29 "Singurul meu da.~c:dl a.fi>st tatdl meu de la care prin iubire am învd/at a.fi romcin », apud Mihai Drăgan, 

op.cil„ p. 50. 
10 Mircea Eliade, Introducere ... , p.XLII. 
li Idem, p.VI. 
11 Vasile Vetişanu, op.cit., p.5 
ll Jdem, p.7. 
34 ldt'm, p.12. 
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Opera lui Ioan Georgescu este un început de linie ascendentă, o corelare cu achiziţiile 
~i tendinţele artei europene din timpul său, în privinţa sculpturii monumentale şi a celei 
portretistice. Iar aventura investigativă şi organizatorică a Muzeului de Antichităţi, o mostră 
l'11rată de elan patriotic, utilă în formarea gustului unui public pe-atunci dezorientat, nu 
~11ticient de bine informat şi familiarizat cu realităţile culturale ale propriului continent de 
urlă şi istorie, ce trebuia re-descoperit. Raportat la cuvintele premonitorii ale lui Alexandru 
1 lasdeu, poporului român, zorii modernităţii îi ofereau şansa manifestării de sine, prin 
usimilarea şi îmbogăţirea conţinutului fabulos al propriului mister. Iar creaţiile româneşti de
ulunci, păstrate azi prin muzee, enigmatice sau nu, îndreptăţesc la o « amintire serioasă şi 
trainică» despre trecut, (în spiritul scriselor mai sus-citate ale lui Th.Cornel), « statornicind 
frumos viitoml » ... 

(Fotografiile au fost realizate de Oana Cohn, după lucrările aflate în patrimoniul M.M.B.) 

Cultural Congruencies: tlte Patrimony of tlie Municipal Muselim of Bucliarest 

SUMMARY 

Two busts were transferred to the Municipal Museum ofBucharest from the National 
Museum of Antiquities, two portraits presumed to represent two important personalities in 
lhe Romanian literature. One of the sculptures is signed by the first Romanian modem 
sculptor, Ioan Georgescu. The two remarkable works of art speak of the museum to which 
lhey formerly belonged, about their author and about the presumably represented characters, 
hccoming, thus, concentrates of history and art, mysterious and complex. 
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PALATUL ŞTIRBEI DE PE 
CALEA VICTORIEI 

dr. istoric de artă Cezara MUCENIC 

I. Unde şi-a aşezat palatul1 Barbu Dimitrie Ştirbei 
Oraşul Bucureşti, odată cu creşterea numărului populaţiei stabile, s-au mărit ca 

întindere mai ales spre miazănoapte datorită amplificării interesului către aceste locuri, 
interes determinat printre altele de migrarea Curţii Domneşti din vechiul amplasament 
ruinat spre nord, terenul mai propice construcţitl.:>r faţă de cel din lunca Dâmboviţei, fiind 
ferit cel puţin de inundaţii, accesibilitatea în/şi din oraş către teritoriile limitrofe. A contribuit 
şi taierea în 1692 la ordinul Voievodului Constantin Brâncoveanu (1688-1714) a drumului 
drept care să ducă de la Dâmboviţa până la uliţa Sărindarului şi apoi mai departe la Drumul 
Târgoviştei şi de acolo la Mogoşoaia. El urma să lege, trecând peste proprietăţile Bălenilor 
şi Cantacuzinilor, casele feciorilor lui Brâncoveanu aflate pe malul drept al râului, cu palatul 
şi moşia Mogoşoaia. 

Drumul nou, având de la început statutul de pod domnesc, va atrage rapid interesul 
prin accesibilitatea circulaţiei de-a lungul său şi în legătură directă cu axa nord-sud. În plus 
pe el se va afla destul de curând locul ce reprezenta centrul vieţii politico-sociale a ţării, 
Palatul Domnesc. În prima parte a sec. al XVIII-iea fiind folosite temporar diferite case ale 
boierilor de rangul I, pentru ca din sec. al XIX-iea să se stabilizeze definitiv pe această 
stradă şi astfel artera devenind strada rezidenţială de maximă importanţă a oraşului. 

La sfărşitul sec. al XVII-iea traseul Podul Mogoşoaiei pleca de la Dâmboviţa, cam din 
dreptul Mănăstirii Sf. Spiridon cel vechi, urca spre nord şi ajungea la marginea oraşului, 
limită aflată atunci după biserica Sărindarului. Podul Mogoşoaiei era legat de o serie de uliţe 
importante. Astfel de la el spre est pornea :uliţa Işlicarilor, Uliţa cea Mare, uliţa Doamnei, 
trecând pe lângă bisericile:Măgureanu, Zlătari şi Biserica Doamnei iar pe partea de vest tăia 
uliţele : Podul de Pământ (Belvedere/ Mihai Vodă), trecând pe lângă: Mănăstirea Sf. Ioan 
cel Mare. 

Podul Mogoşoaiei îşi va prelungi traseul odată cu creşterea teritoriului oraşului spre 
nord. Astfel în timp s-au putut stabili următoarele etape semnificative ale prelungirii sale: 
1730 până la "Puţul cu Zale" aflat lângă Biserica Kretzulescu; 1750 până la "Livedea 
Văcărescului'', proprietatea lui Ianache Văcărescu unde va fi mai târziu Grădina Episcopiei 
şi apoi Ateneul; 1818 până la Uliţa Fântânii, atingând deja în anul 1830 limita actuală spre 

1 Conform LMI-2004 imobilul este clasat la pozi\ia B-1/-111-A-/9860 Pala/ul Şiirbei Calea Victoriei 107 
sect./ceea ce înseamnă monument de arhitectură de valoare natională şi se află în zona de protecţie a următoarelor 
obiective din zona clasat :Palatul Romanit - Muzeul Colecţiilor; Casa Monteoru( Cal. Victoriei I 15);Ansamblul 
de arhitecturii strada G-ral C-tin Budişteanu ; Casa Lahovary (str.G-ral Budişteanu 13); Casa Crissovelloni
Cantacuzino(str.G-ral Budişteanul5);Casa Robescu (str. G-ral Berthelot 12);Casa ŞuţuLahovary)(Cal. Griviţei 7). 
Conform PUZ şi a Regulament "Zone protejate în Municipiul Bucureşti":Zona protejată nr 16 strada simbol a 
orasului CALEA VICTORIEI subzona Cpl e valoare· - strada simbol a oraşului; fgrad de protectie:- maxim - se 
protejează valorile arhitectural - urbanistice, istorice şi de mediu natural în ansamblul lor: trama stradalii, fondul 
construit, caracterul şi valoarea urbanistică; 
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11nrd, respectiv spaţiul urban ce se numea Capul Podului (Piaţa Victoriei). Punctul final al 
11li\ci, indiferent cum a fost schimbat în urma lungirii sale spre nord, a fost marcat permanent 
11l· prezenţa uneia din cele mai importante bariere de intrare/ieşire şi implicit de vămuire ale 
111a~ului -Bariera Mogoşoaei-. Apoi urma drumul spre alte localităţi. 

De la început gradul de ocupare a parcelelor de pe cele două laturi ale străzii a fost 
dilcrenţiat pe porţiuni: porţiunea Dâmboviţa-biserica Sărindari era dominată de hanuri, 
l11scrici/mănăstiri şi câteva case boiereşti dispuse pe latura de vest; iar porţiunea situată după 
h1scrica Sărindari era numai rezidenţială cu un grad de ocupare redus, dominante fiind 
lncnurile plantate. 

În scurt timp situaţia se schimbă prin divizarea loturilor şi de asemenea prin creşterea 
1111111ărului construcţiilor. Ritmul rapid de dezvoltare reflectă interesul pentru acest traseu şi 
pentru parcelele care-l delimitează. Astfel conform Catagrafiei din 1798 în cele 16 mahalale 

l'llprinse în "Plasa Podul Mogoşoaiei" se găseau 1092 case2. Funcţiunea dominantă a 
1 ladirilor zonei este aceea rezidenţială, respectiv locuinţe ale familiilor boiereşti de rangul 
I, dar nu se exclude casa mai modestă sau clădirea cu funcţiune mixtă : comerţ şi locuinţă. 

Acest traseu-axă s-a desfăşurat permanent în intravilan şi extravilan, fiind compus din 
111lcra Podul Mogoşoaiei şi drumul ce o continua în afara oraşului. De aceea pe lângă 
ll'~cdinţele boiereşti sau domneşti aflate în oraş se vor găsi altele dincolo de 'bariera de la 
t 'npul Podului", după obiceiul de a avea o reşedinţă de iarnă în târg şi o reşedinţă de vară în 
1ili1ra lui, reşedinţe ce, odată cu creşterea întinderii spre nord a oraşului, vor intra în teritoriul 

1nlravilan.Aşa a fost casa Cantacuzino/Moruzzi ridicată la sfărşitul sec. al XVIII-iea pe 
I >rumul Braşovului, intrată în oraş la începutul sec. al XIX-iea şi ajunsă la mijlocul veacului 
111 "zona centrală". 

O dată cu modificările radicale produse la sfârşitul sec. al XVIII-iea respectiv 

dispariţia Curţii Vechi Domneşti din amplasamentul său originar, creşte prestigiului arterei3 

1'1" ducea spre drumul Braşovului, arteră pe care se situau deja casele boierilor Damaris, 
t 'antacuzino, Ghica, Kretzulescu, Lahovari şi alţii. În plus, în acelaşi timp, în favoarea unei 
111ai bune circulaţii şi legături între zone şi microzone se constituise şi la nord de biserica 
S;Hindari o reţea de străzi de mai mică lungime, străzi situate fie paralel cu Podul 
Mogoşoaiei, fie perpendicular pe el. Astfel paralele cu Podul Mogoşoaiei mergând spre vest 
1·1au străzile Brezoianu iar, peste balta lui Dura Neguţătorul ce va deveni grădina Cişmigiu, 
l11:cca dmmul ce lega biserica Sf. Ilie Gorgani de Schitul Măgureanu adică uliţele Silfidelor 
~i Schitu Măgureanu. Apoi mai la nord se tăiase strada Manea Brutarul şi după ea strada 

llcrzei. Perpendiculare, pe direcţia est-vest se afla viitoarea stradă Ştirbei Vodă4 , uliţa 

2 Prin comparaţie, aceeaşi statistică indică în "Plasa Târgului de Afară" (Podul Târgului de Afară/Calea 
Mo~ilor), în cele 18 mahalale, numai un număr de 608 case. 

3 În 1797 "Alaiul de înscăunare" a Vvd. Constantin Hangerli schimbând uzan\a trece pe Podul Mogoşoaiei 
111 drumul spre Mitropolie. Aceasta duce la schimbarea radicală a func\iunii străzii în oraş 

1 '111„Mogoşoaiei/Victorici devenind arlera de protocol, rol pe care-l va păstra până în sec. al XX-iea. 
~ Strada Ştirbei Vodă pe prima sa pof\iune până la traseul din nordul grădinii Cişmigiu a avut 2 trasee 

.I1krite. Primul traseul a fost : de la Podul Mogoşoaiei (Hanul Filaret/Teatrul National) spre vest, apoi cotea spre 
11..rd până mai sus de bălţile lui Dura Negu\ătorul (Cişmigiu) şi din nou cotea spre vest ajungând la Podul de 
l'11111ânt (Cal. Plevnei). Ullerior (de la sfărşitul sec. al XIX-iea) portiunea dintre Teatrul National şi zona de nord se 
v11 numi str. Câmpineanu iar strada Ştirbei Vodă înglobând str. Calvină va porni de la Calea Victoriei (după Palatul 
llcµal) spre vest până la Calea Plevnei. 
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Fântânii şi calea Târgoviştei aşa cum pe direcţia vest-est se găseau uliţa Herăstrăului şi 

Romană. 

Traseul străzii în perioada 1800-1871 a continuat să se dezvolte spre nord pe lângă 
bisericile:Popa Dârvaş, Popa Cosma şi Sf. Vasile, tăind uliţele: Ştirbei Vodă, Calvină, 

Fântânei, Calea Târgovişiei, Sf.Voievozi, Occidentului şi Filipescului şi ajungând la limita 
de nord a oraşului aflată atunci la Capul Podului/P-ţa Victoriei. 

În porţiune prelungită în sec. al XIX-iea gradul de ocupare se intensifică. Parcelele au 
în majoritate construcţii dispuse la faţa străzii de obicei cu 2 laturi pe limita de lot, rareori 
central, în planul secund găsindu-se curtea-grădina. Urmează atenansele şi parcela plantată. 
Dominantă rămâne funcţiunea rezidenţială - casa locuinţă de lux penim clasa boierilor de 
rangul I. În ordine cronologică între cele mai importante construcţii care se ridică sunt: 
casele Romaniti (încep.sec.XIX), devenite din 1834 sediul Curţii Administrative, Casa 
Dinicu Golescu 1815 devenită Palat Domnesc din 1837, Casa Florescu-Manu (1843), Casa 
Be1lu-Slătineanu (ante 1847), şi Casa Filip Lenş (ante 1847). 

La mijlocul sec. al XIX-iea se constată creşterea semnificativă a gradului de ocuparea 
a străzii determinând în cele mai multe cazuri dispariţia grădinilor. Predomină parcelele de 
fonnă rectangulară pe care sunt amplasate în mod variat una sau mai multe constmcţii. În 
cazul clădirilor-locuinţe de lux, în majoritate, amplasarea s-a realizat retrasă de la stradă pe 
distanţe variabile. 

Apare şi un program nou ce se va dezvolta mai mult în ultimele decenii ale secolului, 
program ce răspunde nevoii de a avea clădiri speciale pentru funcţiuni cultural-sociale. 
Prima clădire din cadml lui va fi Teatmlui Naţional ( 1847-1852) opera arhitectului Anton 
Heft, construcţie ridicată pe locul fostului Han Filaret. 

În perioada 1871-1900 se produc o serie de transformări urbanistice şi edilitare 
importante care au efect şi asupra funcţiunilor şi modului de ocupare a terenurilor limitrofe 
Podului Mogoşoaiei/Calea Victoriei, în primul rând întocmirea şi punerea în aplicare a 

planurilor de aliniere a străzilor. Pentru Calea Victoriei primul plan de aliniere din 18895 

prevedea lărgirea străzii stabilindu-se, în urma îndesirii parcelelor, renumerotarea 

corespunzătoare a imobilelor. Confonn celui de al doilea, aprobat în 19096, alinierea este 
nuanţată pe porţiuni de stradă iar înălţimea este raportată, conform regulamentului, la 
lăţimea străzii. În zona dintre cal. Griviţei şi str. Lipscani penim construcţiile noi se aplica 
regula pentru străzile comerciale deci clădiri cu magazine dispuse la faţa străzii. În plus se 
adoptă un act care favorizează punerea în aplicare a planului, respectiv o Lege care prevede 
facilităţi fiscale proprietarilor ce-şi modifică clădirile într-un termen dat 1909-1917, pentru 
a se încadra noii alinieri:" .. . aţi aprobat alinierea Căi Victoria pe lărgimea de 18 m .... numai 
pe porţiunea cuprinsă intre P-ţa Victoriei şi Cal. Griviţei, intre str.Al.Lahovari şi 

str.Doamnei şi între str.lipscani şi Cheiul Dâmboviţei ... ".Pe porţiunea dintre str. lipscani 
şi calea Griviţei se aprobă construcţia pe linie cu magazine şi cu grădini de faţadă de 5m 

~"Copie de pe votul Consiliului Comunul, şedin(a din 2 sept. 111119. Se cmrobă calea Vi<,:toriei intre S1J:JJsisJ. 
Doamnei si Sosrq ... " ... "Copie de pe votul Consiliului Comunul, şedin(u din 30 sept. 11189 ( 4 oct. 111119). f.11l!11l1. 

ytr. Victorjq sr qnrobă ... "lAN.DMB. Fond ?MB.Alinieri. nr. 26411889). 
6 Aprobai de Consiliul Comunal, 26 mai 1909. De Ministerul de Interne cu adresa nr. 22098/23 nov. 1909 

şi cu Decret Regal nr. 2200/9 iulie 1909. şi nr. 3139/19 nov. 1909 (AN.DMB, Fond PMB Alinieri pl.22011909). 
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11d1i11cime din Calea Griviţei până în Piaţa Victoriei. După vechiul regulament de 

, "11.1·1rucţie 1i1 vigoare înălţimea clădirilor ar fi pc calea Victoriei de maximum 13111." 
În anul 191 O, Comisia tehnică a Primăriei Bucureşti consideră necesar să propună 

f '1111siliului Comunal un nou plan7 cu prevederi specifice motivând: ''Cum Calea Victoriei va 
111111rî11e .~i în viitor şi mai ales faţă de lclrgimca la /8m , una din arterele cele mai 
111111ortante„. ".Astfel se aprobă: înălţimea clădirilor să fie tratată nuanţat în cele 2 porţiuni ce 
l'll'V[1d dispunere diferită pe lot, amplasarea pe lot nu va fi tratată rigid ci nuanţată penim a se 
1·v11a cazurile în care prin retragere terenul rămâne neconstmibil, fiind preferabilă atunci 
11l111icrea la stradă: "Comisia tehnică a aprobat pent111 porţiunea cuprinsă intre Splaiul 
I >1i111hoviţei şi Calea Grivifei construcfiuni închise pe aliniere cu i'năltimea uniformă de 16m 
wnitită de la nivelul trotuandui până la partea superioară a cornişei. Pentnt porţiunea între 
f '11/ea Grivifei şi Piaţa Victoriei co11stntcfi11ni deschise cu înălfimea de 7 până la 16m retrase 
d111 aliniere 5m pentru grădini de fi1fadâ ". 

În acestă perioadă de prelungire finală a străzii, fi.mcţiunile tradiţionale ale zonei: locuinţa 
1 li- lux, hanul, prăvălia se schimbă parţial şi diferenţiat pe porţiuni de stradă.Astfel porţiunea 
1111re Dâmboviţa şi Bd. Elisabeta, cunoaşte majore transformări în ce priveşte funcţiunile 
dominante. Dispar hanurile devenite programe de arhitectură caduce, fiind înlocuite cu hoteluri, 
11pur clădirile construite special ca sedii de instituţii financiar-bancare detem1inând constituirea 
11·111rul bancar al oraşului. Pe porţiunea aflată la nord de bd. Elisabeta este marcată de apariţia 
•11 dezvoltarea funcţiunii cultural-sociale, respectiv după clădirea Teatrului Naţional:Ateneul 
l(omân(l 888) arhitect Albert Galleron,Fundaţiile Universitare Regale( 1885) arhitect Paul 
I iottereau, Cercul Militar (1912) arhitect Dim.Maimarolu. În plus de-a lungul acestei porţiuni 
de primă importanţă creşte numărul construcţiilor sedii de ministere sau pentru alte instituţii iar 
pr;1văliile încep să se dezvolte migrând de la partere spre etaje pentru ca la sfărşitul de veac să 
.ipară constmcţiile cu mai multe niveluri numai cu funcţiunea de magazin. 

Alte modificări se petrec în legătură cu locuinţele de lux-reşedinţe. Pe de o parte acestea 
'>l' construiesc, reconstruiesc sau se modernizează permanent, fenomen ce priveşte şi Palatului 
I >omnesc/Regal. Pe de altă parte se construiesc sau se transformă unele clădiri pentru a deveni 
·a·dii de instituţii. 

În primul caz se pot cita ca representative: casele Lenş devenite Vemescu refăcute major 
de arh. Ion Mincu în 1885; casa Cesianu refăcută în 1892 de arh. Leonida Negrescu, casele 
C 1.Gr.Cantacuzino - Nababul proiect 1906 arh. l.D.Berindei; casa Dissescu (fostă Plagino), 
1d1'1cută cca 1905 arh. Gr. Cerchez etc.:Casa Dinicu Golescu 1815 devenită din 1840 Palat de 
/i'remonie şi apoi Domnesc şi Regal, amplificate la sfârşitul sec. al XIX-iea (proiect arh. Paul 
( iollereau), casa proiectată să-i fie locuinţă de arh. Grig. Cerchez sau casele Olănescu, începutul 
sec. al XX-iea (arh. I.O.Berindei). 

Devin sedii de instituţii: casele Romaniti cumpărate pentru a deveni sediul Ministerului 
de Finanţe iar din deceniul 9 al sec. al XIX-iea, prin adăugarea altor corpuri adăpostind şi 
Ministerul Comerciului, Agriculturii şi Domeniilor, casele Bellu-Slătineanu ce, după 1891, vor 
li cuprinse între clădirile Academiei Române sau casele Vemescu devenite sediul de Minister la 
sffirşitul sec. XIX. 

7 Aprobat de Consiliul Comunal cu decizia nr.78 din 20 aprilie 1910. De Ministerul de Interne cu adresa 
11r. 1324/29 april.1910 şi cu Decret Regal nr. 3954/24 dec. 1910.( AN.DMB, Fond PMB Tehnic Dos.480/1910). 
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In cursul secolului al XX-iea, în perioada interbelică şi postbelică, de-a lungul străzii au 
apărut inserţii modeme fără a se încerca raportarea la fondul vechi construit. Inserţiile noi lasă 
însă porţiuni de stradă ce-şi păstrează vechile caracteristici funcţionale, constructive şi 

urbanistice. Transformările care se petrec în această perioadă privesc gradul de ocupare care 
atinge în unele loturi cca 75-85% din parcelă, este cazul clădirilor tip block-haus, apoi modul 
de ocupare a parcelarului, expresia stilistică, înălţimea clădirilor şi nu în ultimul rând 
accentuarea diversificării funcţiunilor. Sub presiunea cererii beneficiarilor, se renunţă în multe 
cazuri la încadrarea în prevederile planurilor de aliniere şi regulamentelor de construcţie ce 
aveau şi prevederi speciale pentru Calea Victoriei, cazul notoriu fiind amplasarea şi construirea 
Palatului Telefoanelor în Piaţa Teatmlui Naţional. 

Deşi diversificarea este prezentă pe întregul traseul totuşi, din punct de vedere al 
frecvenţei programelor de arhitectură implicit a funcţiunilor, pe Calea Victoriei, se pot delimita 
în continuare 3 zone,fiecare având un număr de programe de arhitectură dominante. Astfel 
frecvente sunt în zona Dâmboviţa-Bd. Elisabeta sediile de bănci şi instituţii financiare, 
magazinele, hotelurile; în zona Bd. Elisabeta-Calea Griviţei clădirile cu funcţiuni 

culturale,instituţiile şi clădirile cu funcţiuni mixte locuinţe-birouri-magazine Ia parter iar în zona 
Calea Griviţei-Piaţa Victoriei locuinţele de lux. 

Stradă de maximă semnificaţie a oraşului Podul Mogoşoaiei/Calea Victoriei aparţine 

vechii trame stradale a oraşului constituită deja la sfârşitul sec. al XVII-iea, păstrându-şi traseul 
iniţial cu modificări minore.De-a lungul celor două laturi ale străzii, în evoluţia lor, s-au abordat 
o variatate de rezolvări ca soluţii urbanistice şi expresii arhitecturale determinate de importanţa 
şi semnificaţia sa în oraş ca stradă simbol şi centm al capitalei remarcabilă fiind şi diversitatea 
funcţională, determinată de importanţa amplasamentelor, lungimea traseului şi rolul ei în oraş. 

Palatul Ştirbey pe planul Borroczyn, 1846 
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Istoricul parcelei 
În acest context, la începutul sec. al XIX-iea, în zona de nord-vest a Podului 

~ 1111 oşoaiei, la sud de Calea Târgoviştei, într-unul din teritoriile importante ale oraşului mai 
11 11 tlutorită calităţii proprietarilor locurilor, s-a delimitat o insulă ce va căpăta în timp un 
l11ktlli interes urbanistic şi arhitectural. Situată cu latură de est către artera de primă 
l 111po1tanţă a oraşului, Podul Mogoşoaiei, teritoriul, de formă rectangulară neregulată, s-a 
tl1 I 111it în continuare prin străzile care-i constituie limita şi anume: la vest strada Manea 

I l111l11ru l8 dispusă pe direcţia sud-nord, legând strada Fântânii de Calea Târgoviştei, la sud 

1111du Banului9 iar la nord Calea Târgoviştei. 
De-a lungul celor 4 artere ocuparea era diferenţiată în raport cu poziţia social-

1 11111omică a proprietarilor. Astfel pe Podul Mogoşoaiei ca şi pe latura de est a străzii Manea 
I l111laru l terenul este ocupat de două proprietăţi iar pe str.Banului, pe ambele laturi ale ei 
111 11porea este asemănătoare dominantă fiind zona de grădină-curte. În schimb pe latura de 

1 I l\ străzii Manea Brutarul se aflau înşirate parcele mai mici având construcţii dispuse în 
11 11 mai mare parte la limita de lot deci strada era ocupată diferit pe cele 2 laturi . Calea 
I 1 oviştei are pe latura sud în acestă porţiune doar o unică parcelă. Drumurile acestea vor 
p111 ·urge aceleaşi etape de transformare: îndesirea parcelelor, creşterea gradului de ocupare, 
dlnicrea conform planurilor. 

Astfel alinierea străzii Banului s-a făcut în două etape 187910 şi 1897 11 . La 1879 se 
11111 răşte o primă îndreptare a traseului străzii, prin expropierea unor mici părţi din 
p1oprietăţile limitrofe, pentru a se elimina linia meandrică ce rezultase în urma tăierii sale 
11 •utorii. Conform hotărârii în 1897 trec în domeniu public 2 făşii (67,32mp) din terenul 
, lt1bci, din latura de sud a parcelei care se învecina cu strada Banului. 

În acest spaţiu Barbu Dimitrie Ştirbei achiziţionează o. parcela aflată pe latura de vest 
1 I' dului Mogoşoaiei având ca limită la sud strada Banului, la vest strada Manea Brutarul 
' la nord proprietăţile Grădişteanu, parcelă care a purtat de-a lungul timpului numerotare 
illforită •12. Apoi parcelei i se adaugă terenuri situate la nord căpătând o formă poligonală 
li regulată astfel că în ultimul deceniu al veacului se învecinează cu Calea Victoriei la est, 

111 inzându-se aproape până la Calea Griviţei de care o desparte numai o proprietate de mici 
dimensiuni, la sud şi vest străzile Banului şi Manea Brutarul iar la nord proprietăţile 
( 'hrissovelony/Darvari, arhitect Xenopol şi maior Iancu păstrând însă şi o ieşire către Calea 

1iviţei. 

8 Stradă a cărui denumire se trage de la biserica Manea Brutarul, lăcaş reconstruit în 1786-1787 de 
I trostele brutarilor. Numele s-a modificat după 1911 când devine Strada Budişteanu Constantin general (1838-

1 'Jl I), erou al Războiului de independenţă şi ministru de război care a locuit la nr. 1 O. 
9 Strada Banului având numele nemodificat din sec. al XIX-iea până în prezent îşi trage denumirea de la 

proprietăţile Banului Dim. Ghica situate pe latura de sud. 
10 "Consi/iul în şedinţa sa extraordinară de la 18 sept. 1879 a aprobai acest pla11 .. pe lărgimea de JO m, 

(11.w1111ală cu linie roşie subţire din strada Ma11ea Brutaru pâ11ă la casa Ştirbei-Vodă iar de aici până în calea 
17,·toriei cu linie albastră" (AN.DMB. Fond PMB .Alinieri . nr. 5511879) 

11 AN.DMB. Fond PMB Tehnic. Dos.511901 fila 4 
12 Imobilul în prezent pe Cal.Victoriei 107 a avut numerotarea astfel : nr.97 (în 1882);nr.97+nr.99 (în 

1889);nr. l I 9-l 2 I (în 1895/1911 );nr. I 07 (în 1948). Cu timpul imobilul a căpătat adresă şi pe str.Banului,nr.2 şi 
Ir.O-ral Budişteanu,nr. 17. 
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Modificări ale parcelei s-au produs şi în urma exproprierii din 1889-190 I când o 
porţiune din curtea palatului Barbu D. Stirbey este cedată pentru realizarea planurilor de 
aliniere a străzii Banului şi Căii Victoriei. Pentru a se înscrie pe noua linie trasată s-a impus 
mutarea gardului ceea ce proprietarul realizează pe baza autorizaţiei solicitate Primăriei 
Capitalei: "voi dărâma vechiul grilaj şi zidul de împrejmuire împreună cu casa veche a 
portarului şi voi construi în locul acestora ... un grilaj de împrejmuire de.fier pe un soclu de 
piatră. Pentru locuinţa portant!ui voi executa în curtea din dos o mică construcţie ... Vă rog 

a-mi da autorizaţia de clădire .. "• 13• Astfel în 1897 exproprierea, realizată în "interesul 
alinierii stradei Banului ... Terenul este luat iii posesie prin aşezarea grilajului de .fier pe 
aliniere şi alte clădiri"• 14 , era împlinită, cum va declara în 190 I Secţia Planului din Primăria 

Comunei Bucureşti. 
De altfel evoluţia străzii Banului, stradă de categoria a 3-a ca importanţă, întrucât 

servea legăturii dintre o stradă minoră şi una majoră, a fost diferenţiată de-a lungul celor 
două lah1ri fapt determinat tocmai de existenţa parcelei Ştirbey care a ocupat integral latura 
ei de nord. În schimb latura de sud a cunoscut transformările tipice prin care au trecut 
Bucureştii începând cu ultimele decenii ale sec. al XIX-iea şi anume o diversificare maximă 
a gradului de ocupare, expresiei stilistice şi funcţiunilor. Atunci se vor construi casele 
Catargiu, apoi parcela de lângă ele se va ocupa de o clădire tip bloc de locuinţă în expresia 
arhitecturală modernă din perioada interbelică lângă care se va construi şcoala de menaj 
Robescu, urmată în epoca anilor 1960-1965 de ridicarea blocului situat pe strada Banului 
colţ cu Calea Victoriei. 

Parcela mai pierde o parte din teren în anul 1938 când se vinde municipalităţii o fâşie 

de 325111 15 către calea Victoriei şi două porţiuni una spre strada Banului şi alta spre strada 

Gen.Budişteanu, de asemenea pentru realizarea alinierii celor două străzi. 
Ultimele modificări ale parcelei se produc după anul 1946. 
Mai întâi în anii imediat unnători din partea de nord a parcelei se demolează 

Magazinul Ştirbey şi fosta casă Gh. Ştirbey fiind ridicate pe acel teren pe de o parte o clădire 
de birouri la colţul Căii Victoria cu Calea Griviţei, clădire ce va deveni sediu 
IPROC/IPROMIN iar pe de altă parte către Calea Griviţei construindu-se, puţin mai târziu, 
un bloc de locuinţe. Apoi partea de vest a terenului în care clădirile îşi păstrează funcţiunea, 
este separată fiind folosită de întreprinderea în favoarea căreia s-au rechiziţionat clădirile 
Administraţiei bunurilor Ştirbey. 

Apoi în 1959 cca o jumătate din grădina aflată la faţada dinspre est trece în domeniul 
public, prin retragerea limitelor de lot "pe alinierea construcţiei IPROC" creîndu-se în faţa 
palah1lui şi a clădirii de birouri un scuar cu "un refugiu cu gazon şi flori şi alee de parcare 

infaţa imobi/ului".' 16 

Este ultima restrângere a unui domeniu care de-a lungul timpului îşi păstrase valoarea 
urbanistică şi dominase zona impunându-se. 

1l AN.DMB. Fond PMB Tehnic. Dos.50/1889 fii. 11 O 
14 AN.DMB. Fond PMB Tehnic. Dos.5/1901 fil.7 
15 AN. Fond familial Barbu Ştirbei. Dos.3/1938 
16 A.DMI. Fond. DMI. Palatul Ştirbei, core.<pondenţă 1954-1965. 
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III. Despre construirea Palatului Ştirbey 

La începutul deceniului patru al sec. al XIX-iea Barbu Dimitrie Ştirbey decide să-şi 
111lice o locuinţă spaţioasă, locuinţă care să poată deveni căminul unei familii numeroase, să 
1t·1nczinte un boier de vază al ţării. Şi cum Podul Mogoşoaiei devenise deja unul din 
il1111nurile semnificative ale oraşului va alege să construiască o clădire-palat pe parcela ce-i 
11parţine. Pentru proiect va apela la arhitectul Michel Sanjouand. Architectul francez 
Sunjouand [San Jouand] (?-1847) era atunci arhitect şef al oraşului Bucureşti (1835-1842) 
111 această calitate militând pentru necesitatea autorizării ridicării clădirilor pe baza planului, 
rnlitatea construcţiilor în ce priveşte modul de a clădi şi materialele puse în operă şi altele 
111 raportul "Pour /'embellicement de la viile, son bon ordre"11, raport redactat în 1835 şi 
l11aintat domnitorului Gh. Bibescu în 1842. Ca arhitect proiectant nu este cunoscut decât ca 
1111tor al Palatului Ştirbey. 

Nu este cunoscut proiectul arhitectului Sanjouand dar ţinând cont de perioada în care 
,, a ridicat costrucţia (probabil anii 1835-1836), analizând planurile intervenţiei de la 
•di"1rşitul sec. al XIX-iea se poate aprecia că expresia arhitecturală pe care a propus-o autorul 
1·stc aceea frecventă în Franţa acelei epoci -stilul neoclasic- pe care de altfel avusese ocazia 
•111-I cunoască şi să-l aprecieze şi comanditarul Barbu Dimitrie Ştirbey în perioada studiilor 
puriziene. 

Clădirea aşa cum apare în proiecţia s-a cartografică din planul cadastral redactat de 
11111iorul Borroczyn (1847) era amplasată în centrul parcelei, către nord şi sud întinzându-se 
p1ină la limita de lot separând astfel parcela în 2 terenuri între care comunicarea se face 
1111mai trecând prin clădire. Tipul acesta neobişnuit de rezolvare permitea aranjarea unei 
l!radini în partea de est a terenului acolo unde se află şi intrarea principală „de onoare'', 
purica a doua a lotului care ocupa cca 2/3 din teren fiind rezervată grădinii, iar într-o ultimă 
porţiune, cea mai redusă fiind situate trei construcţii, probabil anexe. 

Palatul are planul în formă de U cu braţe scurte. Din motive necunoscute arhitectul a 
11b, contrar regulilor stilului, să poziţioneze traveea decroşată a intrării ne centrată deci cu 
lahtra de nord mai lungă -cu 5 deschideri- faţă de cea sudică -cu 3 deschideri-. Subsolul
p1vniţa este adâncă având rol de păstrare a vinului. Dovadă a fost prezenţa unor butoaie 
ilutate 1838, identificate încă în anul 1983. 

Palatul a servit ca locuinţă familiei lui Ştirbey până în anul 1849 când odată cu suirea 
pl' tron a lui Barbu Dimitrie capătă rangul de Palat Domnesc, principele continuând să 
locuiască în reşedinţa sa între anii 1849-1856 deci în perioada când devine conducătorul 
j'nrii Româneşti. Atunci în cadrul parcelei rămasă în mare nemodificată se adaugă o făşie de 
trrcn spre nord în porţiunea grădinii de la est pe care se ridică o clădire pe limita de lot spre 
nord-est, pentru Corpul de Gardă, funcţiune nouă .necesară rangului la care se ridicase 
proprietarul clădirii. Faţada lor, aşa cum apare în fotografii ulterioare, dovedeşte că se 
lnscriau de asemenea în expresia arhitecturală neoclasică, fiind tratată ca o faţadă de templu 
r11 un portic cu coloane ce susţine un fronton amplu. 

17 Apud MUCENIC Cezara "Bucureşti. Un veac de arhitectură civilă. Secolul XIX" Bucureşti, Silex, 1997, 

1'11· 13 
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Palalul Ştirbcy - Pivniţa (proiect 1882) Palat11I Ştirbey - Parterul (proiect 1882) 

această clădire va fi Palatul Ştirbey - Etajul I (proiect 1882) 

transformată în magazin de desfacere a 
produselor moşii lo r şi fabricilor Ştirbey respectiv, vinul din vii le proprii şi conservele 
produse de Fabrica de Conserve de la Buftea. 

În următorii ani se va modifica parţial şi modul de ocupare a parcelei. 
Pe de o parte în porţiunea de nord-est · lărgită s-a ridicat, pentru prinţu l Gheorghe 

Ştirbey, casa nr. 2 în formă de L cu intrarea din curte. Pe de altă parte clădirii principale -
Palatu l Ştirbey- I se adaugă ceea ce în planurile cadastrale sugerază o prelungire a aripii de 
nord-vest, în realitate fiind vorba despre capela construită alipit de clădirea principală cu 
intrare din curtea interioară vest şi direct din casă de la catul I. În plus mai apare o aripă de 
formă cu totul specia lă -semici rculară- dispusă în continuarea clădirii palatului spre nord, 
corp secundar ce adăposteşte grajdiuril e şi remiza de trăsuri ridicat ante 1895. 

18 AN.DMB. 17ond PMB Tehnic. Dos.2711881 fil.164 
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Modificarea majoră se va petrece în anul l 882 când prinţul Alex.B.Ştirbey solicită 
Primăriei Comunei Bucureşti autorizaţia, cerând19: "Subsemnatul doreşte să facă o 
reparaţie casei sale Calea Victoriei 97. Reparatia radicală se (ace numai prin schimbarea 
fatadei spre numita Calea Victoriei .„ " 

În Relaţia dată de Serviciul tehnic se p·reciza: "reparaţia radicală şi construcţia 
adaos ce are a face la fostul Palat ... se poate permite .. .fiind pe aliniere pe strada Banului şi 
înfandul curţii despre strada Victoria. Se va încasa ... [pentru] casă cu 2 etaje şi adaos de 
construcţie 147 mp„ Bilet {Autorizaţie] se autoriză ca la casele sale cu etaj{în} fondul curţii 
să se facă reparaţii radicale transformându-se cu totul faţadele atât despre curte cât şi cea 
despre strada Banului . ... În general la arătatele case are voie a face orice transformare 
conform planurilor prezentate. De 'asupra arătatelor case în partea dreaptă se ridică încă 
o cameră de zid şi învelită tot cu fer pe o suprafaţă de 42 m. Asemenea deasupra tot a celor 
două etaje şi frontispiciul antreului principal ce se face încă nou , să se ridice altă 
cameră ... tot de zid şi învelită cu fer [pe] o suprafaţă de 105 mp .... Coloratul exterior să fie 
faţa pietrei. 

Planurile anexă -pivniţa, catul I şi catul II, secţiunea "tăierea", parterul, faţada- sunt 
semnate de arhitectul Friederic Hartmann activ în Bucureşti în perioada 1882-1888 fiind 
arhitectul Societăţii de Construcţie şi membru al Societăţii Politehnice din România, 
societate constituită în anul 1887. 

Arhitectul Hartmann păstrează partiul originar compus din: subsol boltit, de mare 
adâncime pentru a adăposti pivniţa de vinuri, parterul şi etajul dominate de câte 2-3 camere 
mari în care un şir de coloane dorice sau ionice marchează centrul; legatura între nivele 
printr-o scară de onoare ce porneşte din holul central, cu rampa lină şi cu balustrade din fier 
forjat, decorat. Scara secundară este simplă de lemn dar se adaugă scara a 3-a cea care urcă 
către turnuleţul rezultat din supraetajarea realizată în 1882. Este o scară în colima~on de 
metal lucrat ca o dantelă de fier. La nivelul ultim un sistem de cămăruţe-boxe mansardate 
rezolvă probleme de spaţiu. 

În ce priveşte decoraţiunile interioarelor nu se cunosc decât unele date sumare, 
acestea fiind primele elemente mutilate de noii utilizatori ai clădirii din deceniul 5 ai 
secolului al XX-iea. O descriere o oferă Gh. Crutzescu: " ... am intrat în salonul cel mare al 
Palatului [1940]. Nimic nu s-a schimbat de atunci[l853].Aceleaşi ornamente îşi desfăşoară 
volutele deasupra uşilor, tavanul se îmbină cu pereţii cu acelaşi chenar, căminul este cel de 
atunci şi înaltele sfeşnice de pe dânsul". 20 La exterior faţada principală este dominată de 
elementele vocabularului neoclasic. 

O nouă intervenţie va avea loc în 1889 pentru mutarea grilajului şi casei portarului, 
determinată de asemenea de alinierea străzilor limitrofe: "Voi construi după ... aliniere un 
grilaj de împrejmuire de fier pe un soclu de piatră..Pentru locuinţa portarului voi executa 
în curtea din dos o mică construcţie ... Serviciul de specialitate al primăriei propune 
admiterea cererii urmând ca noul grilaj să fie montat conform "noului plan de aliniere atât 
al stradei Banului cât şi al căii Victoria ". 21 . În ce priveşte noua casă a portarului, prevăzută 

19 AN.DMB. Fond PMB Tehnic. Dos.2011882 fii. 6,6 
2° CRUTZESCU, Gheorghe "Podul Mogoşoaiei" . Bucureşti, Ed. Meridiane, 1987 .pg. 257 
21 AN.DMB. Fond PMB Tehnic. Dos.50/1889 fila 111-
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o fi amplasată retrasă în zona de nord a parcelei, proiectul o concepe realizată de asemenea 
n expresie neoclasică. 

Deci imobilul din Calea Victoriei 97/121/107 devenise la sfârşitul sec. al XIX-iea 
multifuncţional. Palatul cu grădina aferentă era locuinţa familiei Ştirbey şi în unele perioade 
Ic familiei Bibescu. Clădirea fostului corp de gardă devenise Magazinul Ştirbey iar în 

p rţiunea de lot aflată către strada Banului 2 şi strada G-ral Budişteanu 11 se vor construi 
Pivniţele Ştirbey şi clădirea pentru Administraţia Centrală a Bunurilor Ştirbey. 

Palatul Ştirbey - Planul cadastral 1895 - 1911 

Proprietarul din veacul al XX-iea, Barbu Al. Ştirbey, este nevoit să amplifice 
porţiunea funcţională din clădirile situate pe parcela Ştirbey pentru a susţine exploatarea 
omercială şi administrarea moşiilor, viilor şi fabricilor pe care le posedă. De aceea 

construieşte probabil între anii 1920-30 pivniţe ample, dispuse pe 2 nivele, amplasate în 
zona dependinţelor respectiv spre strada G-ral Budişteanu la care adaugă o galerie subterană 
ce leagă pivniţele noi de pivniţele palatului pentru a permite accesul direct, fără a deranja 
locuitorii palatului. Ridică apoi două corpuri de clădire P şi P+ 1 imitând casa ţărănească 
pentru "Administraţia centrală a moşiilor şi fabrici/or Ştirbey", clădiri la care accesul se 
făce din strada Banului nr. 2. 

Confiscarea palatului a clădirilor administraţiei şi a pivniţelor şi schimbarea brutală a 
proprietarilor şi utilizatorilor va avea consecinţe dramatice mai ales pentru clădirea 

principală căreia îi vor fi distruse definitiv o parte a elementelor de valoare care o defineau. 
Astfel arhitectul Duiliu Marcu membru al Direcţiei Generale a Monumentelor Istorice 
subliniază în raportul din 1954 următoarele distrugeri : dispariţia decoraţiilor în stuc ale 
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tavanelor, în vestibulul de la intrare era înlocuită marmora albă şi neagră tip tablă de şah cu 
un mozaic obişnuit; se suprimaseră ancadramentele decorative ale uşilor inclusiv unele uşi 
principale de la nivelul parterului; din salonul central erau eliminate: şemineul, oglinda 
decorativă, decoraţia policromă a plafonului, s-au scos lambriurile; decoraţia policromă a 
coloanelor ionice din holul de la etaj a fost înlocuită cu o vopsea albă; s-a pus un parchet 
nou peste cel vechi, îngropându-se baza coloanelor, zidăria ornamentală de sub streaşina 
acoperişului s-a lăsat a fi deteriorată până la surpare. În concluzie: "astfel. caractent! 
decorativ !Oarte precis în stil "Em11ire" si Biedermaver al acestei vechi locuinte. care 

rwrezenta un document arhitectural pretios a dispărut cu desâvârsire. „•n 
În anul 1954 în clădirea este amenajată penim a deveni muzeu iar ulterior spaţiile din 

aripa semicirculară sunt modificate pentru a funcţiona acolo laboratoarele muzeului şi 

birourile. 
La o dată necunoscută, capela este demolată şi astfel se întrerupe legatura între 

clădirea palatului şi aripa semicirculară. Uşa de la nivelul cetajului de acces în capelă devine 
uşă de ieşire de urgentă în caz de incendiu şi de la ea se montează o scară metalică ce 
coboară în curte pentru a se crea calea de evacuare. 

1963 se realizează reparaţii capitale iar în anul 1965 se pune în discuţie posibilitatea 
extinderii clădirii IPROMIN, clădire de birouri constmită la nord de Palat pe locul fostului 
magazin şi a casei nr.2, intervenţii supuse aprob5rii DMI, din cauza vecinătăţii Palatului 
declarat monument istoric. Se propune mai întâi construirea corpului complementar celui 
existent dispus către sud-vest, corp care ar fi ridicat parţial peste remiza de trăsuri, deci fiind 
necesară demolarea dependinţelor. 

Discuţia din Direcţiei Monumentelor istorice se realizează în cadrul comisiei formată 
din: Arh.Horia Teodoru preşedinte, membri arhitecţii: A.Pănoiu, G.Curinschi, 
R.Bordenache, L.Vasilescu, P.E.Miclescu.) .Concluzia formulată de arh. Horia Teodoru:" 
Arhitectura grajdiuri/or şi a remizei reprezintă unicat în Bucureşti şi are deci importanţa sa 
ca tip de construcţie civilă făcând parte integrantă din ansamblu.Clădirea r:rajdiurilor 
trebuie păstrată". Procesul Verbal din 24 sept. 1965. Apoi se discută constmirea unei 
clădiri amplasate în curtea interioară penim casa noi scări. Construcţia urma a fi amplasată 
la I ,5m. de clădirea anexă, de formă semicirculară, a Palatului Ştirbey dar din nou DMI 
respinge propunerea ce ar afecta clădirea monument. Ultima variantă acceptată de DMI va 
rezolva extinderea spre calea Griviţei, printr-o clădire aliniată cu constmcţia aflată acolo 
adică blocul de locuinţe P+5. Înălţimea la cornişă şi arhitectura urma să fie realizată în 
annonie cu clădirea existentă. 

În anul 1974 intenţia de a curăţa faţada şi a fi revopsită se realizează cu acordul DMI 
care precizează: „se va zugrăvi uniform fară a scoate în evidenţă prin diferenţa de culoare 
profilele, ancadramentele şi ornamentele existente, se va zugrăvi cu lapte de var şi adaos 
slab de culoare, vopsirea elementelor de lemn exterioare se va face în culoarea existentă 
(alb), cariatidele vor fi lăsate în culoarea teracotei dar vor fi protejate împotriva 
intemperiilor cu o peliculă protectoare". 

2~ Corespondentele din perioada 1954-19777 din: Arh.DMI tlos.2463/1966-1977 
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Clădirea este afectată de cutremurul din 4 martie 1977 constatându-se următoarele 
distrngeri: fisuri la zidurile interioare, prăbuşirea unei porţiuni din cornişă, desprinderi de 
lcncuieli. De asemeni s-a remarcat marea flexibilitate a planşeelor care a dus la distrugeri de 
hunuri cu un grad de fragilitate. S-a subliniat că intervenţia ar trebui să ţină cont de 
multitudinea de cutremure puternice prin care a trecut clădirea: 

Anii 
Magnitudinea 

1838 
7,3 

1894 
6,8 

1908 
6,8 

1940 
7,4 

1977 1986 
7,2 7,0 

1990 
6,8 

S-a recomandat ca executant al reparaţiilor Cooperaticva Măgurele "care execută 
1~·para(ii pentru unităţile din cadntl CCESMB ". De asemenea "s-a hotărât ca lucrări le să 
.l'<'.facăfără proiect şi să se alocefonduri de la „.reparaţii curente". În concluzie se afirmă 
"le1 clădirea din Calea Victoriei 1O7 s-au fâcut lucrări de reparaţie, păstrându-se vechia 
/iirmă de arhitectură, fără lucrări de consolidare". 

Muzeul Naţional de Artă, noul utilizator al clădirii obţine aprobarea şi fonduri în 
vederea consolidării clădirii din calea Victoriei 107 , clădire având ca destinaţie Muzeul 
( 'eramicii şi Sticlei pe baza documentaţiei întocmită de Institutul de proiectare "Carpaţi". Se 

1eulizează în anii 1982-198323 : ridigizarea planşeelor de lemn prin profile metalice; 
rnnsolidarea prin cămăşuire cu un strat de beton armat a coloanelor de la el.I din faţada 
principală;cămăşuirea pereţilor interiori portanţi cu tencuială armată; înlăturarea coşurilor 
de fum neutile şi consolidarea celor care se păstrează; reamenajarea scărilor de acces şi alte 
reparaţii curente. În urma intervenţiilor s-au păstrat din vechea construcţie: pardoseli în 
nripa de nord din stejar şi pervaz de stejar pe pardoseală oarbă; în aripa de sud pardoseală 
din mozaic veneţian de marmură; feronerii originale în bronz : la parter; uşile de la balcon . 

Tot în anul 1982 se depistează prezenţa ciupercii Merulius Lacrimans într-o încăpere 
de la parter, aripa de nord-est. MARSR solicită CCES aprobarea pentrn extinderea 
investigaţiei, aprobare refuzată: "tovarăşul director lovănesci nu semnează adresa „.să se 
d1•scurce MARSR ! ". În anul 1983 se fac în continuare sondaje de cercetare bilogică; 15 la 
pnrter,10 la etajul I, 10 la etajul II. Ca urmare a aprecierii situaţiei se realizează: decaparea 
lcncuielilor interioare perimetral pe înălţimea de 1 m, la toate zidurile.pentru urgentarea 
nscării lor, eliminarea instalaţiilor sanitare vechi, dezafectate din camerele în care s-a 
rnnstatat prezenţa ciupercii şi elementul cel mai important crearea unui canal de ventilaţie 
rontinuu pe întreaga înălţime a subsolului, canal ce a dat rezultate scăzând umiditatea dar a 
romi eficienţă depinde de ventilaţia lui ce trebuie întreţinută permanent 

Pe latura opusă a imobilului, spre strada Banului în anul 1969 Intreprinderea de 
1111lustria/izarea vinului doreşte să-şi mărească capacitatea de depozitare prin construirea în 
p1\mânt a unor cisterne de beton, iar „ construirea să se facă de o parte şi de alta a tunelului 
mre uneşte pivniţele existente"., intenţie până la urmă ne materializată. 

* * * 
Palatul Ştirbey reprezintă un exemplar semnificativ al arhitecturii de la începutul sec. 

111 XIX-iea. Clădirea are în compunere următoarele spaţii caracteristice. 

23 Intervenliile din perioada 1882-83 cf. Arh. DMI, dos 247011982. 
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In subteran: subsolul-pivniţa având pereţii de I ,40-1,55m. grosime, cu aerisiri directe 
spre exterior continuată la suprafaţă cu zidărie de cărămidă plină, portantă cu grosime I, I 0-
2,SSm.având un finisaj comun din tencuială şi zugrăveală de var. Acoperirea şi nivelul 
pivniţelor se face cu bolţi cilindrice cu descărcare pe pereţii longitudinali şi transversali. 
Elemente verticale de zidărie de cărămidă plină preiau 
descărcarea bolţilor. Pe suprafaţa de 2/3 a aripii de nord având 
pivniţe şi sub dependinţele corpului secundar semicircular 
planşeul este realizat din bolţişoare de cărămidă. 

Suprateran cele trei niveluri sunt din zidărie portantă din 
cărămidă plină cu grosime variabilă cu planşee din grinzi de 
stejar care se reazemă pe pereţi portanţi. Planşeele din grinzi de 
lemn au o flexibilitate pronunţată. Acoperişul este cu 
învelitoare din tablă pe şarpantă de lemn. 

Faţada a păstrat raportul plin/gol şi dispunerea 
modenaturii din proiectul originar şi în varianta modificată a lui 
Hartmann. Faţada existentă concepută într-un limbaj neoclasic 
are trăsăturile caracteristice acestui tip de expresie stilistică 

frecventă în Europa la începutul secolului al XIX-iea: tratarea 
diferenţiată a celor 2 nivele, ferestre încadrate de semipilaştri 
încastraţi, decoraţi cu capitele având deasupra lor frontoane sau 
profite orizontale, sub fiecare gol de fereastră panouri 
decorative cu baluştri , cornişa cu friză decorativă. Se remarcă 
intervenţia lui Hartmann care în proiect prevede la ultimul nivel 
pilaştri canelaţi dar renunţă la aceştia, probabil la cererea lui 
Alexandru Ştirbey proprietarul din epocă şi îi înlocuieşte cu cariatide din teracotă, element 
care va deveni definitoriu pentru clădire. Intrarea principală este marcată prin treptele de 
piatră, uşa de lemn şi fier forjat continuată în partea superioară de un geam terminat printr
un arc amplu în plin cintru. Faţada secundară spre grădină este tratată ca atare, mai sobru. 
La acesta se păstrează un balcon din 
feronerie-dantelă tipică pentru prima : 
jumătate a sec. al XIX-iea. ~ 

Partiul palatul :este apropiat de cel , . 
originar în urma intervenţiilor din ultimele 
etape când s-au eliminat multe din 
compartimentările improvizate dar a 
dispărut capela palatului. Din decoraţia 

spaţiilor interioare s-au păstrat puţine 

elemente, coloanele, unele cremoane şi mai 
ales sobele, multe din ele cu motive 
decorative specifice epocii în care a fost 
ridicată sau refăcută. 

Dependinţele, s-au păstrat ca volum 
având originala formă semicirculară, unicat Palatul Ştirbey - Balconul faţadei vest 
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dur s-a modificat panta acoperişului şi funcţiunea spaţiilor ceea ce a determinat desigur 
uncie modificări ale interioarelor inclusiv a formei şi mărimii golurilor. 

Palatul Ştirbey din Calea Victoriei 107 rămâne o clădire semnificativă pentru tipul de 
locuinţă unifamilială de calitate excepţională păstrând elementele caracteristice: dispunerea 
-1111\iilor într-o locuinţă de lux şi de reprezentare la rangul cel mai înalt deci adaptabil şi 
prnlru un spaţiu servind ca "sală a tronului" cu tratarea diferenţiată a spaţiilor interioare pe 
nivelele de construcţie dar amintind, prin distrugerea celor mai multe din elementele care 
decorau şi mobilau interiorul, vremurile aprige prin care a trecut. 

III. Istoria proprietarilor şi a proprietăţii lor 
Istoria locului de pe Podul Mogoşoaiei începe cu dumnealui boierul Barbu 

l>imitrie Ştirbey (1799-1869) cel despre care se scria:„se distingue par une extreme 

.1·implicite de manieres el d'habitudes, sa vie est regu/ier, d'une grande sobriete"24 . Fiul 
n~I mai mare al vornicului Dimitrie Bibescu şi a Ecaterinei Bibescu născută Văcărescu, 
llnrbu Dimitre în urma unui act formal de adopţie este desemnat ca unic moştenitor al 
unchiului său pe linie maternă, bogatul vomic Barbu C. Ştirbey25 , preluându-i numele. 
llnrbu Ştirbei împreună cu fratele său Gheorghe Bibescu studiază la Paris dreptul dar 
urmăresc şi cursuri de filozofie, economie şi politică. Revenit în ţară în anul 1821, se 
refugiază în timpul mişcării lui Tudor Vladimirescu ca şi mulţi alţi boieri la Braşov. 
Acolo se va căsători cu prinţesa Elisabeta Cantacuzino-Paşcanu (?-1874) a cărei mamă 
rra o Brâncoveanu. Din 1825 după revenirea în ţară, în timpul domniei lui Grigore al IV 
( ihica, se va implica cu pricepere în activitate administrativă în calitate de prefect ( 1826-
1827), apoi director al visteriei şi vornic al oraşului Bucureşti (1828-1830), cînd va 
nduce multe foloase bunei administrări a acestuia, apreciate şi de autorităţi: .,Înalt 
. .prezident al Divanurilor. .. cavaler P.TChiselef. prin predlojenia cu nr. 4966 către 
Ohşteasca Adunare a Divanurilor porunceşte ca să facă dumitale cunoscut desăvârşita 
mulţumire Întru care se află pentru osârdia ce au cunoscut că dumneata ai arătat 
. .pentru înbunătăţirea oraşului Bucureşti. 26 

Odată cu izbucnirea noului război ruso-turc şi ocuparea Principatelor de armatele 
imperiale ruse, în timpul administraţiei acestora, va deveni membru al Comisiei mixte 
moldo-valahe pentru redactarea Regulamentului Organic al Ţării Româneşti iar din 1830 
membru al Divanului executiv ce administra ţara până la adoptarea Regulamentului. După 
revenirea pe tron a domnilor pământeni, adică a principelui Alexandru Ghica, în perioade 
diferite conduce Ministerul de Justiţie şi cel al Cultelor şi Instrucţiunii publice. Silit de 
starea sănătăţii să facă o pauză într-o activitate desfăşurată cu multă dăruire revine în viaţa 

24 AN. Fond Familial Barbu Ştirbei. Dos.70/1849 fii. 2 "Notice biographique sur SA.S Le Prince Barbo 
/)emetrius Stirbey Hospodar de Valachie" 1854 

25 Vornicul Barbu C. Ştirbey(l 753-1813) era descendent din familia boierească Isvoranu (din satul Isvor, 
1ud.Olt) cunoscută din sec. al XV-iea. Cernica Ştirbei de la Isvor mare armaş, apoi vornic (la l 600) întemeietor al 
mănăstirii Cernica (1608), a pornit ramura Ştirbei, iar de la Radu Ştirbei de la Isvor ce s-a distins în timpul lui 
C.Brâncoveanu, urmează familia Isvoranu. 

26 Apud IORGA, Nicolae "Mărturii istorice privitoare la via/a şi domnia lui Ştirbei-Vodă" Bucureşti, 
Ed.Minerva, 1905 
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publică odat5 cu suirea pe tron a fratelui său Gheorghe Bibescu c5nd la solicitarea acestuia 
preia Ministeml „din Lăuntru" adică al Internelor ce cuprindea lucrările publice, agricultura, 
comerţul şi poliţia. O nouă retragere din viaţa publică a aduce anul 1848 când Barbu Dimitre 
Stirbey pleacă la Paris pentru a-şi aduce fii aflaţi acolo la studii, date fiind evenimenele 
revoluţionare din capitala Franţei, evenimente ce într-o formă specifică se vor derula şi la 
noi ducând la abdicarea lui Gh.Bibescu. 

Barbu Dimitrie Ştirbey este proclamat Domn al Ţării Româneşti în iunie 1849 
domnind până în oct. 1853 când ţara este ocupată din nou de armatele imperiale ruse şi apoi 
de cele otomană. Revine la domnie în septembrie 1854 până în iun.1856 timp în care Ţara 
Românească era sub ocupaţia militară austriacă (aug.1854-mart.l 856). Perioada scurtă şi 
plină de obstacole interne şi externe a domniei a conţinut totuşi şi o serie de fapte pozitive 
în ce priveşte administrarea ţării, economia şi cultura. Astfel într-un raport financiar se 
preciza: "după acoperirea tuturor cheltuielilor bugetului, făcând faţă ... celor 
ocazionale, „.servind interesele datoriei publice, a rămas la sfârşitul exerciţiului 1852 un 

excedent de 566,465 piaştri. 27 Obosit de anii de activitate intensă Barbu Dimitrie Ştirbey se 
retrage din activitatea publică în anul 1856 dar nu uită în 1866 la suirea pe tron a principelui 
Carol să i se adreseze: "Ma patrie vient de vous co1!fier ses destine ... Soyes, 
Monseigneur, ... son regeneratew; le fondateur d 'une ere 11011velles . ... VA .S permettra â un 
veteran de la cause roumain d'etre aussi des premiers â vous rendre l'hommage et a 
invoquir ... Ies benediction du Ciel ... Plus jeune, j 'aurais brigue I 'honneur de vous donner le 
premier /'exemple du devouement; mes jils me remplaceront aupres de VA.S. par de 
services pleins de zele et defidelite ... Elle peut comter sur leurs sentiments d'honneur et de 
loyaute inherents a natre maison . ... 28 

Ca boier cu diferite funcţii şi apoi ca principe Barbu D.Ştirbey va locui permanent în 
palatul său din calea Victoriei şi tot acolo va sta după 1856, ocupându-se de numeroasa sa 
familie şi unnărind transformările prin care trece ţara. Preocupat de posibilităţile ce se 
deschideau pe plan economic va încerca, susţinut fiind permanent de soţia lui, să amplifice 
veniturile personale prin exploatări de tip comercial fie că era vorba de aclimatizarea oilor 
merinos aduse din Pmsia sau valorificarea lemnului din propriile păduri într-o întreprindere 
la care a folosit mână de lucru calificată adusă din Franţa. Dar nici una din încercări nu va 
reuşi revenind acest rol generaţiilor viitoare ale familiei. 

Copiii săi care îi continuă pe multe planuri activitatea şi care-i moştenesc averea sunt 
. băieţii George moştenitor al Palatului Ştirbey din Bucureşti ca primul născut, Alexandru, 
Dimitrie şi fetele Fenereta căsătorită Ghika, Alina căsătorită Plagino, Elisabeta căsătorită 
Bellu şi Elena devenită prin căsătorie contesă de Larich Moenni. 

Fiul său George Ştirbey ( 1832-1925?) s-a ocupat un timp de politică ocupând funcţia 
de comandant al "miliţiei valahe" şi ulterior ministru de externe ( 1866-1867) în cabinetul 
C-tin Al.Creţulescu. Din 1867 s-a stabilit la Paris unde a publicat articole în ziarul "Les 
Roumains" sub semnătura James Caterly. Alegându-şi Franţa ca loc a vieţuirii sale donează 
fraţilor săi Alexandru şi Dimitrie proprietatea din Bucureşti -Palatul Ştirbei- să o folosească 

27 AN. Fond familial Barbu Ştirbei. Dos.70/1849 
28 Apud IORGA, Nicolae. Op.cit. 
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dar, în perspectiva revenim m ţară, păstrându-şi: "dreptul de habitaţiune asupra 1111ei 
mmere şi mobilier precum şi reîntoarcerea Palatului în deplina proprietate a prinţului 

< ih.B.Ştirbey ". 29 

Ulterior având convingerea stabilirii definitive în cea de a doua patrie „Parisul", 
doreşte, confonn uzanţelor familiei de a menţine un statut juridic clar al tuturor bunurilor ce 
Ic posedă, să clarifice şi proprietatea asupra palatului din Bucureşti. Ca um1are încheie actul 
din 1865 prin care stipulează:„ ... renunt la drepturi... recunoscând de hun stăpân al 
/'alatului dăruit. pe printul Dimitrie si [prinţull Alexandru Stirhey, dispunând de dânsul 
rnm va[vor} voi ca deplin[i} proprietar[i] fără nici o restricfie "30, şi ca urmare palatul va 
!rece în deplina posesie a lui Alex. B.Ştirbey. 

Cel de al doilea fiu, Alexandru B. Ştirbey ( 1836-1895), în anii nu prea mulţi în care 
11 fost activ, s-a afirmat ca om politic, fiind deputat şi ministru al Lucrărilor publice, al 
Internelor şi de Finanţe în cabinele conservatoare a lui Th.Rosetti şi L.Catargiu, dar în 
primul rând a fost mare proprietar dezvoltând moşia Buftea, construind acolo palatul (1864) 
rnre i-a devenit reşedinţa de vară, capela( 1890), amenajând parcul şi ridicând fabrica de 
conserve ce prelucra produsele aduse de pe domeniile sale. Iarna va locui desigur în Palatul 
din Calea Victoriei •119. 

Căsătorit cu Maria Ştirbey născută Ghica Comăneşti au pe: fiii Barbu şi George şi pe 
liicele Zoe căsătorită G.Cretzeanu, Helena/Eliza căsătorită cu Alex.Marghiloman, Marieta 
r:'lsătorită cu George Balş, Adina căsătorită cu George Momzi şi Ioana. 

Grav bolnav, preocupat de familie şi din cauza perderii timpurii a soţiei sale 
Alexandru Ştirbey va cere secretarului său particular, avocatul Gr.Triandafil să dea formă 
legală voinţei sale privind treburile şi averea familiei: "Noi D.Sontu judecător ... la 
fribunalul Ilfov secţia Notariat, însoţiţi de grejier ... suntem delegaţi a ne trasporta ... la 
domiciliul domnului Alex.B.Ştirbey ce se află bolnav şi a da autenticitate ... testarnentului, 
astăzi 28febr., anul 1895. Ne-am strămutat în Calea Victoriei 119 din Bucureşti...unde l-am 
gtisit pe bolnav„ .. Alex. B.Ştirbey testatorul ne-a declarat că acest testament este al său, 
/iic11t cu consimţământul său în libera sa voinţă, scris ... de dl. Gr.Trianda.fil pe care l-a 
1111torizat a sunbscrie fiind în neputinţă de a semna ... din cauză de boală, deşi ştie carte, 
scrie şi semna ... "31 

Prin actul redactat în 1895 Alex. Ştirbey va asigura în primul rând tutela copiilor săi 
incă minori, numindu-l tutore pe bancheml şi finanţistul Menelas Germani (1836-?)pe care 
ii roagă "a primi această sarcină, în suvenirea afecţiunii mele pentru domnia sa". De altfel 
Ic mai face copiilor şi o altă recomandare: "am avut doi buni prieteni care în tot timpul vieţii 
mele şi în toate ocaziunile au dat dovadă, pentru mine şi familia mea, de o adâncă dragoste, 
domnii Menelas Germani şi Gr. Triandafil. Rog pe copiii mei ca la împărţirea averii între ei 

~9 Acest drept îl reaminleşte Aciui de renun\are la moşh:nire când men\ionează "aciui de duna/ie 
1.-xalizat ... de sec/ia III a Trihwralului Ilfov". Actul de renun\are a fost încheiat de G.Con\escu în numele prin\ului 
( ih. Şlirbey prin mandat legalizat la 8 rebr. l 878 de Agenţia română din Paris. (cr.AN.DMB. Fond PMB Tehnic. 
I Jns.51190 I lila 14) 

30 AN.DMB. Fond PMB Tehnic. Dos.5/1901 lila 14 
31 Acum şi ulterior citate din Testamentul lui Alexandru B.Stirbey ,1895. Copie autentificată, 1900 

(l\N.DMB. Fond PMB Tehnic. Dos.5/1901 ,lila 15) 
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şi în toate circumstanţele grele ale vieţii să ia sfat acestor buni prieteni ai mei şi pe acela 
al prea iubitului meu ginere Alexandru Marghiloman." În al doilea rând hotărăşte ca 
executori testamentari ai averii pe copiii săi Barbu, George( 1883-1913) şi Helena, precizând 
că le cere a împărţi bunurile între toţi copiii dar subliniind cum să se împartă imobilul din 
Bucureşti, de pe Calea Victoriei:„ voiesc ca fiul meu Barbu să ia în contul părţii casele din 
Calea Victoriei A119 (Palatu Stirbey); din terenul acestora ... se va distrage o parte şi anume 
aceea de unde încep construcţiile actuale din fundul grădinii şi până în strada Banului şi 
strada Manea Brutarul. Acest teren se va împărţi i"n patru laturi şi va lua câte un lat fiecare 
din fiicele mele şi anume: Helena, Zoe, Marieta şi Adina spre a-şi clădi fiecare câte o casă 
de locuinţă având toate a se bucura în comun de grădina palatului care va fi a lui Barbu 

Ştirbey.Fiul meu George32 va lua în contul părţii sale casa din Calea Victoriei ... ocupată 
actual de dl.gen. Filiti ... şi ... şi locul din strada Griviţa învecinat cu fundu acestor case spre 
a-şi construi o casă de locuinţă. ". Dar moştenitorului principal, Barbu, i se va cere să 
„ despăgubească pe fratele său şi pe sora sa Helena .. .prin faptul că a luat cele două imobile 
[este vorba de cel din Calea Victoriei şi cel de la Buftea]. Motivul acestui tip de împărţire 
este numai înţeleapta dorinţă ca imobilele principale să rămână unitar în familie, testatorul 
chiar subliniind ideea: „sfătuiesc pe copii mei a face astfel ca prin împărţirea averii să nu 

parceleze proprietatea ... ". 
Moştenitorii acceptă principalele clauze din testamentul autorului lor"in special 

atribuţiunea Palatului Ştirbey din Bucureşti" lui Barbu A.Ştirbey renunţând însă la cele 
"relative la clădirea unui teren limitrof cu Palatul Ştirbey şi la folosinţa în comun a grădinii 
acelui palat .. .În consecinţă noi toţi subscrişii declarăm şi recunoaştem că prinţul Barbu 
Ştirbey copărtaşu/ nostru este bine şi definitiv proprietar pe palatul Ştirbey din 
Bucureşti". 33 

Barbu A. Ştirbey ( 1872-24 mart.1946 Buftea) om politic. A fost prim ministru, 
ministru de interne, de externe şi de finanţe. Locuieşte iarna în Palatul Ştirbey de pe Calea 
Victoriei şi vara în Palatul Ştirbey de la Buftea. 

Barbu A. Ştirbey a fost căsătorit cu Nadeje Ştirbey născută Bibescu -vara sa de gradul 
II-, copii lor fiind Maria căsătorită, Nadeje căsătorită Flondor, Elise căsătorită Boschall şi 
Ecaterina căsătorită Niculescu Buzeşti. 

În calitate de mare industriaş, întemeietorul Întreprinderii bunurilor Ştirbey, se bucură 
şi de privilegiile acordate de Legea pentru incurajarea industriei naţionale, 1887. 
Cultivarea pământului în tehnicile moderne, dezvoltarea unor noi industrii sau 
aclimatizarea de plante necultivate până atunci determină o sporire considerabilă a averii. 

12 Această atribuire este consemnată în Planul cadastral, 1911 şi în Actul de partaj din 1900 la pct. XIII+ 
XIV, cu precizarea: „ Valoarea locului viran din Calea Griviţei 11r. 5. atribuit prin testame11t de defunctul 
Alex.B.Ştirbey fiului său Gheorghe Ştirbey+ valoarea caselor cu locul lor din Bucureşti, Calea Victoriei 123, 
atribuii tot mi11orului Gheorghe Ştirbey prin testamentul pări11telui său. " 

33 Conrorm Actului de partaj, semnat la 1900 de moştenitori şi anume: Eliza Marghiloman, Marieta Balş, 
Adina Moruzi, minorii George şi Joana împreună cu George Cretzeanu (soţul defunctei Zoe Cretzeanu născută 
Ştirbey) şi nepoţii Alexandru şi George Cretzeanu. (AN.DMB. Fond PMB Tehnic, Dos.5/1901 fila 16), act care 
priveşte: „preţul vâ11zării volu11tare a locului vira11 din Bucureşti str. Banului şi Manea Brutaru nr. I 7[în vederea 
alinierii străzii Banului) adjudecai definitiv asupra d-nului Barbu Ştirbey .... imobil prove11i11d din succesiunea 
defu11ctului Alex.B.Ştirbey" 
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Palatul Ştirbey - 2006 

În anul 1900 necesitatea de a clarifica unele probleme ale moştenirii Alex.B.Ştirbey 
V 1 determina inventarierea şi evaluarea lor. Atunci proprietăţile Ştirbey din Bucureşti erau 
lo t mate din34: Palatului Ştirbey din Bucureşti, Calea Victoriei , atribuit prin testament de 
li f unctul Alex. B.Ştirbey fiului său Barbu Ştirbey şi preţuit ... la suma de 528.156 lei" 3s La 
1 •estea se adăuga preţul mobilelor (din toate reşedinţele Ştirbey) în „ total 15.320. 793 lei" .. 
lot în Bucureşti se afla imobilul din strada Banului 2; Pivniţele Ştirbey şi Magazinul de 
11 ·facere Ştirbey. La cererea proprietarului, evaluarea se va relua în anul 1938, de firma 
lru nceză Deloitte, Plender, Griffiths & Co.36 Analiza acesteia determină 

Precizarea următoarelor valori ale bunurilor din Bucureşti: "Residence , Bucarest (y 

·ompris le terrain en tout 6845 m2 omte non tenu de la partie expropriee en 1939) ... va/eur 
11pproximative 50.250.000 lei; Bureux strada Banului. coiît du bâtiment 4.500.000 .. . terrain 
1111 tout 20024 m2 10.120.000 lei. " 

Cu grija ce-i caracterizează, Barbu Alex. Ştirbey îşi va face încă din anul 1933 
Ir tamentul, document din care reiese ca trăsătură dominantă dorinţa ca odată cu plecarea sa 
I 1 cele veşnice soţiei sale Nadeje să nu i se tulbure major viaţa, putând să trăiască în 
ontinuare în casele şi locurile pe care le iubea. Nominalizându-le pe acelea, lasă fiicelor, 

34 AN. Fond familial Barbu Ştirbei . Dos.5/ 1938 fii. I 
35 Prin comparaţie valoarea moşiei Buftea Bucovineni a fost stabilită de acelaşi expert al Tribunalului la 

.wma de 2.241.820 lei (AN.DMB. Fond PMB Tehnic. Dos.5/ 1901 fila 17) 
36 AN. Fond familial Barbu Ştirbei . Idem 
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ajunse fiecare la casa ei, odată cu recomandarea de înţelegere familială, să-şi împartă cu 
dreptate averea. Le cere numai să-i respecte dorinţa în ce priveşte bunurile ce le va folosi 
mama lor şi să nu uite pe ceilalţi colaboratori sau slujbaşi: „Las soţiei mele Nadeje pe tot 
timpul cât va fi în viaţă 1. folosinţa casei din Buftea cu tot ce se află în ea împreunâ Cii 

parcul $i toate constrncţiile din parc fără nici o rezervă; 2.folosinţa casei din Bra$OV .... 3. o 
rentă viageră anuală ... Averea mea se va împărţi în patru părţi egale între cele patru 
mo$tenitoare ... Rog pe moştenitorii mei să aibă grijă de funcţionarii $i servitorii mei în 
măsura serviciului $Î anilor serviţi . ... " dar: „ Dacă la decedarea mea[ renta]. ar trece [peste 
venitul părţii posibile] rog pe fiicele şi ginerii mei să se înţeleagci cu soţia mea fcirci a 

recurge la justiţie .. 37• 

Palatul din Bucureşti nu este menţionat, în absenţa unui moştenitor pe linie 
bărbătească care sa continue numele, el rămânând să fie folosit ca un bun comun. 

Solicitarea testamentară a lui Barbu Alex. Ştirbey, în respectul tradiţiei de familie, va 
fi acceptată fără rezerve, confirmarea juridică fiind actul încheiat la scurt timp după decesul 
aceluia, în 1946, act prin care moştenitoarele îşi însuşesc în totalitate decizia automlui lor: 
„ Pact de familie Între Nadeja Ştirbey, , Maria Costinescu, Nadeja Flondor $i Elise Boschall, 
Ecaterina Niculescu Buze$ti fiicele legitime $i mo$tenitorii rezervatari ... Nic. Costinescu, 
Şerban Flondor, Edwin Boschall, Grigore Niculescu Buze$ti gineri ... recunoa$tem 
testamentul olograf al defunctului nostru soţ, tată, socru ... ne obligăm să-l executăm 

Întocmai". 38 

Dacă s-ar dori stabilirea unor caracteristici generale de familie ale Ştirbey-lor 

definindu-le caracteml două se pot regăsi de-a lungul celor trei generaţii ce au trăit şi activat 
în România până la cel de-al doilea război după care a venit risipirea. Pe de o parte este 
spiritul întreprinzător care-i face să încerce mereu adaptarea la exigenţele practice ale epocii 
în care trăiesc , pe de altă parte este rigoarea juridică în ce priveşte mai ales dreptul de 
proprietate cu care abordează fiecare schimbare, preocupându-se a încheia acte de maxima 
claritate asupra drepturilor sau renunţărilor, acte încheiate prin bună înţelegere, fără procese 
şi cu respectarea voiţei automlui pe care-l moştenesc. 

Dar numai doi ani mai târziu în ianuarie 1848 proprietăţile Ştirbey sunt confiscate în 
favoarea statului, printr-o decizie care pe hârtie priveşte numai o parte din aceste bunuri dar 
realitatea dovedeşte însuşirea lor în totalitate. 

Confiscarea s-a făcut pe baza sentinţei nr. 1988 din li nov.194739 a Tribunalului 
Militar, sentinţă care-l condamna în contumacie pe Grigore Niculescu Buzeşti, deputat din 
partea Partidului Naţional-Ţărănesc "pentru crimă de complot. înaltă trădare, râzvrdtire. 
insurecţie armată $i tentativă de surpare a ordinii constituţionale", la muncă silnică pe viaţă 
şi la confiscarea averii respectiv "a unei cote parte indivizei din averea defunctului Barbu 
Ştirbey mo$tenită de Grigore Niculescu Buze$li, ginerele său, soţul Ecaterinei Niculescu 
B11=e$ti născută Ştirbey, decedată la acea datei". 

17 AN. Fond familial Barbu Ştirbei. Dos.111933 fil.57 
18 AN. Fond familial Barhu Ştirbei. Idem fil.61 
19 AN. Fond familial Barbu Ştirbei. Dos.811944 fil.3.5 
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onfonn procedurii ş i dispoziţiei prim procurorului Ilfov în 2 ian. 1948 s-a procedat 
111 pu nerea în posie a avocatului M. Witzman în calitatea de administrator sechestru. Atunci 

11 p1cl unt de la Administraţia Centrală n Bunurilor Succesiunei Barbu Ştirbey aflată în str. 
ll.11111lui nr.2 unnătoarele bunuri din Bucureşti aflate în coindiviziune cu succesiunea Ştirbey 
11 pcc tiv cu minorii Maria Varvara 

11 iott şi C-tin Dinu Hiott fiii defunctei Ecaterina Niculescu Buzeşti, cu mama şi 

11wri lc defunctei şi anume Nadeja Ştirbey, Maria Costinescu, Nadeja Flondor şi Elise 
1111 ·hali : a. imobilele în Bucuresti: Calea Victoriei 107, strada Banului 2, strada G-ral 
/l11di11·1eanu 17; ... c. exploatări comerciale: pivniţele Ştirbey Bucureşti situate în Calea 
I 1 /oriei I 07 colţ cu strada Banului nr.2 pentru desfacerea en-gros şi en-detail a produselor 
11/ l11r proprii ; ... Conform "!nventarul[ui} bunurilor mobile şi imobile rămase în 

111·1•1•siunea Barbu Ştirbey ": "Avere situată pe teritoriul municipiului Bucureşti: I. imobil 
/1•11 •11 şi construcţie situate în Bucureşti, Calea Victoriei 107 cu prelungirea în strada 
/111111rlui nr. 2 şi G-ral Budişteanu /J(?)[evaluate fiscal la suma de lei] 7.255.100.000 
1 .iJ1. 900. 00()4° 

Noul administrator, deşi în mod corect anunţă pe ceilalţi moştenitori punerea sa în 
lfll cs ie întrucât: "veniturile întreprinderii D-voastră urmează să fie administrate în 
1 11/11divizi11ne cu statlll în proporţia stabilite/", cu puterea care i-o conferea poziţia s-a 
p11v ilcgiată de reprezentant al statului decide şi comunică. "începând din 2 ian. I 948 [se vor 
111 •c J rapoarte bunuri intrate, mărfuri prouse şi eşite,cronologic. pe zile" şi mai deoparte: 

Nu se va putea face nici o plată succesorilor defunctului Barbu Stirbey ". 41 

Urmează tot în anul J 948 : "rechiziţionarea pivniţelor " în care se găseau "un stoc, 
tl111uT operarea .facturii din 26 mai 1948, ... [de] 12.788 litri vin" confonn evidenţelor 
, 1·1viciului Contabilitate al Pivniţelor Ştirbey. Atunci va fi preluat şi imobilul din Calea 

ll'toriei "şi birourile de la parter din strada Banului nr.2"42 

În 1948 odată cu naţionalizarea întreg imobilul trece de "drept" în posesia şi folosinţa 
lnlu lui ceea ce, determină în primul rând schimbarea unora dintre funcţiunile clădirilor din 
11cinta fostei proprietăţi Barbu Ştirbey.Palatul Ştirbey devine sediul U.F.D.R. -Uniunea 
h·1neilor Democrate din România-, clădirile Administraţiei 

În anul 1948 se va proceda şi la "rechizifionarea pivniţelor " în care se găseau, 
1 nnform Serviciului Contabilitate al Pivniţelor Ştirbey, " un stoc după' operarea facturii din 
'fi mai 1948 ... [de] I 2. 788 litri vin". În aceeaşi etapă sunt rechiziţionate "şi birourile de la 

ţlllrter din strada Banului nr.2"43 

Bunurile Ştirbey dinspre strada Banului şi pivniţele de vinuri situate pe două niveluri 
unt preluate de Intreprinderea de industrializarea vinului şi băuturilor alcoolice Bucureşti 

111c lusiv pivniţa palatului însumând "capacitate[ a] totală de 65 vagoane, unde se depozitează 
, 1 înbuteliază numai vinuri de soi . . . " 

40 Prin comparaţie in ace laş i inventar "Avere siluată pe teriloriul comunei Bujit'a l/jiJv 2. Imobil 
rimslruc/ie în stil c:ast1!1 e1•1iluat la lei imprt'und şi cu tert'1111/ agreeme11/ şi li ha. livezi: 1.653.000.000 iar AVt're 
111ohiliard: mobilier 246.000.000; automohile 54.000.000. Cf.AN.Fond fam.Barbu Ştirbe i. Dos.8/1944 fil.7 

4 1 AN. Fond familial Barbu Ştirbei. Dos. 8/1948 fii. 6 
4 ~ AN. Fond familial Barbu Ştirbei. Dos.5/1948 fii. 130 
43 Idem 
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În anul 1954 Palatul Ştirbey este atribuit pentru a-i deveni sediu, Muzeului de Artă 
Populară care va funcţiona în acest spaţiu până în 1977, când din cauza deteriorării clădirii 
ca efect al cutremurului, se hotărăşte mutarea muzeului la Muzeul Satului. Câţiva ani mai 
târziu în 1983 clădirea proprietatea statului, este dată Muzeului de artă al RSR pentru a se 
deschide aici Muzeul Ceramicii şi Sticlei unde să se expună colecţia de profil din cadrul 
secţiei Artelor decorative, muzeu ce se va deschide în 1982 funcţionând până în 1994. 
Atunci clădirea a fost evacuată în vederea consolidării fapt ce nu s-a petrecut. 
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The Stirbey Pa/ace of Calea Victoriei 

SUMMARY 

The Ştirbey Palace is one of the most representative buildings in Bucharest; built 
on the Podul Mogoşoaiei I Calea Victoriei Street, between 1835 - 1836, by Barbu 
Dimitrie Ştirbey, who was to become Prince of Wallachia (1849-1856). The authoress 
refers to the history ofthe place where the palace was placed, the history ofthe building, 
designed by the French architect Michel Sanjouand in a neoclassic style, and enlarged by 
the architect Friedrich Hartman in 1882, in connection with the history of Barbu 
Ştirbey's family, offering, thus, a view of the Roman ian society developed along the I 91h 

and 20th centuries. (C.M.). 
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CASA CALEA VICTORIEI 
Nr. 176 (FOST 190) 

(FOST "INSTITUTUL DE FETE 
MOTEANU'') 

Oliver Velescu şi dr. arh. Sergiu Nistor 

Clădirea de care ne ocupăm este situată în Mahalaua Popa Cosma, cartier considerat 
111 istoriografia bucureşteană ca fiind "fără istorie'', dar care este situat în imediata apropiere 
1lr răscrucea drumului spre Târgovişte, iar uliţa Popa Cosma ducea peste câmp spre bariera 
I lcrăstrăului. Mai târziu, când s-a deschis Podul Mogoşoaiei şi Mavrogheni a amenajat un 
Im; de târg lângă cişmeaua care-i poartă numele se constată o îndesire a populaţiei în aceasta 
11111hala şi mai ales de a lunglil uliţei care va creşte în importanţă. 

Unicul eveniment pe care istoria l-a consemnat că s-a petrecut aici este cel care a 
111111at anului 1819, după hotărârea luată de Alexandru Suţu Voevod (1818-1820) de a 
drsfiinţa privilegiile oraşului Târgovişte, privându-i pe locuitori de dreptul de stăpînire 
11Nupra teritoriului (moşiei ) oraşului. Târgoviştenii vin la Bucureşti, se adună în faţa 
lnscricii Popa Cosma manifestându-se întru-un fel original. Ei purtau cu toţii rogojini 
uprinse în cap şi făclii de ceară aprinse în mâini. Au intrat în biserică şi rosteau afurisenii 
111 faţa icoanelor la adresa lui vodă şi a vomicului care a semnat confiscarea moşiei; au ieşit 
11111i apoi în uliţă şi strigau în continuare blestemele lor. Se spune că de atunci a ieşit vorba 
111 Bucureşti: "Gură de Târgovişte". Fapt este că Alexandru Suţu moare la scurt timp după 
u~castă manifestare, iar văduva Domnului înapoiază actele târgoviştenilor prin Divan, 
documente care confereau drepturile lor asupa moşiei oraşului . 

• 
Câmpia situată la nord de târgul propriu zis (bariera nordică a oraşului se afla în 1720 

111 dreptul bisericii Creţulescu) era un loc domnesc situat în "Bucureştiul de sus". Această 
111oşie a fost donată mănăstirii Sf. Spiridon-Veclli din Bucureşti de către domnul Constantin 

Mnvrocordat, danie întărită la 25 iunie 1748 1• Numita câmpie cuprindea terenurile dintre 
l'odul Mogoşoaia şi Uliţa Herăstrăului (Dorobanţi) incluzând mahalalele de mai târziu sf. 
Vasile, Popa Cosma şi Sf. Visarion. Zona nu era pustie, ci era locuită, ceea ce se ştie din 
declaraţiile locuitorilor, care opunându-se să plătească chirie mănăstirii Sf.Spiridon pentru 
locurile de casă, au declarat în faţa autorităţilor "că nici moşii, nici strămoşii lor nici ei, 
chirie de locuri n-au dat, fiind moşie domnească". 

Tradiţia existenţei unei biserici de lemn, reconstruită în 1710 -pe locul unde se află 
hiserica Sf. Nicolae-Tabacu numită şi Popa Cosma - pare să confirme vechea locuire în 

1 G. Patra , Documente privitoare la istoria oraşului Bucurqli (1634 - 1800) Bucureşti, Edit. Academiei, 
I 'IM2 nr. 154 şi pag. 191, nr. 153. (Pe viitor se va cita: "Documente Bucurqli. "). 
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această parte a "Bucureştiului de Sus". Aici, urmare a deschiderii drumului spre Mogoşoaia 
în anul 1692, se va constata o creştere, o îndesire, aşa cum s-a arătat a populaţiei şi a 
clădirilor. 

Documentele, puţine câte s-au păstrat, mai ales din a doua jumătate a secolului al 
XVIII-iea, oglindesc existenţa unor case trainice "de piatră" ce pot fi considerate ca "factor 
de urbanizare" într-o mahala îndepărtată de centrul oraşului, alături de case lemn. Aşa 
bunăoară, într-un act de vânzare-cumpărare din 10 aprilie 1768, obiectul tranzacţiei este o 
"casă cu pivniţă, învelită cu şindrilă, cu acareturile alăturate şi îngrădită, care iaste pe 

Podul Mogoşoaiei "1. Tot în 1768, la 8 iunie se vinde, fără a se preciza dacă este sau nu 
este pe Podul Mogoşoaiei, dar probabil că nu, "o casă veche şi cu lemnele de casă nouă"3. 
Case de cărămidă cu pivniţă se vor construi mai ales în "centrul" mahalalei unde se afla 
şi biserica reconstruită şi ea din cărămidă. 

Nu lipsite de importanţă sunt datele statistice. Astfel în anul 1798 s-au consemnat 12 l 
de case, 1,90 % din cele ale oraşului, ocupând ca ordin de mărime locul 6, la fel ca în 
mahalaua centrală Sf. Nicolae-Şelari. În anul 181 O se numără 112 case, 1,49 % din cele al 
Bucureştiului, ocupând locul 28. Locuiau aici în mahalaua Popa Cosma în anul 181 O 417 
locuitori, adică 1,48 % din totalul celor din oraş, figurând pe locul 18 ca ordin de mărime 
în oraş.4 

Sunt amintite în aceasta mahala: Casa Creţulescu-Cantacuzino-Moruzi, demolată 
în 1941 (situată chiar pe carosabilul actualului bulevard Dacia). Casa a avut iniţial un foişor 
cu scară de acces exterioară, apoi s-a construit o altă scară dublă într-o sală de la parterul 
înalt, iar foişorul a fost închis la 1812.5; Casa logofătului Alecu Filipescu - sediul 
Academiei Române - are de asemenea o pivniţă boltită . În partea opusă, peste drum, Casa 
Iordache Golescu a fost situată la nord de biserică. Descrierea ei ne este cunoscută din anul 
183 7 din gazeta "Curierul Românesc" nr. 30, pag. 144. Ea a fost oferită spre închiriere astfel: 
"Supt casele dumnealui dvornicului Iordache Golescu sunt două prăvălii dădăsupt din 
care una cu cinci despărţituri şi alta cu trei".Casa mai avea "trei apartamenturi 11nul c11 
nouă despărţituri, cu grajd, cuh11ie şi pivniţă. Altul cu patru şi altul cu trei, care se dau şi 
toate împreună şi fieşcare deosebit ,după trebuinţa muşteriului". 6 . 

Următorul imobil, Casele paharnicului Matache Piersiceanu, scoase la vânzare la 
14 noembrie 1839 sunt descrise astfel: "atât cele mari şi noi cât şi cele mici şi vechi -
casele- ce sunt tot într-o curte pe loc ohabnic cu toate împrejurimile lor". Casele "cele 
noi" aveau "cat11ri, cel de sus cu şapte odăi mari, două dintr-însele zugrăvite precum şi 
sala, galeria, cămara bună şi douci umblători, sub dânsele, 4 beciuri mari, pivniţă boltită 

2 G. Potra. op. cit. pag. 241, nr. 203. 
1 Idem, pag. 241, nr. 204. 
~Oliver Velescu, Catagrafia Bucure,<tiului din anul 18/0. O nouă lectură( I) în "Historia Urbana" t.XI, 

2003, nr. 1-2, pag.119 şi 2004 nr. 1-2. 
5 George D. Florescu, Casa cu la11ţuri (Casa Cantacuzi110-Cretulescu- Moruzi) Bucureşti ,1946. 
6 Vasile Novac, Goleştii în istoria Bucureşti/or în "Bucureşti. Materiale de Istorie şi muzeografie" IX, 

1972, pag.217. (Pe viitor se va cita "Bucureşti" ... ). A nu se confunda această casă cu cea a lui Dinicu Golescu, 
viitorul palat regal. Cf. Emil Vârtosu, Palatul regal. Cum a fost în trecut. De la Nicolae grămăticul la hoierul 
Di11icu Go/escu Bucureşti 1937. 
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1111 16 vase < adică capacitate pentru 16 butoaie> vărărie mare, depărtată de pivniţă şi 
ctirbu11ărie; î11 balconu lor, putină legată cu fier ce stă plină cu apei, cu lanţ,<'!> bun purtlitor 
111•.\·te toatii învelitoarea, zidită din anul 1837 cu cea mai bună arhitectonie'~ Casele cele mici 
şi vechi erau într-un cat cu 6 odăi, cămară şi 2 umblători, cu pivniţă de grinzi. Mai erau 3 
otltii de slugi, cu/inie, şopron pentru 4 trcisuri şi grajd de lemn pentru 8 cai, iar împotriva 
111·estora adică la rândul caselor mici alt şopron de trei trăsuri, grajd de 6 cai, odaie largă 

1111 slugi şi cu/mie răsfăţată, toate aceste de zidărie şi lucrate acum din nou"7. 

Mai semnalăm HĂNIŞORUL la sud de bisrică pomenit într-un unic document din 3 iulie 
I 809, proprietatea mănăstirii Snagov "aşezat Îl1 Mahalaua Popii Cosmll în faţa Podului 
Mogoşoaia" din a cărui descriere aflăm că "în acest /iă11işor se află o brutărie, o băcănie, 

pfr11iţă de piatră cu odăi deasupra şi cu alte odăi şi grajd'"" Acest mic han - hănişor - devenit 
proprietatea marelui boier Dumitru Racoviţă nu mai apare în alte documente publicate şi nu se 
li1ce menţiunea lui nici în rezumatele întocmite de Arhivele Statului a celor 308 acte referitoare 

la bunurile Mănăstirii Snagov dintre anii 1437 - 18729. O clădire cu această funcţie nu este 
111arcată nici în planurile cunoscute ale oraşului (Purcel, Ernst, Boroczyn) De asemenea, 
hanişorul nu este pomenit nici în lucrările consacrate hanurilor din oraş (G, Patra) sau 
1~loricului Căii Victoriei, în care sunt localizate aproape toate construcţiile care au existat pe 

această importantă arteră a oraşului. 10 

In cele ce unnează vom încerca o localizare în spaţiu a caselor şi a parcelelor folosind 
dalele din documentele şi din bibliografia consultată care fac referire la casele din mahalaua 
l'opa Cosma şi amplasate pe Podu Mogoşoaia de la sud spre nord de biserică. Aşa dar: 

Casa Neculescu - Cesianu, legaţia germană până în 1944 (aici s-a sinucis ambasadorul 
Manfred v. Kilinger). A devenit apoi casa de cultură a armatei roşii, pentru care s-a constmit în 
111adină, în prelungirea casei, sala de spectacol (1945). Au urmat apoi sediul Sovromlemn, 
birouri pentm redacţia unor reviste culturale, apoi Teatrul Tănse şi în urmă, după 1992, casino. 

Casa nenumită în planurile mai vechi. La sfârşitul secolului al XIX-iea apare ca 
proprietar R. Novian. Asupra acestei clădiri pe care considerăm a fi Bănişorul vom reveni în 
l'de ce urmează. 

Casa Zoiţei Văcărescu-Veneţiana, văduva lui Barbu Văcărescu, apoi Casa Ştefan şi 
llnrbu Catargiu, primul- ministru asasinat în 1862. Gh. Crutzescu referindu-se la acest imobil 
precizează: că este "una din cele mai vechi case de pe Podul Mogoşoaiei''. O vreme a 
li1ncţionat aici Ministerul Justiţiei, apoi a devenit proprietatea Academiei Române. In perioada 
111terbelică casa a fost închiriată unor firme care i-au dat o destinaţie comercială (magazin de 

7 Florian Georgescu, Regimul construcţiilor în Bucure$ti în deceniile IV-V din secolul al XIX-iea în 
"I lucureşli„. V" 1967, pag. 48. 

8 Florian Georgescu, P. Cernovodeanu, I .Cristache-Panail Documente privind istoria oraşului Bucure,<li 
1'11lcgere editată de Muzeul de Istorie a oraşului Bucureşti, 1960, pag.194, nr.169. ( pe viitor se va cita" 

(Documente Muzeu) . 
9 Vasile Oh. Ion, Actele secţiei Bunuri Puhlice- Bucureşli. Mănăslirile„.S11agov„. Indice crrmologic nr. 

.'I•'. Bucureşti 1954, pag. 75-94. 

to lonnescu-Gion, Istoria Buc:urescilor. Bucuresci, 1900, pag. 423, Uniica casă Racovi\ă ,ulterior Damari 
11111inlilă de Gion a fost pe locul unde s-a clădit Hotel de France între palatul CEC şi magazinul Victoria. Oh. 
l ·r ulzescu, Podul Mogoşoaiei. Poves/ea unei s/răzi, Bucureşti. Edit. Socec, 1942, pag 242; Stefan Ionescu Podul 
Afrwişoaia-Calea Vie/oriei, Bucureşti, Muzeul de lslorie a Oraşului 1961, pag. 122. 
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mobilă şi materiale de construcţie). După 1948 a devenit cantina salariaţilor Academiei 
Române, apoi policlinica aceleiaşi instituţii ; are şi astăzi o funcţie medicală. 

Proprietăţile situate la nord de biserică, azi dispărute, au fost localizate după actele 
de vânz.a.re-cumpărare, acte care se referă şi la vecinătăţi permiţând astfel o mai lesne 
identificare a tuturor parcelelor. In acest scop s-au folosit documentele sau referirile din 
documente din anii 1781, 1785, 1798, 1809 11 , 181812, 182813 şi 1837. 

Casa Lipănescu. Apare între vecinii casei lui Vasile Croitorul, fiind vecinul "din jos" -
adică spre sud, spre biserică . Vecinul se cheamă Iordache Călăreţu. Un Iordache Călăreţu 
"logofăt za vistierie" este pomenit în 15 iunie 1745 ca martor la o vânzare în mahalaua bisericii 
Enei14.In 1809 vecinul acestuia spre miaz.ă-zi este"dumnealui cocon Ioniţă Lipănescul" adică 
tânărul boier, ca în anul 1828 să fie amintită ca proprietară pităreasa Sultana Lipănescu. Boierii 
Lipănescu îşi aveau moşia în Lipăneşti-Prahova unde aveau o curte boierească amintită la 
177815• Biserica actuală din sat "fondată din temelie" la 1810 este opera ctitoricească a lui 
Costache şi Sultana Lipănescu, amintiţi mai sus. Ei mai stăpâneau o moşie la Meteleu -
Lipăneşti (Buzău) cu o biserică Sf. Nicolae, construită în 1845 de paharnicul Constantin 
Lipănescu. 16 

Casa lui Dumitru fiul lui Stoica şi a soţiei sale Stanca "moştenire de la părinţi„. 
care loc este la Podu" va fi vândută vărului său şi vecin Vasile Croitorul , la 11 iulie 1785. 

Casa lui Vasile Porcea croitorul, a soţiei sale Marica şi a fiului lor, popa Şerban. 
Această casă a aparţinut până în 1781 unuia Petru cu soţia Maria, care au vândut-o în acel an 
lui Stoichiţa, fiica lui Vasile Croitorul şi soţului ei Iordache. In anul 1798 cei doi soţi Iordache 
şi Stoichiţa vând această casă lui Vasile Croitorul. In felul acesta toate aceste proprietăţi, ale lui 
Dumitru, fiul lui Stoica şi ale lui Iordache, ginerele lui Vasile devin un singur "trup", toate fiind 
la "faţa podului". La 2 august 1809, Vasile Croitorul declară că "neputându-l stăpâni" vinde 
locul cu case marelui vomic Radu Golescu. 

Casa unuia Gheorghlos Burghina şi a uneia Stana soţia lui jupân Iancu. 
Proprietatea este vecină la miaz.ă zi cu Vasile Porcea croitorul şi avea ''poarta În Podul 
Mogoşoalei''. La 26 august 1813 "casa cu grădina i pământul ei" este vândută "numitului 
boier, clucerul Ion Facca", proprietar a multor case în mahalalele Bucureştiului17 şi al callUi 
moştenitor va fi Manolache Facca. 

Dintr-un act din 20 aprilie 1828 se ştie că după moartea lui Manolache Facca şi 

ulterior a văduvei sale, locul de casă s-a împărţit astfel: o jumătate revine familiei Golescu, 
cu banii cărora se pare că bătrînul Facca a cumpărat casa de la grecul sus amintit. În 18113, 
una din fetele lui Facca, Catinca, măritată cu vomicul Mihalache Ghica cere să i se 

11 Documente Muzeu, pag. 140, nr. 120. 
12 V.A. Urechie, Istoria Românilor; voi. X A, pag.913. 
13 G. Patra. Documente Bucureşti 1800-1848,vol. ///,pag. 318, nr.225. 
14 G. Patra, Doc.umente Bucurqti 1594-1821, pag.375, ar.284. 
15 Bauer, Memoires historique el geographique sur la Valachie, Leipzig 1778, pag.129. A se vedea şi Suzana 

Ionescu, Monografia satului Lipăneşti (Prahova). Manuscris la Arhivele Naţionale, fond Ministerul Învă\ălllântulu.i 
dos.1130/1945, fila 36 şi următoarele . 

16 Marele Dicţionar Geografic al României, Bucureşti, 1901,vol. IY, pag.171 şi 319. 
17 Ion Facca cumpără case în Bucureşti, în mahalaua Popa Cosma ( l 8o4 martie 28), alta, în mahalaua 

Popa Radu (1805 mai 27) şi în fine o alta în mahalaua Popa Dârvaş ( 1808 martie 28) vecină cu mahalaua Popa 
Cosma. 
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delimiteze partea care îi revine din zestre. Ceea ce a rămas se dă celorlalţi copii ai lui Facca, 
intre care şi uneia din fete, măritată cu aga Manolache Florescu. 

Golescu face "un singur loc" din terenul astfel dobândit şi Întregit şi va construi 
nolle sale case aşa cum reiese din anunţul de închiriere publicat în ziarul "Curierul 
llomânesc" din 30 septembrie 1837. Aici va locui o ramură a familiei Golescu.Anume 
Iordache care va avea trei băieţi, vestiţii fraţii Goleşti dintre care Alecu Golescu-Negrilă 
lnmtaş al revoluţiei din 1848 îşi va avea domiciliul aici. Mai târziu casa aparţine lui 
A rlstide Pascal ( 1822-1900) jurist, profesor şi decan la facultatea de drept, cu publicaţii de 
Npccialitate; deputat şi senator conservator, figură marcantă în viaţa publică bucureşteană. 

* 
Această înşirare de proprietăţi a fost necesară pentru identificarea locului lor în spaţiu. 

Lipseşte însă HĂNIŞORUL amintit ca existent În 3 Iulie 1809. El nu apare ca atare şi 
1111 este pomenit între vecinătăţi, în nici unul din actele cunoscute . Hănişorul a fost 
proprietatea unui călugăr Gherasim, eclisiarh al mănăstirii Snagov18• Actul în care este 
menţionat HANIŞORUL - repetăm - consemnează o tranzacţie de schimb prin care marele 
vomic Dumitraşcu Racoviţă cedează mănăstirii Snagov acest hănişor contra unei moşii, plus 
1000 taleri "pentru trebuinţa meremetului ce este a se face la binale", cu alte cuvinte 
pentru reparaţiile necesare executate după anul 1809 

Singura parcelă nenominalizată şi rămasă neidentificată în documentele consultate 
csle terenul cu construcţiile care au servit drept şcoală după 1895. Reamintim că bănişorul 
rru şi el "aşezat pe faţa podului Mogoşoaiei" iar în componenţa lui, cităm: "se afla o 
brutărie, o băcănie, pivni/ă de piatră cu odăi deasupra şi cu alte odăi şi grajd". 

Clădirea nu apare mei în schiţa "locului Popa Cosma" care însoţeşte raportul din 24 
noiembrie 1823 al foarte conştiinciosului consul al Prusiei Ludwig Kreuchely baron von 
Schwerdtberg19• Baronul-consul relatează despre devastările făcute de turci şi incendierea 
rnselor boereşti situate în partea de sus (de nord) a podului Mogoşoaiei. Au ars casele 
lnsemnate pe plan: Iordache Golescu, Barbu Văcărescu, Alecu Filipescu şi cea a 
postelnicului, cămăraş al ocnelor de sare Filip Lenş20• Dintr-o relatare anterioară a aceluiaşi 
din 1821 se ştie "că a rămas în picioare numai marea casă a boerului Romaniti -

18 Bănuim că sub acest nwne de călugărie se ascunde un negustor sau un boier bucureştean, care după obiceiul 
llmpului s-a călugărit la bătrâneţe "pentru iertarea păcatelor". În docwnentele din secolul al XVIII-iea sunt nwneroase 
~•lli:I de cazuri . 

19 Rapoarte consulare prusiene din laşi şi Bucurqli. editate de N. Iorga în colecţia de docwnente 
"llunnuz.aki" voi. X, pag.191, nr. CCLX, .Bucureşti 1897. 

20 Schiţa de plan sus pomenită se presupune a fi fost întdcmită de arhitectul Freiwald în anul 1820 urmare a 
1111c1 dispoziţii a domnului Alexandru Suţu din 25 decembrie 1819. Domnul cerea să se ridice un plan "cu arătarea de 
l1111le podurile cele mari, de toate uliţele târgului, de toate mahalalele, de toate uliţele mahalalelor; care răspund În 
d1umurile câmpului, de toate cotiturile apei Dâmboviţei şi către <citeşte:câte> alte fiinţe sunt in trupul politiei, ceea 
dr• ucum <în> fiinţă". Pentru urmărirea întocmirii planului, Domnul 1-a nwnit pe Iordache Golescu biv-vei vomicul 
I lhşlirilor, a cărui casă era în mahalaua cuprinsă în schiţa de plan din 1822. Schiţa a fost republicată de N. Iorga în 
/.1t11ria Bucurqtiului ediţia Municipiului Bucureşti, Bucureşti 1939, pag. 235. Un comentariu privind autorul planului 
ln Florian Georgescu, Marele plan al or~ului Bucureşti ridicat de maiorul Boroczyn intre anul 1844 - 1846" in 
"Bucureşti ... " voi. I, 1964, pag. 41. Textul docwnentului din care cităm a fost publicat de C.C. Giurescu, Istoria 
/1111 ·ureştilor din cele mai vechi timpuri până in zilele noastre, Bucureşti, Edit.pentru. Literatură, 1964, pag. 26o. Planul 
1ircsupus a fi al lui Freiwald este considerat pierdut .Pentru cunoaştrea trecutului acestei case s-au folosit şi unele date 
n1prinse în lucrarea de semninar (manuscris), an. III a studenţilor arhitecţi Ioana Petrescu şi Ioana Nicolae in anul 
,,·olar 1998: "Imobilul din Calea Victorieinr. 176, fost 190". 
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considerată de Kreuchely- ca fiind cea mai mare şi mai confortabilă casă din tot oraşul 
şi situată pe podul Mogoşoaiei "( Hurmuzaki, X, pag.182) 

fig. I chita de plan. 1810, ambu1ta arlîltecnilui freimuld 

»:>. Ki,~hc S1. W:ui!i. 

$ 1 . Popa Kosou. 

3 ~. Wc;rn[)< Jor1fakiG<.)le~lrn. 

~ .ţ . HJnt1 !'.arbu \',.-ik~~<.:;,k<1. 

~ 4 . Lo~oftt ,\k',\,J Fi !jpc~k'- 1 • 

Si· Vori1ikvri:;-ori Rom~r.;t. 

140 • 1'ir~';.~ St. \Voiwod'$. 

a) (an• '• PS-:h Filip. 

b) i>c~,„11 Se :tcni(cb;\1uk. 

În planul Boroczyn din 1846 se pot distinge conturul unei clădiri masive, având un 
decroş spre curte, iar în partea din spate a parcelei , în prelungirea casei, dar nefăcând corp 
comun cu casa, o construcţie cu anexe având planul în L, iar în spatele lor o grădină. 

Clăd i rea identificată de noi a fi 
_::-1 l~;~ \?f~\."{Q-.. ;.~;?~i -~r · "HANIŞORUL" atestată în 1809 are faţada la 

~. ~ ~ ~~\ ~ ~~.it;~:,-J o-//~, stradă, şi accesul prin curte prin poarta alăturată . 
~ ~..:\ <? _ __...Ji~,~~:t.":..'::;; :-;-.:.;;~ \:. Dec roşul , care se distinge în planul Boroczyn, \ 5 ~-" .„„ „ ;.r.-- " .. ~~ '·l.!. ·~ 
~~~-=-"-·; c.y~ · .. ţ · ::~L:.r~; .i(~·?·. pare să sugereze, prin analogie cu casele Moruzi 

r:~Vi~~or-a.;J.~.~~"ţ şi Belio (demolate) şi Fili.pes?u (Academia) de 
~~.:.\·· :. ~~-~~{:;~.Y'~ pest~ drum. Ex1ste~ţa unui foişor sau.cerd~c c~1 
rJ!f.(']r~t/ ~~~."tt \/::;:::::·~~:.J~ scara de acces extenoară, este un detahu ob1şnu1t 
i e..rl.:t':;::_ ~1 . · · A-:::::f.:i.~: în arhitectura caselor boiereşti din secolul al 
:-;::::~ ~":;'·~ 1{)).(. ·· ;~·;~~JJLE· XVIII-iea . Acest element de arhitectură se 
~IJ t'7~!J() 8~ ~e?~' distinge mai bine conturat în "Planul oraşului 
~~,1~ 'C~_k..(.I~ Bucureşti" din anul 1895, ridicat de Institutul 

?,:t~'~ ~~--·~\:~::~\ geografic:_ a~ armat~i.. . _ _ • _ 
f'.~~.-.:.. ~.;).~~. ~ Cladtrea .Hamşorulu~ pa~tre:za 1~ . bu~a 
.... ~.·~·· t: ·.-„;: ....,,..~ -~9!~ ::::::<::::: . '..~ :. parte compartimentarea mtenoara ongmala, 
"'l:: · · ·; .;_y,o J.:.Ur(e< tL .....,,.... ··/" · -:- · ·~ d - · 'd ·1 h" :_. ::·.- o0-'1lzUJ.:? Ktr lt. '" · „ :- ·-: -:" ~ ''.·". pentru .care ~tau _ _re~t _mar:une ~1 un .e vec 1, 

"J. :~j d !- ,.. n \~"fn:t.~'riţ, ·'t~ : . .„ . ,1 construite dm caramtda avand dtmensmntle de 
··-l-::.1 l~ \ ~{{; "'i- · • • 3x 11 x23 cm. cu rosturi între ele de 3 cm. Prezent.a 
~ , ~·-\ .· . 

· ._ ·- · , ~ căph1şelilor late şi a tocurilor de uşă dovedesc 
tir : Pl.11llll Hvir<X' t:O " · I S ~ i> 
fk1Jil11 ~" '"""tr11.:ai1k· „m,1 1 ~ 1a '''" de '"'cn«J păstrarea nemodificată a golurilor în care a fost 
r>op:I f n'llU 
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~CAL VlefMIE! 17& IM PUNUL 1!111 
~1f1QOO 

ec-&Qcii 

. OU. I go-.., 

interioară construită ulterior, prin transformarea vizibilă a două încăperi vechi într-o casă a 
scării. Spaţiul strâmt i-a obligat pe constructori să execute în acest loc o scară în spirală din 
lemn de stejar cu o balustradă simplă de metal care porneşte dintr-un stâlp din fontă turnată 
cu un profil specific stilului eclectic. 

* 

Mărturie a vechimii acestei casei este şi pivniţa boltită cilindric "din piatră'' în 
limbajul epocii, adică din cărămidă. Materialul din care a fost executată nu pune la 
îndo ială vechimea ei, ci dimpotrivă, o confirmă. Astfel, bolta şi zidurile sunt construite din 
cărămidă de "mână" având dimensiunile de 23xl lx3 cm. cu rosturi de mortar groase de 3 
cm. !nălţimea bolţii este de 2,70 m. de la actualul nivel al solului. După felul îngrijit al 
execuţiei se poate bănui că sub pământul de umplutură ar fi o pardoseală de cărămidă. 

Pivniţa este compartimentată, formând două încăperi, prima având dimensiunile de 
5,50 m. lungimea şi 4,70 m. lăţimea. Cea de a doua încăpere are tot 4,70 m. lăţime, indicând 
o singură etapă de constructie; cu o lungime de 5,75 m. Zidul despărţitor între aceste 
încăperi are o grosime de 40 cm., zid în care s-a practicat un gol pentru o uşă largă de 1,50 
m. şi înaltă de l ,80 m. Pe latura de sud (dreapta) a golului se păstrează pivotul unei 
balamale groase de fier, ceea ce presupune că aici era o uşă masivă de lemn. În pereţii 
pivniţei s-au practicat cinci goluri de ventilaţie din care trei sunt orientate spre curte. Pentru 
iluminat, pivniţa a fost prevăzută cu câte o nişă pentru opaiţ în fiecare încăpere cu 
dimensiunile de 75 x 65 x 40 cm. 
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Pivniţa se află exact sub ultimul tronson al casei, spre curte. Gârliciul de acces este în 
patele clădirii în micul spaţiu liber, care se distinge în planul Boroczyn, între casă şi 

•I dirile în care trebuiau să fi fost dotările amintite în actul din 1809. 

* 

PLAN OE SITUATIE ~ 
CAL VICTORIE! nr. 176 
Scar.J ţ/500 

Fig.6 Analiza istorică şi arhitecturală a imobilului Cal.Victoriei 176. conf.dr.arh. Sergiu Nistor. 
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Fapt este că până în 1935 planimetria şi aspectul casei au rămas neschimbate. fo acel 
an, faţada spre Calea Victoriei a fost "tăiată" în scopul alinierii21 . Atunci s-a dat noii faţade 
un aspect "modern", vizibil şi astăzi, ceea ce l-a indus în eroare pe Gh.Crutzescu care scrie 
în "Podul Mogoşoaiei" ' că : ... după Legaţiunra germană dăin de Institutul de.fete Moteanu, 
într-un imobil nou" (ediţia 1942, pag.284). 

Fig.7 

* 

Începând de la sfârşitul secolului al XIX-iea există preocupări privitoare la alinierea 
Căii Victoriei şi a străzilor învecinate. Astfel în 2 noiembrie 1881 Consiliul Comunal aprobă 
"alinierea străzii Popa Cosma (azi bd. Dacia) între Calea Victoriei şi strada Romană", (azi 
strada N.Iorga.) Se stabileşte lăţimea străzii după cum unnează : "din Calea Victoriei până 
în dreptul casei Creţu/eseu (Muzeul Literaturii) JO metri, iar de la Casa Creţu/eseu până 
în Romană, 14 metri. "22 

* 

Clădirea cu adresa veche Calea Victoriei nr.190 primeşte o funcţie didactică . La 28 
aprilie 1895 la Primăria oraşului se înregistrează o cerere pentm eliberarea unei autorizaţii 
de constmc\ie semnată R. Novian şi în care se poate citi: "Voind a constnâ pe locul din 
fondul curţii şi grădinii mele din Cal. Victoriei 190, independentă de actuala clădire 
<sublinierea noastră> ce se află la stradă, cum se vede din planurile alăturate, vă rog a
mi elibera autorizaţia cuvenită". Cererea este însoţită de patru planuri reprezentând 
parterul, un plan de situaţie a noii clădiri din curte, faţada corpului central, o secţiune şi un 
plan general al clădirii. 

Noua construcţie era destinată liceului numit "Institutul Profesorilor Asociaţi" . 

21 Ştefan Ionescu, op.cit pag.122. 
22 "Monitorul Primăriei Bucuresci", VI, nr. 43 din 7 noiembrie 1881, pag.388 . 
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'ORP A. EXTERIOR 

. RP A. lNTERIOR 
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CONCLUZIE: 
ln timp ce paretii interiori si-au pastrat zidaria originala de prima jumatate a sec. XIX 
fatada a fost reconstruita (remodelata) odala cu construîrea la sfarsitul secolului a corpului 
dinspre curte si ta modificartea latadei odata cu realinierea fata de Galea Victorie din 1935. 
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Fig.10 PWNITA (ante Hi!.12) 
Sc. 1/HlO 
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R. Novian revine cu o cerere suplimentară pentru reducerea taxelor, nedatată, dar 
111 otivată prin faptul că "unul din cele trei corpuri nu poate fi clădit acum", fapt confirmat 
~ i de realitatea din teren, unde se poate lesne observa lipsa aripei de sud, proiectată iniţial. 

Serviciul tehnic al Primăriei , fiind vorba de o clădire şcolară, cere avizul medicului 
•c: r al Capitalei (semnătura indescifrabilă) al cărui referat are următorul text: "De acord, cu 
11wpectarea cerinţelor Regulamentului Ministerului Cultelor (construcţii şcolare). Se poate 
11/ibera autorizaţia". Aceasta este emisă la 5 mai 1895 ne fiind probleme de aliniere, 
Imobilul urmănd a se executa în curte. Proiectele sunt semnate arhitect C. Cora. 

O a doua autorizaţie, din 21 august 1896, se referă la "Proiectul pentru privăţi" prin 
l'Ure se aprobă cererea din 16 august 1896 de a "construi latrine reglementare în fondul 
!'llr(ii ". Conform proiectului acestea au fost zidite sub formă de anexe ale clădirii la ambele 
11ivele ale construcţiei şi cu ventilaţie în pod. Proiectul se referă acum la "Liceul Modern".23 

Noua construcţie şcolară s-a încadrat astfel în prevederile "Regulamentului pentru 
l'O nstrucţii şcolare" din 10 august 1893, mai ales în ceea ce priveşte suprafaţa claselor (12 x 
(1,50 metri)24 şi dependinţele sanitare. 

23 Arhivele Naţionale . Direcţia Municipiului Bucureşti, fond Primăria Bucureşti , serviciul tehnic 
11os. I 56/ l 895 şi dos. 1277/1896. 

24 Radu Tănăsoiu, Arhitectura clădirilor şcolare, Bucureşti, Edit. Tehnică pag. 85. 
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CONCLUZII: CORPUL A PASTAEAZA IN BUNA MASURA 
COMPARTIMENTAREA INTERIOARA. PENTRU CARE STAU 
MARTURIE TAMPLARIA DE SFARSIT DE SECOL XIX. PRECUM 
SI POZITIA SI REZOLVAREA TEHNICA A SCARll INTERIOARE. 
REALINIEREA CAII VICTORIEI 011935A CONDUS LA 
MODIFICAREA PERETELUI DE VEST SI A SARPANTEI. 
UTILIZAREA POSTBELICA SI POSTREVOLUTIONARA NU A 
ADUS MOOIFICAAI SUBSTANTIALE SPATIULUI INTERIOR. 
MODIFICAT LA SFARSlTUL SEC. XIX PRIN INCHIDEREA 
CERDACULUI DINSPRE SUD SI STABILIREA UNEI COMUNICARI 
CU CORPUL DINSPRE GRADINA (CORPUL 8). -

~ 
t.= 
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Fig. 12. Institutul Moteanu, 1935. 
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* 
În anul 1909, primar 

fiind Vintilă Brătianu, se 
emite o decizie a Consiliului 
Comunal (nr.112 din 26 mai 
1909) pnn care se 
reglementează "Alinierea 
Căii Victoriei". Din referatul 
care motivează decizia aflăm 
că urmare a deschiderii 
bulevardului Colţea (Lascăr 

Catargiu) era în studiu şi 

crearea unei legături directe 
între acel bulevard cu gara 
Târgovişte prin strada Cosma 
(azi bd. Dacia). 

Decizia sus amintită 

hotăreşte ca pe "porţiunea 

tllntre Calea Griviţei până în Piaţa Victoriei să se execute construcţii cu grădină la faţadă, 
/ •cinci metri adâncime ". La 28 ianuarie 1912 prin decizia nr.35 dată în şedinţa Consiliului 

Comunal se revine asupra 
deciziei de mai sus, deoarece : 
"considerând că o parte din 
proprietăţile respective se 
găsesc cu adâncimi prea mici 
spre a se putea clădi pe ele în 
condiţiuni acceptabile dacă s
ar aplica retragerea de cinci 
metri ". Prin urmare se revine 
asupra votului dat anterior 
"menţinându-se alinierea de 18 
metri a Căii Victoriei în acea a 
parte, clădirile se vor aşeza pe 
aliniere. "25 

* 

Aşa cum s-a amintit imobilul a deţinut funcţii didactice, fiind cunoscut mai ales sub 
numele de "Institutul de Fete Moteanu" care a funcţionat în acest local între anii 1912 
~ 11948. Şcoală particulară recunoscută de Minister - pension de fete - a fost întemeiat la 
9 septembrie 1902 având ciclul complet adică patru clase primare şi opt de liceu cu lecţii 
•peciale de franceză, germană, pian şi pictură. Pe măsură ce numărul elevelor înscrise la 

25 Inginer T. Rădulescu , Alinierea Calei(!) Victoriei în "Urbanismul" XI , 1934 nr. 9-10 pag.428. 
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PLAN PARTER 

PLAN ETAJ 

FATADA ACCES 

MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XX 

Fig. 14 

CORPC 
PLANURI, SECTIUNE SI FATAOA 
AUTORIZATIE OE CONSTRUIRE 
•tnslituluf profesorilor asociati R. Nov1an· 

Dosar 1586/1895 PMB · 

SECTIUNE 
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CONCLUZII. CORPUL C (CONSTRUIT IN 1895) DUPA UN PROIECT MODIFICAT LA PARTEA 
SUPERIOARA {MANSARDA) ESTE O REZOLVARE FtJNCTimJALA CORECTA A PROGRAMULUI 
SCOLAR IN CONFORMITATE CU REGLEMENTARI LE DIN EPOCA. PLANUL IN!TIAL SIMETRIC A 
FOST ADAPTAT PENTRU A SE CUPLA CU CORPUL S, EXISTENT LA ACEA DATA, SI SCURTAT PE 
LATURA DE SUD LA DOAR O TRAVEE, PROBABIL DIN AATIUNI ECONOMICE SI DE MAI BUNA 
ILUMINARE A ARIPII DE NORD. SCARILE SUNT CELE MAI INTERESANTE PIESE DE ECHlPARE 
PRIN TREPTE.LE DE. STEJAR SI BALUSTRADA DE FIER FORJAT. 
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flg.16 

acest institut a crescut, el s-a mutat succesiv din primul local din calea Griviţei nr. 5, în 
strada Cosma nr.16 şi apoi din 1912 în Calea Victoriei nr. 176, clădirea fiind proprietatea 
lui R. Novian, el fiind atestat ca proprietar şi în 191 826. 

Din actul de vânzare-cumpărare al imobilului din Calea Victoriei 176 fost 190, 

încheiat la 24 iulie 192427 rezultă că după R. Novian proprietara era în 1919 Severa St. 

Sihleanu28, care vinde imobilul "Caselor populare"(?) iar la 30 ianuarie 1922 casa să fie 

26 In cimitirul Belu în sect.I, fig .56 exista un mormânt pe a cărui cruce se poate citi:"Profesor Radu 
Novian 11153 - 19o3 "(?!)şi soţia sa "Serica Novianu 1865 - 1946" . 

27 Arhivele Naţionale Direcţia Municipală Bucureşti, fond Institutu l de Fete Moteanu, dos. 155/ f.an. 
filele 62-65 . 

28 Severa Sihleanu era soţia profesorului universitar ş i om politic Stefan Sihleanu (1857-1923) . A 
se vedea şi Dem. Paulian , Un om de elită: Stefan Sihlea11u, Bucureşti. 
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cumpărată de "Banca Cerealiştilor" care o vinde la rându l e1 m 23 iulie 1924 (data 
autentificării) către "Aero-Clubul Regal Român" reprezentat prin ing. Seşefsch i. A doua 
zi - 24 iulie 1924 - Aero-Clubul Regal Român vinde "imobilul împreună cu terenul lui şi 
cu toate construcţiile aflate pe el, aşa cum s-a cumpărat " următori lor : Lucreţia Ciuntu 
- văduvă,29 Zoraida Hedon30, cu autorizarea soţului Ferdinand Hedon ş i Constantin C. 
Moteanu3 1 pentru suma de 12.000.000 lei, în şase rate anuale, p lătibile între anii 1925 
ş i 1929. 

Activitatea şcolară se des făşoară neîntrerupt cu excepţia ani lor de război 1916/1917 
până la Reforma învăţământului dinl947 când institutul devine "Liceul Teoretic de Fete nr. 
6", ca în anul următor, 1948, să fie desfiinţat. 

Dintr-un memoriu nedatat, făcut de Lucreţia Ciontu în anii '20, găsim următoarea 
referire la casa veche: "Acest local, dacă planul urbanistic al Municipiului Bucureşti, să fie 
realizat după Pace ne va permite, va fi transformat într-un local nou ". 

Cu valoare documentară mai sunt de amintit că în vara anului 194 1 după începerea 
războ i~lui clădirea a fost folos ită pentru spital, "de mare chirurgie" anexă a spitalului de 
copii . "lntrucât clădirea nu este dotată cu instalaţii speciale pentru tratarea răniţilor se 
cere eliberarea spaţiului în interesul răniţilor ". Interesantă este şi o relatare din 3 iulie 1944 
din care aflăm că în urma unui bombardament american (obiectivul vizat era Legaţia 
Germană, dar care nu fusese lovit) "s-au spart toate geamurile, au căzut câteva tavane, a 

fost ciuruit de schije acoperişul "32 . 

29 Lucre\ ia Ciuntu era văduva lui Paul Ciuntu ( 1866-1 9 18) pianist şi compozitor.(Ambii vor semna şi 
.iontu) Aces ta a susţi nu t numeroase recitaluri de pian în oraşe l e Germaniei. În 1903 este director al 
onservatorului Regal de Muzică din Bucureşti , pro fesor la catedra de pian. A fost directorul orchestrei simfonice 

din Goslar, Germania. Compune lieduri, simfo nii, coruri , piese pentru pian. fn memoria sa Lucreţia Ciontu, ea 
î nsăşi abso l ven tă de Conservator, instituie o bursă la Conservatorul din Bucureşti A fost întemeietoarea şi 

proprietara Insti tutului Moteanu A funcţiona t ca directoare începând din anul 1902. ln 1944 era încă directoare, 
fiind răn i tă la primul bombardament american asupra Bucureştiului din 4 aprilie 1944. 

30 Zoradia sau Zora ida, născută Moteanu este men\iona tă în 19 13, în Anuaru l de adrese ca directoare a 
lnstitului de fete. 

31 În 19 13 este aminti t ca sef de bi rou la "Casa Meseriilor" este fiu l lui C. Moleanu, avocat. 
32 Arhive le ş i fo ndul c itat, dos.150 / 192 1 fi lele2,19,20 şi 155 . 
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Este intersant şi de urmărit unde au avut domiciliul şi adresa între anii 1912 - 1938 
princialii protagonişti din documentele sus menţionate după Anuarele de adrese ale 
Bucureştiului. 

Astfel în: 
- 1912 str. Cosma nr. 16 : C. Moteanu.Institut de fete. 

C. Moteanu - avocat 
- 1913 str. Cosma nr.16 : C. Moteanu - pensionar 

C.C.Moteanu, şef de Birou la Casa 
Meseriilor 
Domnişoara Zoriada Moteanu, 
directoare la Institutul Moteanu 

- 1918 Calea Victoriei nr. 190 proprietar R. Novian 
- 1922 şi 1924: 

Calea Victorei nr. 190 Institutul Moteanu 
- 1938 Calea Victoriei nr.176 Institutul Moteanu 

* 
Între propunerile de sistematizare premergătoare aprobării Planului de dezvoltare 

urbanistică a Bucureştiului din 1936 semnalăm şi cea din 1934 a "înfiinţării unei pieţe 
arhitectonice aproape închise în faţa viitorului palat al Academiei Române, începând din 
strada Victor Emanuel (fostă Cosma, ulterior I.C.Frimu, azi bd. Dacia) şi str. B. Catargiu, 
(fostă Romană ulterior Benito Musolini, azi N. Iorga) . Propunerea a apat\inut arhitectului 
Duiliu Marcu, idee reluată de acelaşi şi în 1958 când s-a discutat şi proiectul unei noi clădiri 
pentru Academia Română. Potrivit schiţei trebuiau să dispară toate imobilele inclusiv 
biserica sf. Nicolae -Tabacu pentru realizarea pieţei sus amintite. 
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De remarcat că nu s-a renunţat la ideea 
creării acestei pieţe. Toate clădirile vechi 
situate la nord de biserică şi aminite în acest 
studiu au dispărut încă înainte de 1940. Gh. 
Crutzescu scria în 1942 : "după biserică e azi 
vraişte: două întinse locuri virane, mai mari 
cât o moşie pe care cresc cartofi şi pătlăgele 
roşii şi unde soldaţii fac mânuiri de armă" şi 
urmează înşiruirea caselor care au dispărut .33 

Azi, locul este "spaţiu verde". 
Amintim în încheiere, spusele lui 

Nicolae Iorga: "Clădirile pentru locuinţa 

-~~·-::: oamenilor, chiar domneştile Curţi ale 
~~ 1 . ..::..--- stăpânitorilor de pe vremuri nu mai sunt sub 

-·- ochii noştri decât doar rămăşiţe sărace şi atât 
de ticăloşite prin multe preschimbări şi mari 
nenorociri, încât din ele nu se poate culege 

- decât foarte puţin14 

The House no.176 on the Calea Victoriei St. 

SUMMARY 

The present paper reveals the history of a house located on the Calea Victoriei St. In 
Bucharest, dating from before the year 1809, according to the documents and to the 
remaining cellars typical ofthe 18th century. A new establishment was built în the courtyard, 
during the l 9th century - an educational establishment known under the name of the 
„Moteanu Institute", functioning untill 1947. 

n Gh. Crutzescu op. cit. pag 265. 
34 N. Iorga, Vedntif me,<teşug de clădire al românilor în culegerea "Istoria românilor în chipuri şi 

icoane"Craiova Editura Ramuri 1921 pag. 99. 
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EXPOZIŢIA TEMPORARA: 
MARTURII SIGILARE 

Ionel ZĂNESCU 

drd. Camelia ENE 

În ţările române, ca şi în întreaga Europă, dreptul de sigiliu a fost un drept general; 
oricine dorea să-şi confecţioneze un sigiliu putea s-o facă fără să fie nevoie de a obţine o 
aprobare specială în acest sens. Practica istorică dovedeşte că şi-au confecţionat matrice 
sigilare cei care, participând la activităţile sociale, voiau să-şi exprime prin sigiliu aprobarea 
faţă de conţinutul actului validat. Sigiliul a devenit, astfel, un mijloc de garantare a 
autenticităţii actelor; prin prezenţa sa se asigurau drepturi, se consfinţeau anumite situaţii 
sociale. 

Principalii deţinători de sigilii au fost domnii, voievozii, principii, demnitarii laici şi 
clericii, oraşele, forurile unităţilor administrative (comitate, judeţe, ţinuturi), breslele şi 

corporaţiile, instituţii de diferite categorii, persoanele particulare. Desigur, deţinerea şi 

utilizarea sigiliilor de către posesorii menţionaţi mai sus n-au fost concomitente. Primele 
sigilii au aparţinut autorităţii supreme, apoi marilor demnitari, care, deseori, pentru „ mai 
mare credinţă" îşi aplicau sigiliul alături de cel al domnului. 

Treptat, sigiliul a fost adoptat de persoane făcând parte din diverse pături şi clase 
sociale. Marii boieri au folosit mai frecvent sigiliile, atât pentru că deţineau înalte dregătorii 
în stat şi trebuiau să întărească în mod colectiv unele acte emise în cancelaria princiară, cât 
şi pentru că, fiind posesorii unor importante bunuri, participau intens la activităţile 

economice, activităţi concretizate în documente ce erau autentificate cu sigilii. 
Cele mai vechi sigilii boiereşti despre care avem ştiri că validează actele externe 

emise de cancelaria Moldovei, sunt cele de la sfărşitul secolului al XIV-iea. Din Ţara 
Românească cel mai vechi act ce s-a păstrat, validat cu sigiliul domnului şi peceţilor marilor 
boieri, datează din 1421. 

Cercetarea sigiliilor boiereşti ne permite să constatăm că reprezentările cuprinse în 
câmpul lor nu sunt gravate la întîmplare, ci exprimă prin semnificaţie şi fixitate, o anumită 
concepţie. Ca şi în heraldica altor ţări, în câmpul sigiliilor aparţinând boierilor, vom întâlni, 
deseori, însemnul dregătoriei. Cel mai adesea este întâlnit toiagul, ca figură centrală a 
câmpului sigilar, alteori el este însoţit de alte mobile. 

Marii dregători şi-au introdus, uneori, în sigilii, ca însemn al funcţiei pe care o 
deţineau, o carte (pravilă), o sabie sau alte arme. Compoziţiile gravate în unele sigilii 
boiereşti sunt deseori expresive şi complete, cuprinzând toate elementele prevăzute de arta 
heraldică pentru stema unor persoane făcând parte din vârfurile societăţii feudale: scut, 
timbru, sprijinitori şi deviză. 

Printre însemnele boiereşti, de o importanţă desosebită sunt sigiliile de tip iconografic 
utilizate de marii vornici, întrucât prin compoziţia din câmp transmit date asupra costumului 
de curte şi se numără printre izvoarele ce redau evoluţia artei portretistice. 
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O altă formă de compoziţie heraldică 
oficială, strâns legată de situaţia politică a 
ţărilor române, o reprezintă stema reunind 
herburile Ţării Româneşti şi ale Moldovei. 

O primă reunire a simbolurilor ţărilor 
române s-a realizat la sfârşitul secolului al 
XVI-iea, în sigiliile Bathoreştilor, iar apoi în 
emblema sigiliului lui Mihai Viteazul în 
calitate de domn al Ţării Româneşti, al 
Transilvaniei şi al Moldovei. 

Informaţiile istorice atestă că, în 
secolul al XVII-iea, mai mulţi domnitori din 
Valahia şi Moldova au folosit sigilii având în 
câmp stema unită. Astfel se cunosc impresiuni 
sigilare provenind de la Vasile Lupu (1639), 
Grigore Ghica (1672), Gheorghe Duca (1673) 

~ şi Radu Mihnea (1616), de la care se păstrează 
Kaufmann - litografie reprezentându-l un sigiliu timbrat. 

pe Gheorghe Bibescu (1843) În veacul al XVIII-iea, folosirea stemei 

unite se intensifică. Exprimând, în perioada lui Vasile Lupu, tendinţa acestuia de a-şi extinde 
influenţa asupra ţării vecine, atestând, apoi plastic, faptul că unii domni au ocupat succesiv 
tronul ambelor principate, stema unită a devenit în secolul al XVIII-iea şi al XIX-iea o 
expresie a luptei pentru unire. 

Stema heraldică a Ţării Româneşti care a fost întotdeauna stema de bază a acestui 
principat, se caracterizează prin prezenţa acvilei cruciate, însoţită de astrul zilei şi de cel al 
nopţii, mobilele fiind plasate într-un scut, de obicei de formă triunghiulară, alteori gravate 
direct în câmpul sigilar. 

Cea mai veche reprezentare a acvilei o întâlnim în sigiliul lui Mircea cel Bătrân, 
validând tratatul din 1390 încheiat între domnul Ţării Româneşti şi Polonia. Aici, acvila este 
înfăţişată conturată, cu aripile strânse, crucea este plasată în centrul scutului; soarele şi luna 
sunt aşezate în cantomul stâng al scutului. 

Treptat, acvila va fi înfăţişată din ce în ce mai conformă cu regulile artei heraldice, 
respectiv cu penaj tot mai bogat, cu aripile desprinse de corp, apoi gata să-şi ia zborul. 

Din a doua jumătate a secolului al XVI-iea, avila este înfăţişată cu aripile deschise, 
iar crucea este pusă în ciocul său, iar aştrii separaţi, soarele ocupând locul prim (în colţul din 
dreapta mobilei principale). 

„Acvila valahică", cum i s-a spus, va determina recunoaşterea generală a acestei 
compoziţii drept blazonul oficial al Ţării Româneşti. 

În evoluţia heraldicii româneşti este semnificativă compoziţia gravată în sigiliul mare 
al domnului Mihnea al II-iea Turcitul (1587). În câmpul scutului, acvila cruciată, ce ţine în 
gheare hampa unor steaguri, este aşezată pe un glob crucifer, flancat de două zboruri. Scutul 
cupriniând acvila este timbrat de o coroană închisă şi sprijinit de doi lei afrontaţi. 

In secolul al XVII-iea, coroana a fost însoţită de spadă şi buzdugan, apoi şi de globul 
crucifer, formând, în ansamblu, însemnele puterii. 
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Comparând diferitele reprezentări ale 
stemei Ţării Româneşti, constatăm că, de 
obicei când pasărea respectivă este inclusă 

într-un spaţiu redus (emblema unui sigiliu), 
trăsăturile sale sunt de corb, în timp ce 
reprezentările de altă natură, în special pe 
monumentele arhitecturale, aceasta este redată 
ca o acvilă. 

În privinţa semnificaţiei acestui 
element, remarcăm interpretările date de 
revoluţionarii paşoptişti , care apreciau că 

acvila a fost preluată de localnici de la 
legiunile romane şi atestă, ca atare, originea ~ r.'} 
comună a locuitorilor de pe ambele versante ~ ·~ÎI(};:lft {!_/lrtG 
ale Carpaţilor şi continuitatea neîntreruptă a · =-~~-

. .___ ·-· „„ 

urmaşilor daco-romanilor în vatra Sigiliul ş i semnătura lui Grigore Ghika, 1672 
strămoşească. 

Atributul esenţial al acestei mobile, 
acela de a purta în cioc crucea, vorbeşte, plastic despre faptul că religia creştină a pătruns pe 
acest pământ prin intennediul romanilor, reprezentaţi heraldic, deseori, printr-o acvilă. 

În veacul al XVIII-lea, folosirea stemei unite se intensifică. 
Întâlnită în diferitele categorii de vestigii sigilare, aparţinând domnitorilor din cele 

două ţări, acest tip de stemă a cunoscut din punct de vedere al formei de reprezentare 
unnătoarele variante: 

I. dispunere liberă în câmpul sigilar a acvilei cruciate şi al capului de bour, plasate 
una lângă alta; 

2. scut dreptunghiular, cuprinzând în partea superioară stema Ţării Româneşti şi în 
cea inferioară, capul de bour al Moldovei; 

3. plasarea pe tulpina copacului dintre cele două personaje a capului de bour; 
4. aşezarea celor două mobile în două scuturi acolate; 
5. reunirea stemelor ţărilor surori în câmpul unui scut divizat, având în dreapta, acvila 

cruciată, în stânga, capul de bour; 
6. gravarea acvilei şi a capului de bour într-un scut sfertuit; 
7. aşezarea stemei unite într-un registru aparte, plasat în partea superioară a câmpului 

sigilar. 
O compoziţie deosebit de originală întâlnită în sfragistica românească cuprinde aşa

zisa scenă a săgetării corbului . Prima impresiune sigilară în care pasărea heraldică a Ţării 
Româneşti ţine în cioc un inel, a aparţinut lui Dan al II-iea. Interesante izvoare exprimând 
această temă ni s-au păstrat de la Grigore Ghica, fiul fostului domn al Moldovei, devenit 
domnul Ţării Româneşti . Prima compoziţie sigilară, provenită de la acest domn, datând din 
1672, înfăţişează într-o manieră originală, stema iconografică a Ţării Româneşti, acvila 
purtând în cioc, pe lângă cruce, un inel, zburând desupra unui copac, ambele mobile fiind 
flancate de două personaje. Tot în acest an, în cancelaria lui Grigore I Ghica s-a folosit încă 
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o matrice si ilară, a cărei emblemă sugerează, în mod ingenios, ideea unităţii ţărilor române 
~ I înrudirea dinastică. În câmpul acestui sigiliu se află două personaje susţinând un pom cu 
1 (1d ăcină, în vârful căruia s-a plasat acvila cruciată ce ţine în cioc şi un inel, iar pe piept 
poartă un minuscul cap de bour. Pe braţul personajului bărbătesc din stânga s-a gravat un 
ur·c, iar în mână o săgeată. Emblema acestui sigiliu cuprinde deci stema combinată a Ţării 
Româneşti , stema Moldovei şi unele elemente ce fac aluzie la legenda familiei lui Iancu de 
1 lunedoara (inelul, arcul şi săgeata) . 

În secolul al XVIII-iea, scena săgetării corbului a fost exprimată mai evident. De data 
11ceasta, unul din cele două personaje flancând un copac, trage cu arcul în pasărea cu inel în 
cioc, iar celălalt - o femeie - are mâna ridicată pentru a prinde inelul. Aceasta compoziţie o 
vom înt;ilni şi în sigiliile mari ale domnitorilor Grigore al II-iea Ghica, Constantin 
Mavrocordat şi Mihail Racoviţă. 

Elementul care indică o validare 
excepţională a unui document este în 
primul rând sigiliul atârnat, conservat într

' o capsulă metalică aurită, având pe avers o 
reprezentare simbolică. 

Într-adevăr, în secolul al XIX-iea 
sigilarea documentelor, în cancelariile 
domneşti, se relizează cu un sigiliu 
imprimat în chinovar, iar cele protejate de 
capsule metalice sunt destul de rare. Emil 
Vârtosu, în lucrarea sa „ Din sigilografia 

~-~--i-t~~~~--.-..-ll!lllil Moldovei şi a Ţării Româneşti", arăta că 
din perioada 1695-1823, s-au conservat 16 
sigilii protejate în capsule, marea lor 
majoritate provenind din Ţara 

Românească . 

Comunităţile urbane ş1-au instituit 
sigilii având în câmp o reprezentare ce 

amintea legenda întemeierii oraşului, patronul religios sau evidenţia un element specific din 
flora şi fauna local ă. Este semnificativ faptul că unele oraşe s-au individualizat prin sigilii 
încă înainte de întemeierea statelor feudale independente din Ţara Româneasca şi Moldova. 
Menţionăm printre acestea Argeş, Câmpulung, Târgovişte, Baia şi Roman. 

Treptat îşi confecţionează sigilii şi alte categorii sociale: negustori, orăşeni, 

meşteşugari şi ţărani liberi. În emblema acestora, se întâlnesc figuri ce amintesc mediul în 
care posesorii trăiesc, natura activităţii desfăşurate etc. 

Aşezămintele ecleziastice, corporaţiile şi asociaţiile de diferite categorii şi-au validat, 
de asemenea, actele emise cu sigilii în câmpul cărora s-au gravat însemne vorbind plastic de 
specificul activităţii lor. Astfel , episcopiile şi-au inclus o construcţie, un sfânt sau o scena 
religioasă, însoţite de însemnele demnităţilor religioase (mitra, cârja, crucea). Breslele cele 
mai vechi , din secolul al XVII-iea, şi-au exprimat individualitatea printr-o cupă (aurari), un 
cleşte (fierari), un vas de ceramică (olari), o foarfecă (croitori), cizmă (cizmari) etc. 
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Organizarea administrativă a oraşului Bucureşti se desfăşura prin intermediul 
judeţilor şi al pârgarilor. Judeţul era purtătorul de pecete al oraşului, care dovedea însemnul 
demnităţii sale. 

Cea mai veche pecete cunoscută a oraşului Bucureşti este aplicată pe un document 
datat din 13 mai 1563. De la această dată şi până la I O martie 1699, când s-a emis ulima 
carte a judeţului şi pârgarilor din Bucureşti, se cunosc 58 de cărţi provenite de la 17 judeţi. 
Pe documentele care s-au păstrat, acest sigiliu apare în două tipuri, fiecare tip cuprinzând 
trei variante în ce priveşte dimensiunea, inscripţia, reprezentarea imaginii centrale etc. 

Cea dintâi variantă a primului tip şi cea mai veche, aceea care înfăţişează Maica 
Domnului cu Pruncul, s-a păstrat doar în cinci tipărituri sigilare eşalonate între 13 mai 1563 
şi 28 noiembrie 1580. 

A doua şi a treia variantă din primul tip, care înfăţişează două personaje, sunt emise 
între 1619 şi 1634. Imaginile fiind defectuoase, cercetătorii s-au oprit asupra Sfinţilor 

Constantin şi Elena, sau asupra scenei Întâmpinării Domnului. 
În tipul trei (Buna Vestire) lucrurile sunt şi mai clare: judeţul Gherghina cu cei 12 

pârgari îşi fac o pecete proprie şi chiar pun să se scrie pe ea „ Gherghina judeţul cu 12 
pârgari: leat 7152 (1643-1644)". 

Cărţile organelor administrative ale oraşului demonstrează o anume autonomie, 
incompletă însă, a judeţului cu pârgari faţă de autorităţile domneşti, opunând oraşul cu 
pazarul (nucleu al activităţii economice) de o parte, curţii domneşti pe de alta, în ciuda 
imediatei vecinătăţi. Odată cu începutul secolului al XVIII-iea a dispărut şi instituţia 

judeţului şi pârgarilor din Bucureşti; autoritatea domnească nemaiacceptând nici un fel de 
independenţă a acestei instituţii . 

Muzeul Municipiului Bucureşti deţine, din peceţile oraşului Bucureşti, două 

exemplare de excepţie care sunt: un document din 18 iunie 1665, cu pecetea în fum a Bunei 
Vestiri (în dreapta arhanghelul Gabriel, în stânga Fecioara Maria) şi documentul judeţului 
Stoica, din 11 octombrie 1693, cu sigiliul în fum a Bunei Vestiri, având de data aceasta, în 
dreapta pe arhanghelul Gabriel cu o floare, iar în stânga pe Fecioara Maria. 

* 
* * 

Expoziţia „ Mărturii 
sigilare" s-a născut tocmai din 
necesitatea evidenţierii 

diversităţii problematicii pe 
care o ilustează sursele ' 
sigilare. 

Piesele selectate, 
documente conservând diferite ---~...,_.""""'i.:.....z...::.~ 

tipuri de sigilii, spiţe de neam 
dotate cu însemne, matrice şi 

inele sigilare, steme, 
compoziţii simbolice 
reprezentate pe diferite stampe 

pergament de la Vodit 
Alexandru Lapusncanu; 
24 aprilie. I 555· · · 
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i picturi, atestă modul în care s-a desfăşurat în ţările române fenomenul heraldic, redau 
nspecte privind diversitatea însemnelor româneşti, permit a urmări rolul pe care mărturiile 
igilare l-au avut din punct de vedere al modului în care acestea reflectă procesele sociale şi 

t: urentele artistice. 
Apreciate a fi „ martori privilegiaţi ai curentelor istorice", aceste mărturii speciale 

transmit sintetic mesajul generaţiilor de odinioară. Instituite din nevoia comunităţii sociale 
le a se remarca, exprimând demnitatea oamenilor liberi, felul în care aceştia au dorit să se 
Individualizeze în ochii contemporanilor şi ai unnaşilor, acestea trezesc un interes sporit faţă 
de societatea în care au fost create. 

Parcurgând sălile expoziţiei , constatăm grija deosebită a creatorilor de acte pentru 
c reşterea puterii de rezistenţă a sigiliilor - prezenţa acestora asigurând valabilitatea 
înscrisului - surprindem preocuparea cancelariilor domneşti şi a altor instituţii, de a realiza 
validarea actelor emise, astfel încât pe de o parte, să evite abuzul şi falsul sigilar, iar pe de 
alta sigiliul să devină un adevărat ornament menit a creşte solemnitatea hrisoavelor. 

dlplom~ df ,._ng de l~Alt~an4H 
Dimii it Gblb. 30 iu•g"'st l~~ 

În expoziţie se află izvoare sfragistice reprezentative pentru a proba valoarea sigiliilor 
ca izvor istoric. Transmiţând date asupra a ceea ce era esenţial şi de durată în desfăşurarea 
fenomenelor sociale, marcând, prin puterea de sugestie, aspiraţiile şi idealurile generaţiilor, 
sigiliile vorbesc în limbaj plastic despre originea comună a tuturor locuitorilor din fosta 
Dacie - baza luptei pentru unitatea naţională, probează menţinerea neîntreruptă a identităţii 
statelor româneşti, amintesc necunnata luptă pentru neatârnare. Imaginile gravate în câmpul 
acestor izvoare speciale, deseori atestând preocupările cotidiene ale posesorilor, atributele şi 
poziţiile sociale ale acestora, permit cunoaşterea mentalităţilor sociale. 

Aceste izvoare probează, în ansamblu, ingeniozitatea făuritorilor matricelor sigilare, 
dovedesc în imagini plastice valoarea artistică a creaţiilor spirituale româneşti, dragostea şi 
admiraţia băştinaşilor acestor locuri pentru frumos. 
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Reţin atenţia, din acest punct de vedere, matricele şi inelele sigilare aflate în 
patrimoniul Muzeului Municipiului Bucureşti, gazda şi organizatorul expoziţiei. Remarcăm 
între acestea tiparele sigilare aparţinând unor dregători, negustori şi târgoveţi din veacurile 
XVIII-XIX, cele provenind de la instituţii din Bucureşti , sigilii lucrate cu talent şi migală, 

deseori purtând în câmp acvila cruciată - simbolul comunităţii româneşti - sau stema unită. 

Se alătură acestora documentele (cca 130) scrise pe pergament şi hâtie cu filigran, care pe 
lângă mesajul istoric lăsat posterităţii, aduc şi probitatea făuritorilor ei (miniaturişti , 

caligrafi, gravori, etc.) . 
Pe lângă hrisoavele emise de cancelariile domneşti , în expoziţie pot fi remarcate şi 

documente provenind de la o serie de dregători şi familii boiereşti ce au avut un rol 
important în viaţa social-politică a ţărilor româneşti , cu atât mai mult, cu cât prin 
compoziţiile gravate permit cunoaşterea evoluţiei heraldicii româneşti în această epocă de 
deschidere culturală. 

Un loc aparte a fost rezervat exponatelor menite să redea evoluţia însemnelor oraşului 
Bucureşti. Întâlnim aici cărţile date de judeţul Gherghina la 18 iunie 1665 şi cea a judeţului 
Stoica, din 11 octombrie 1693, ce poartă sigiliul urbei în tuş negru. La acestea se adaugă 
numeroase acte emise de autorităţile orăşeneşti în veacurile XVIII-XIX. 

Printre valorile care atrag atenţia în mod deosebit, se remarcă actul privind înfiinţarea 
spitalului Brâncovenesc, dar şi hrisovul domnului Alexandru Dimitrie Ghica privind moşia 
şi şoseaua Colentina, ambele autentificate cu sigilii în ceară roşie protejată în capsule 
metalice. 

Tot în capsule metalice, se expun documente şi diplome provenind de la împăraţii 
Austriei Ferdinand I, Francisc al II-iea şi Iosif al II-iea, adevărate capodopere miniaturistice 
ale vremii . 

Din bogata colecţie de documente aflate în colecţia Muzeului Municipiului Bucureşti , 

ilustrativ, pentru interferenţa dintre fonnă şi conţinut , se detaşează hrisovul emis de 
''''''"' domnitorul Ţării Româneşti, Alexandru Constantin Moruzi , la 

" I iulie 1796, pentru fondarea Spitalului de ciumaţi de la 
; Dudeşti. 

Hrisovul, de o mărime neobişnuită pentru orice 
cancelarie domnească, are în registrul inferior, reprezentat 
portretul domnitorului Alexandru Constantin Moruzi, aşezat 
în genunchi pe o pernă purpurie, având privirea şi mâna 
stângă aţintite spre îngerul morţii , aflat desupra sa. 

În plan îndepărtat, poate fi zărită cetatea Bucureştilor, 
una dintre puţinele imagini ale oraşului din secolul al XVIII-

i lea. Realizată în culori calde, pastelate, miniatura este 
concepută într-o manieră modernă, îndepărtându-se de 
motivele tradiţionale. Printre cei patru sfinţi patroni ai 

Spitalului din Dudeşti , apare şi Sf. Dimitrie Basarabov, patron al Bucureştilor. 

Menită a trezi interesul general pentru studierea, păstrarea şi valorificarea acestor 
fragile mărturii istorice, expoziţia este destinată cercetătorilor şi publicului iubitor de istorie, 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



PATRIMONIU 109 

rare vor găsi aici neîndoielnic, informaţii interesante, vor putea admira imagini demne să 
încânte sufletul şi să înalţe cugetul. 

The „Sealed Testimonies" Temporary Exhibition 

SUMMARY 

Aiming at presenting such fragile testimonies as the seals, the exihbition was bound 
to offer intersting inforrnation to the public and to the specialists, as well. Within the 
Roman ian area, just like in Europe in general, the right to own a seal was free, there was no 
need for special approvals, so, gradually, besides the rulers, various kinds of people were 
using such seals - merchants, citizans, artisans as. o. used to seal the documents they issued. 
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EXPOZIŢIA 

,,APARATE ŞI TEHNICĂ 
FOTOGRAFICĂ'' 

Ionel ZĂNESCU 
Fotografia, ca artă fotografică, a parcurs un drum lung până la ceeea ce cunoaştem 

noi astăzi. Primele încercări de a fixa o imagine pe o placă metalică sau pe hârtie, s-au făcut 
încă din secolul al XVII-iea, dar adevăratul descoperitor al fotografiei a fost J.N.Niepce 
( 1765-1833). În paralel cu descoperirile acestuia, un alt cercetător francez, Jacques-Mande 
Daguerre ( 1765-1851 ), reuşeşte, în 1835, să obţină fotografia latentă, noul procedeu purtând 
numele de degherotipie. Metoda constă în reproducerea imaginilor fotografice pe o plăcuţă 
metalică, dar aceste fotografii aveau inconvenientul că erau sclipitoare ca şi argintul cu care 
se lucra, iar în timp, fotografiile se alterau. 

În Anglia, W.H.Fox Talbot, face o nouă 
descoperire, care va revoluţiona arta fotografică. 
Aceasta constă în acţiunea luminii asupra 
sărurilor de argint aşezate pe o hârtie; respectiv, 
suportul se înnegrea sub acţiunea razelor solare, 
în locul unde era expus obiectul, iar în alte locuri 
rămânea albă. Avantajul noii descoperiri constă 
în realizarea unui negativ, de pe care se obţineau 
copii în numărul dorit. Au urmat şi alte procedee 
şi tehnici: fotografia pe sticlă cu ajutorul 
albuminei, plăcile cu gelatină şi bromură, hârtia 
lucioasă, plăcile umede etc. 

În 1873, odată cu apariţia plăcilor cu 
gelatină şi bromură, se trece la fabricarea pe 

Aparat foto Photosphere, Fra nţa , 1888 

scară industrială a suporturilor necesare. De la această dată, putem spune că începe 
adevărata fotografie modernă. 

Franţa va fi prima ţară în care noul procedeu se va răspândi foarte repede, urmată apoi 
de celelalte state europene. Printre protagonişti, pot fi amintiţi : Gaspar Felix Tournachou şi 
marele caricaturist Henry Daumier. Primul a fost medic la Paris, mai apoi îmbrăţişând noi 
îndeletniciri, precum caricatura, ziaristica, zborul cu balonul mecanic; în ultimă instanţă 
devine fotograf, cunoscut sub numele de Nadar. Datorită lui se vor păstra fotografii cu 
personalităţile vremii, ca şi prima panoramă a Parisului, luată dintr-un balon, de la înălţimea 
de 400 metri. 

Românii au intrat în contact cu arta fotografică încă de la începutul anului 1839, când 
„Albina românească" şi „Cantorul de avis" publică articole ce elogiază secretele noii tehnici 
care va produce şi la noi o adevărată modă în a te fotografia. Cert este faptul că, în 1842, 
fotografia era practicată la noi în ţară, iar în anul 1843, este menţionat la Bucureşti şi un 
atelier fotografic condus de doamna Wilhelmina Priz. Aceasta din urmă, îşi făcea reclamă în 
„Vestitorul românesc", unde anunţa că „face portreturi tagerotipii (dagherotipii) cu un preţ 
foarte cuviincios". 
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Se pare că noua descoprire a fost primită de bucureşteni cu multă bucurie, deoarece, 
într-un interval destul de scurt, apar în capitală mai multe ateliere fotografice . 

În I 845, un oarecare I.Pohlmann inaugurează un atelier fotografic pe Podul 
Mogoşoaiei şi, conform anunţurilor din ziare, „se recomandă onoratului public al Capitalei 
' LI întocmirea tuturor chipurilor degherotyp în culoare şi negru, în format mare şi mic, cu 
preţul de 1-2 galbeni". Suma era totuşi mare pentru punga bucureşteanului de rând. 

Din nefericire, primii fotografi ai oraşului, nu s-au gândit să lase posterităţii imagini 
cotidiene care să ilustreze instituţii, străzi, hanuri, biserici şi viaţa trepidantă a unui oraş în 
plină dezvoltare şi afinnare. 

Pe lângă fotografii străini, îşi fac apariţia şi 
cei români, reprezentaţi în primul rând de Carol 
Popp de Szathmari, care va fi şi fotograful de 
curte al domnitorilor Alexandru Dimitrie Ghica, 
Gheorghe Bibescu, Barbu Ştirbei, Cuza vodă şi 

Carol, devenit ulterior rege. 
Se pare că Szathmari şi-a tăcut debutul prin 

1843 sau cel mai târziu în I 844, de când se 
păstrează o adnotare pe spatele unui portret (ulei 
pe pânză) tăcut la Olăneşti, unde apare 
inscripţionarea „fotograful Szathmari". Originar 
din Transilvania, el se va stabili la Bucureşti, timp 
în care va vizita Italia, Franţa, Turcia, Germania, 
Persia şi Asia Mică. 

Treptat, artistul va face din fotografie o 
artă, fiind răsplătit pentru munca sa de ţarul 

Rusiei, Nicolae I (1849) şi de sultanul Turciei 
( 1850). Va obţine apoi numeroase medalii din 
străinătate: Londra ( 185 I), Viena ( 1855), Pisa 
(1860), Londra (1861), Bucureşti (1864 şi 1868), 

Paris (I 867), Hamburg (I 868), Paris (I 873). 
În timpul războiului Crimeei, Szathmari s-a aflat în toiul desfăşurării acestuia, 

surprinzând momente şi figuri de soldaţi şi comandanţi, dar şi de localităţi aflate în imediata 
apropiere a frontului. Parte din aceste fotografii vor fi folosite ca material ilustrativ pentru 
ziarele din ţară, dar şi pentru cele din străinătate. 

Cât priveşte locul primului său atelier fotografic şi de pictură în Bucureşti, părerile 
sunt împărţite; oricum un asemenea loc nu putea fi decât într-o zonă centrală a oraşului, dens 
populată şi circulată. În schimb, cunoaştem locul unde şi-a construit o frumoasă casă -
strada Enei - în spatele bisericii Dintr-o zi . Din nefericire, în urma bombardamentelor din 
1944, casa a fost distrusă, odată cu ea pierind şi o bogată arhivă fotografică, precum şi alte 
mărturii documentare, care ar fi fost foarte utile pentru cercetători şi nu numai. 

Contemporan cu „pictorul şi fotograful M.S.Carol I", mort în 1888, a fost Franz 
Măndy, cel care introduce platinotipia, adică hârtia inalterabilă, apoi sistemul fotografiilor 
rastrate şi, din 1896, fotografia în culori prin procedeul pigmentului. Tot el este cel care a 
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introdus în Bucureşti, pentru prima dată, procedeul plăcilor umede, schimbate ulterior cu 
plăcile uscate datorate lui Mankhoven. Primul atelier fotografic l-a avut pe strada Sărindar, 

după care s-a mutat în piaţa Teatrului Naţional, unde îşi avea şi casa. 
După 1900, succesorul principal, în capitală, este Etienne Lonyai, secondat de alţi 

zeci de meşteri ai artei fotografice: E.Teodorovici, M. Spirescu, Carl Hanny, Max Schwartz, 
Herter Julia, M.lonescu, J.Stancovitz, A.Colpy etc. 

Înafară de aceste ateliere consacrate şi răspândite cu predilecţie în centrul Capitalei, 
mai existau şi acei fotografi „ambulanţi" care executau fotografii la „minut" în Târgul 
Moşilor, Grădina Cişmigiu, „Maidanul Duca" (vis-a vis de Cişmigiu), sau pe la diverse 
târguri şi iarmaroace din ţară . 

a1Jarat foto 
Contcssa Ncttcl Sonnct 
1920 

România şi fotografii ei au beneficiat şi de o tehnică pe măsură, ce cuprindea aparate 
şi accesorii de la furnizorii cei mai autorizaţi : firmele Eastman Kodak, Zeiss Ikon, 
Voigtlănder, Ememann, Agfa, Ihagee, Richard, etc. Dezvoltarea industriei fotografice şi 

ofertele variate de aparatură fotografică pentru amatori, calitatea net superioară şi preţurile 
avantajoase au_ favorizat importul de aparate pe piaţa românească încă de la începutul sec. 
XX, nemaifiind nevoie de dezvoltarea unei industrii autohtone. Abia după 1960, 1.0.R. 
lansează pe piaţă primele (şi singurele de altfel) aparate fotografice pentru amatori, 
„OPTIOR" şi „ORIZONT", aparate simple de serie mică, piaţa fiind deja acaparată de 
firmele cu renume. 

Expoziţia ,,Aparate şi tehnică fotografică", organizată la sediul Muzeul Municipiului 
Bucureşti , în luna mai 2006, oferă spre expunere cele mai reprezentative piese muzeistice 
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aflate în patrimoniul instituţiei. Atrag atenţia, în primul rând, aparatele fotografice folosite 
în România, din a doua jumătate a secolului XIX şi începutul secolului XX, cu deosebire 
aparatele cu burduf şi cameră obscură fabricate în Franţa, Germania, Anglia şi S.U.A., de 
către firmele enumerate anterior. 

arat foto Eastman Kodak Petite 
a.1929-1933 

Dintre rarităţile expuse se 
enumeră „PHOTOSPHERE", unul 
dintre primele aparate din metal şi 

cu obturator semisferic construit de 
firma Companie Francaise de 
Photographie în 1888, un aparat 
foto de spionaj „EXPO WATCH" 
fabricat în 1905 la N.Y. ce imită 
perfect un ceas de buzunar, 
„KODAK PETITE" ansamblu, 
culoare verde, serie mică cu 
destinaţie specială pentru doamne, 
vândut la sfărşitul anilor '20 
împreună cu pudriera şi lipstic, 
aparatul foto pe 24 mm „KIEV" 
fabricat în 1948 din piesele şi 

componentele aparatelor Contax 
ale fabricantului german Zeiss 

Ikon. La sfărşitul celui de-al doilea război mondial, fabrica Zeiss Ikon din Dresda a fost 
mutată, ca despăgubire de război, în URSS, cu tot cu utilaje şi piese componente, multe fiind 
reasamblate şi redenumite dând naştere noii serii de aparate Kiev, fabricantul fiind Kiev 
Arsenal din Ukraina. Tot în cadrul expoziţiei se poate vedea una dintre marile rarităţi ale 
aparaturii fotografice, „CONTAFLEX" TLR, primul aparat cu vizare reflex pentru film de 
24mm cu obiective interschimbabile şi exponometru cu celulă fotoelectrică încorporată. 

Aparatul, tehnică de vârf a firmei Zeiss Ikon, fabricat în 1935, a fost unul dintre cele mai 
scumpe aparate fotografice ale timpului, datorită preţului renunţându-se repede la producţia 
de serie, pe piaţă ramânând foarte puţine exemplare şi astăzi fiind unul dintre aparatele cele 
mai căutate de colecţionari. O piesă deosebită, este aparatul fotografic în miniatură, folosit 
de generalul Panait Warthiadi, pentru a lua imagini de pe front, în timpul primului război 
mondial, aparat executat la comandă şi fiind probabil unicat . 

Nu este de ignorat nici aparatul american „KODAK PANORAMIC No.4", fabricat de 
Eastman Kodak în 1899 şi folosit la fotografierea panoramică prin culisarea obiectivului în 
planul filmului la un unghi de 142°. Pentru fotografia arhitecturală, constructorul american 
Rochester Optica! Co. a construit, în 1895, aparatul „LONG FOCUS PREMO'', aparat 
prevăzut cu extensie triplă a burdufului, culisarea obiectivului în plan vertical şi orizontal 
pentru corecţia de paralaxă. Acest sistem de corectare a paralaxei a fost apoi preluat de 
majoritatea constructorilor de aparatură fotografică. La aceste piese se pot adăuga: vizioneze 
stereo, aparate de mărit, trepiede, casete şi plăci pentru planfilme, obturatoare şi truse 
fotografice, accesorii variate.Un rol bine definit în expoziţie, îl reprezintă clişeele 
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zincografice, sau cele pe striclă şi celuloid, dintre care unele sunt executate de Carol Popp 
de Szathmari, D.Pappasoglu şi Fr. Stork. De asemenea, sunt etalate fotografii de epocă, 
executate de ateliere celebre din Bucureşti, multe dintre ele purtând marca artiştilor în 
materie. În expoziţia temporară se regăsesc unele piese de excepţie aparţinând 
colecţionarului bucureştean Francisc Ambruş. 

The „Photographic Too/s and Teclrniques" Temporary Exhibiton 

SUMMARY 

The art ofphotography has gonea long way up to what we presently knew about it. 
The exhibition organized at the Municipal Museum ofBucharest presents some ofthe most 
intersting items in the Museum's patrimony, comprising photography tools from all over the 
world. 
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PROCEDEE MA.I VECID 
UTILIZATE ÎN RESTAURAREA 

CERAMICII ARHEOLOGICE 

INTRODUCERE 

RODICA ANTONESCU - restaurator grafică artistică 

RODICA MUNTEANU - restaurator ceramică arheologică 

Prezentarea de faţă este rezultatul unei colaborari insolite dintre două restauratoare cu 
specializări extrem de diferite: ceramica arheologică şi grafica artistică. Acest demers 
vizează evoluţia istorica a profesiunii, şi din acest motiv vom încerca să urmărim în 
principal scopul declarat, cel al analizării cu obiectivitate a elementelor componente ale unei 
evoluţii ce se află încă în plină desfăşurare, situându-ne astfel în cadrul perfect delimitat al 
eticii.Prin această prezentare dorim să facem re-accesibile metode şi materiale deja scoase 
din uz, dar care, fiindcă au fost utilizate curent pentru o perioadă destul de mare de timp şi 
au operat asupra unui volum imens de piese ceramice, pot fi utile oricărei reluări, re
restaurări impuse de necesităţi stringente de salvare a unor piese. 

Momentul istoric la care ne vom referi este începutul anilor şaptezeci, însă acesta este 
rezultatul unei acumulări imediat anterioare, cuprinsă aproximativ între anii 1947-1969, şi 
se situează în etapa premergătoare organizării operate de legea 63/1974. Locul de referinţă 
este constituit de laboratorul de specialitate al Institutului de Arheologie din Bucureşti, 
aşadar o instituţie de nivel naţional, ale cărei mijloace de prezervare a inventarelor rezultate 
în urma excavaţiilor ştiinţifice se făceau (probabil) după cele mai noi standarde, fiind aşadar 
de o impecabilă probitate profesională. 

De asemenea, trebuie spus că, în general şi sub raport profesional, atelierul de 
specialitate al Institutului de Arheologie se afla in deplină concordanţă majoritatea 
atelierelor de restaurare din muzeele şi colecţiile din ţară (şi chiar străinătate - cu unele 
amendamente, bineînţeles). 

Prin acest demc~rs, dorim să fumizăm viitorilor restauratori două importante 
instrumente de lucru. Unul dintre acestea este fumizarea informaţiilor cu privire la setul de 
metode şi materiale cu care s-a operat în acest răstimp, considerând că prin cunoaşterea 
acestora, tinerii restauratori vor fi scutiţi de laborioase căutări de soluţii pentru a găsi o 
modalitate de a interveni asupra unor piese restaurate în acea perioadă. Celălalt instrument 
vizat este o "busolă de timp'', şi vizează înarmarea viitorilor restauratori cu o modalitate de 
orientare printre numeroase "reţete" de lucru. Astfel, printr-o multiplă raportare, pot fi 
cercetate atât metodele recente şi recomandate actualmente, cât şi cele deja scoase din uz, 
confruntându-se prezentul şi trecutul în vederea constituirii unui viitor mai solid 
fundamentat teoretic şi practic, ceea ce poate conferi o mai mare siguranţă intervenţiilor. În 
acest fel dorim să facem o atenţionare asupra faptului că întotdeauna ne aflăm într-o anumită 
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etapă a evoluţiei metodelor de restaurare, care se bazează pe procese complexe de 
aprofundare continuă a cunoştinţelor de specialitate şi a observării permanente a impactului 
pe care fiecare intervenţie a putut să o producă asupra piesei restaurate. Considerăm, sub 
acest aspect, ca nepotrivite aprecierile de tipul: "interventie mai veche şi 

necorespunzătoare", întrucât acele procedee sunt expresia mentalităţii şi a nivelului de 
cunoştinţe specifice momentului în care au fost aplicate, deci nu se pune problema 
condamnării, ci a înţelegerii exacte a fenomenului şi a evitării reluării acelor procedee, sau 
elemente ale unor procedee, care s-au dovedit ulterior nocive. 

PROCEDEE SI MATERIALE UTILIZATE 

Începuturile în profesiune ale doamnei Rodica Munteanu au debutat abrupt1, în anul 
1971, la Institutul de Arheologie din Bucureşti, unde un grup restrâns de restauratori (doi 
specializaţi pe metale şi trei pe ceramică) se aflau "în slujba" a peste treizeci (!!!) de 
arheologi care aveau deschise şantiere de săpături în toată ţara.Volumul de lucru era imens 
iar dotările specifice erau foarte slabe, cu investiţii materiale foarte mici. Asupra acestei 
perioade vom instista cu precădere în cele ce urmează. Imediat după angajare, din primele 
zile, i-a fost făcută o instruire sumară asupra a CE şi CUM, trecându-se direct la treabă sub 
îndrumarea doamnei Georgeta Palade. A fost aşadar un fel de primă calificare directă, la 

locul de muncă.2 

Fiindcă volumul de muncă era copleşitor, modalităţile de abordare ale acestuia au fost 
adaptate cerinţelor de viteză de prelucrare, pentru a furniza cât mai grabnic către arheologi 
piesele reîntregite, în vederea întocmirii rapoartelor de săpături. În aceste condiţii, şi din 
perspectiva celor afirmate mai sus, considerăm ca nepotrivită şi lipsită de profesionalism, 
evidenţierea aici a lipsurilor acestui set de procedee de intervenţie. Pe de altă parte, trebuie 
subliniat că, prin utilizarea acestor modalităţi au fost restaurate şi conservate mii de piese 
(atât în cadrul Institutului de Arheologie cât şi în majoritatea muzeelor şi colecţiilor de 
atunci). 

Aşadar, "fluxul" curent al unei restaurări era compus dintr-o curăţire a fragmentelor, 
o clasare a elemenelor ce puteau compune un întreg, asamblarea "cioburilor", completarea 
lacunelor şi finisara întregului vas. Operaţiile decurgeau astfel: 

- Curăţirile se făceau prin imersie directă în apă şi prin prelucrarea mecanică a 
depunerilor aderente. (Clătirile cu apă distilată au fost excluse, din lipsă de timp şi 

1 Poate părea amuzantă, astăzi, menţionarea a chiar PRIMEI lucrări, ce a constat în asamblarea unui chiup 
de mari dimensiuni, ale cărui fragmente au de obicei o anumită grosime şi greutate, ceeace a făcut ca intervenţia 
să apară deosebit de dificilă. 

2 După 1974, ca urmare a legii nr. 63, "a Patrimoniului," au fost organizate primele cursuri ale Centrului 
de Perfecţionare de pe lângă CCES (Actualul Minister al Culturii şi Cultelor), astfel încât a devenit accesibilă o 
gamă destul de largă de noţiuni teoretice de strictă necesitate, vitale pentru o evoluţie corectă în acest domeniu. 
Stagiile practice de la muzeele naţionale de Artă şi de Istorie din Bucureşti au prilejuit confruntarea metodelor 
utilizate până atunci cu altele mai noi, intrate în uzul curent al acelor laboratoare prin scurtele dar deosebit de utilele 
specializări din străinătate ale unora dintre restauratorii acestor mari muzee, ca şi prin "importul" de literatură de 
specialitate. 
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aparatură) Uneori, piese şi fragmente ceramice erau supuse unor curăţiri suplimentare cu 
soluţii de acid citric. 

- Asamblările fragmentelor care puteau alcătui un întreg coerent se tăceau cu 
ajutorului celuloidului, prin ardere. Prepararea adezivului se tăcea prin curăţirea stratului de 
gelatină de pe pelicule casate de la Studioul Buftea şi amestecarea filmului astfel obţinut cu 
acetonă. Pe rosturi era aplicată această soluţie, se tăcea montarea, prin alipirea foarte strânsă 
a fragmentelor, după care se dădea foc direct lipiturii. Prin aceasta avea loc o uscare aproape 
instantanee şi se tăcea o priză imediată a fragmentelor. 

- Completările de lacune se tăceau cu ipsos, pe amprentă de ceară. Datorită timpului 
extrem de scurt avut la dispoziţie nu se mai tăceau consolidări ale elementelor componente, 
prin armături sau alte măsuri speciale. 

- Finisarea pieselor se tăcea prin evidenţierea cu alb de zinc (aplicat prin pensulare) a 
completărilor. 

- Fotografierea pieselor avea loc la final, fiind utilizată exclusiv de arheolog, pentru 
publicarea rezultatelor excavaţiei.Din cele prezentate mai sus, rezultă o metodă destul de 

simplă şi rapidă de lucru. Ea a fost aplicată de doamna Rodica Munteanu până în 1986.3 

Abia după această dată, prin înscrierea la cursurile teoretice şi stagiile de practică organizate 
de Centrul de Perfecţionare, au devenit accesibile alte metode, (mai lente poate, dar probabil 
mai puţin solicitante pentru piesele restaurate). 

SURSELE DOCUMENTARE ALE PERIOADEI 

O analiză a acestei perioade sub aspect documentar, relevă o interesantă 

confruntare de idei. Până la apariţia Legii 63174 şi afirmarea unor orientări de inspiraţie 
occidentală (fumizate de instituţii internaţionale aflate sub tutela UNESCO), putem 
decela următoarele etape: 

I .Influenţa şcolii sovietice, prin specializări ale unor restauratori în marile laboratoare ale 
Moscovei sau Leningradului (Petersburg) şi prin importul de literatură de specialitate. Sub acest 
aspect trebuie menţionată autoritatea lui M. V. Fannakovski, a cărui "Conservare şi restaurare 
a colecţiilor de muzeu" apărută la Leningrad încă din 1947, a fost tradusă în româneşte sub 
egida Ministerului Culturii în anul 1954.În secţiunea dedicată restaurării pieselor compuse din 
materiale anorganice (piatră, ceramică, metale) se face o amplă trecere în revistă a problematicii 
specifice pieselor provenite din săpături arheologice, insistându-se asupra necesităţii efectuării 
unor teste preliminare. Un exemplu în acest sens este verificarea rezistenţei la apă a 
fragmentelor ceramice,4 în vederea luării unei decizii adecvate privind spălarea acelor 
fragmente. Acest aspect este considerat esenţial pentru înlăturarea sărurilor din soluri, 
impregnate de-a lungul timpului, în bucăţile de vase ce urmează a fi restaurate. Autorul 
deosebeşte două situaţii de curăţire cu ajutorul unui lichid (prin imersare în apă şi prin utilizarea 
alcoolului metilic), şi atrage atenţia asupra unor "straturi insolubile" (carbonat de calciu, gips, 

1 ln 1975, d-na R. Munteanu s-a transforat la "Muzeul de Istorie al Oraşului Bucureşti", actualul Muzeu 
al Municipiului, unde a continuat să lucreze cu ajutorul aceloraşi metode, până în 1986, aşa cum arătam mai sus. 

4 M.V. Fannakovski - CONSERVAREA ŞI RESTAURAREA COLECŢIILOR DE MUZEU.traducere 
din /imha rusă, Material pentru uz intern, Bucureşti, 1954, p. 46 
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silice, argilă, etc.). Pentru acestea de pe urmă recomandă, fie o soluţie de acid clorhidric de 
2-3% în apă şi frecarea cu o "perie de iarbă" (pentru carbonatul de calciu), fie o încălzire până 
la 180-200° C şi înlăturarea prafului rezultat prin periere (în cazul gipsului), fie non-inteivenţia 

în cazul silicei, considerată foarte greu de înlăturat dar şi ne-nocivă5.În ceea ce priveşte 
"încleierea" părţilor componente, sunt recomandate mijloacele curente utilizate în cazul pietrei 
("clei gelatinos" tratat cu formalină, chitul de ouă şi cazeina) dar şi o metodă mai puţin dură 

(cea a chitului de gips cu clei lichid de tâmplărie)6 Faţă de aceste metode, oarecum curente la 
acea vreme, mai este recomandat şi procedeul de consolidare şi asamblare cu ajutorul unui 
adeziv pe bază de celuloid. menţionat la pagina 42 şi 43 a sus citatei ediţii româneşti:"Există 
diferitele forme de preparate de celuloză gata. Cel mai simplu şi mai uşor de găsit este pelicula 
cinematografică. Această peliculă este unul dintre preparatele celulozei (acetil), care are 
proprietatea de a fi puţin inflamabilă, sau aproape complet neinflamabilă .. ..Înainte de toate, 
pelicula cinematografică trebuie curăţată de stratul fotografic. Pentru aceasta, se ia o soluţie de 
5% de sodă obişnuită, adică comestibilă şi în care se fierbe pelicula. După aceea, se spală în apă 
obişnuită pentru a îndepărta leşia. Se obţine o peliculă curată, perfect transparentă. Apoi pelicula 
se dizolvă uşor în acetonă. Se face o soluţie de 2 sau 3% şi cu această soluţie se îmbibă 
obiectuJ...''7 După cum rezultă din citatul de mai sus nu este mentionată arderea ca procedură 
de uscare şi priză rapidă.Completarea lacunelor poate urma câteva căi, înre care amintim 
folosirea "gipsului obişnuit" (2: 1 ), a chitului de ghips (apă şi dextrină), dar şi a chitului de ou 
cu var pentru lacunele de mici dimensiuni. Referitor la acestea de pe urmă, este interesantă 
menţionarea utilizării de cărămidă pisată sau "vopsea minerală uscată" (aşadar un pigmet). 
Pentru lacunele de dimensiuni mai mari este recomandată utilizarea unui suport din plastilină, 
"lut obişnuit" sau hârtie mai rezistentă, peste care poate fi turnat ipsosul, lăsat apoi să se 

întărească liber după circa 10-15 minute. 8 

2. Influenţa şcolii engleze (şi nord-americane) prin autoritatea de aproape o jumătate de 
secol a lui H. J. Plenderleith. Prima ediţie a lucrării " The Conseivation of Antiquities and 
Works of Art" datează din 1956. Prezenţa volumului în bibliotecile muzeale româneşti datează 
cam de la sfarşitul anilor cincizeci, însă textul devine larg accesibil şi are impactul binecunoscut 
abia după apariţia seturilor de traduceri dactilografiate, comandate unor finne specializate. 
Textul englez referitor la ceramică este structurat după problematica specifică restaurării 
acesteia (făcându-se o distincţie clară între ceramica glazurată şi cea neglazurată). În cazul 
vaselor fără glazură sunt menţionate câteva precauţii speciale şi chiar interdicţii (de exemplu 
spălarea urmelor de mâncare, seminţe, etc, ce pot aduce informaţii deosebit de utile cercetării 
arheologice). Sunt menţionate mai multe produse speciale destinate utilizării în restaurare şi 
fabricate de o industrie deja specializată. Astfel, pentru spălări este indicat un "peptizing agent" 
denumit Teepol. Pentru depunerile de var sau cretă sunt luate în consideraţie înmuierile într-o 
soluţie de acid clorhidric, cu specificarea riscurilor în cazul unor vase arse la o temperatură 
inferioară. Apa este recomandată explicit doar în cazul în care vasul nu a fost anterior consolidat 

5 Idem - p. 47 
6 Ibidem 
7 Idem, p. 42-43 
8 Idem, p. 47 
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cu nitroceluloză9 (prin combinare cu acetonă şi amilacetat, procedură utilizată în cazul acelor 
ostraka unde există o relativă lipsă de aderenţă a cernelii de carbon pe suprafaţa ceramică). În 
cazul ceramicii glazurate este recomandată eliminarea sărurilor cu apă şi alcool prin aplicarea a 

"the paper pu/p technique"10. In ceea ce priveşte reasamblarea fragmentelor, Plenderleith face 
distincţia între consolidarea elementelor componente fragilizate (prin impregnare cu lacuri 
sintetice ce conţin polivinilacetat sau polivinilacrilat), lucru posibil de aplicat şi prin 

vacumare 11 , şi asamblarea părţilor componente ale vasului, în care caz este recomandat din nou 
un produs industrial, denumit Durofix. Alături de acesta, sunt menţionate nişte alternative, 
utilizabile în funcţie de anumite probleme speciale ale vasului ce trebuie restaurat. Astfel, pentru 
lucrări de mari dimensiuni este recomandat "retarded p/aster", denumit şi "whiteglue" (un clei 
fierbinte la care se adaugă ipsos). Pentru vase de culoare închisă sunt recomandate asamblările 
cu shellac (dizolvat sau sub formă de fulgi, aplicabil cu ajutorul unei flame de mici dimensiuni). 
Pentru ''permanent joins" este citat un adeziv pe bază de răşină epoxidică, Aralditul (numerele 
1O1 şi 185) aşadar un nou produs al industriei specializate, cu o gamă deja diversificată de sub

diviziuni.12 Aşa cum se poate constata din această prezentare. lipseste procedeul de asamblare 
cu ajutorul celuloidului. Completarea lacunelor se face tot prin utilizarea plastilinei şi prin 
turnarea unui gips moale. Însă, pentru anumite lucrări este recomandat "coarse baked plaster 
of Paris" (gips "copt') sau chiar a unui "boi/ed plaster"(gips "fiert'). În plus, Plenderleith 
recomandă utilizarea unui pigment (sub formă de praf) pentru a colora gipsul de completare, 

prin adăugarea acestuia înainte de înmuiere. 13 3. Cea de-a treia sursă bibliografică a perioadei 
analizate aici este un produs românesc, o încercare de strângere laolaltă a mai multor elemente 
disparate, o primă sinteză de largă utilitate, (chiar dacă fundamentarea teoretică şi practică se 
află în numeroase studii, comunicate de revistele de specialitate ale marilor laboratoare ale 
lumii). Ne referim aici la binecunoscuta lucrare a lui Mihail Mihalcu "Conservarea obiectelor 
de artă şi a monumentelor istorice" Spre deosebire de lucrările precedente, structurarea 
întregului volum este făcută în funcţie de operaţii şi nu după materialele suport ale obiectelor 
culturale. Astfel încât nu ne vom afla în faţa unui capitol dedicat ceramicii, ci vom extrage din 
diferite locuri elementele componente ale acestei specialităţi. De exemplu, sunt abordate cu 
deosebită atenţie procesul de curăţire şi efectele produşilor tensioactivi, ceea ce devine activabil 

şi în cazul ceramicii. În plus, este citată curăţirea uscată14 (prin periere, "a materialelor 
anorganice'), iar spălarea recomandată este cea cu apă distilată, deşi este menţionată şi 

imersarea într-o soluţie de acid clorhidric diluat15 Autorul se situează pe o poziţie critică, 
menţionând vechi procedee, precum curăţirea cu cazeină sau cu hidroxid de calciu pe care "le 
privim astăzi cu neîncredere"16. Pentru consolidarea fragmentelor sunt indicate o serie întreagă 

9 H. J. Plenderleith - THE CONSERVATION OF ANTIQUITIES ANO WORKS OF ART,71-eatment, 
Repair.and Restoratio11, London, Oxford University Press, New York, Toronto, first edition 1956, reprinted 1957, p 328. 

10 Ibidem 
11 Idem, p. 329 
12 Idem, p 330 
11 Idem, p. 331 
14 Mihail Mihalcu - CONSERVAREA OBIECTELOR DE ARTA ŞI A MONUMENTELOR ISTORICE, 

ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1970, p. 140 
15 Idem, p. 144 
16 Idem, p. 142 
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tic procedee, fiind menţionat chiar unul dintre cele mai noi pentru acea vreme, cel al utilizării 

rndiaţiilor gamma pentru întărirea răşinilor de impregnare17• În acelaşi timp însă, consolidările 

recomandate pentru piese fraibile aduc în discuţie impregnarea cu acetatul de celuloză18 , şi este 
l'.Îlat din abundenţă Plenderleith cu privire la: "o soluţie de nitroce/uloză"solvită "în părţi egale 

i/1• acetat de amil şi celuloză, "colie blanche" sau soluţie alcoolică de "gomme-laque19 " fiind 

reluată recomandarea acestuia cu privire la Araldit 1O1 20 Este interesant de semnalat că întreaga 
lucrare, structurată, aşa cum arătam mai sus, pe capitole ce trateaza diferite operaţii, conţine şi 
1111 capitol special (al VI-lea!) intitulat RESTAURAREA, a cărei definiţie este: "un minim de 
intervenţie tehnică prin care se acoperă urmele lăsate de timp asupra obiectelor de artă sau 

asupra monumentelor"11 

Asadar si din această prezentare lipseşte procedeul de asamblare cu ajutorul celuloidului. 
Putem constata în unna analizelor de texte de specialitate disponibile la acea vreme că 

foarte multe dintre elementele de tratament specifice ceramicii arheologice se regăsesc, parţial 
în lucrările analizate aici. Utilizarea acidului citric în locul celui clorhidric poate fi o variantă 
locală, aplicată din motive "tehnice". Însa, procedeul de asamblare (prin ardere a celuloidului) 
relatat de doamna Rodica Munteanu, ca fiind curent în laboratorul Institutului de Arheologie, 
nu se regăseşte în totalitate nici într-un tratat de specialitate. Cu toate acestea este evident că ne 
aflăm în faţa unei adaptări forţate de necesitatile de a răspunde cerinţelor enorme de lucm din 
acel loc. Din acest motiv am considerat că este important ca acest "secret de atelier" să devina 
cunoscut, pentru a preveni eventuale degradări ale unor piese, în momentul apariţiei unei nevoi 
de re-restaurare. De asemenea credem că ar fi utilă o revizuire a unora dintre piesele restaurate 
în acea perioadă, pentru a evalua impactul acestui procedeu si a clarifica unele situaţii de 

incompatibilitate. Pe de altă parte, nu este deloc exclus ca elemente ale acestui procedeu, 
exceptând bineînţeles utilizarea unor substanţe nocive, să poată fi reluat sub o forma controlată 
şi cu rezultate remarcabile. 

Contribuţii: 

Rodica Munteanu - prezentare critică a metodelor de interven\ie, a procedeelor şi materialelor utilizate. 
Rodica Antonescu - organizarea materialului documentar, tehnoredactare text, susţinere teoretică. 

O/der Techniques in Restoring Archaeological Ceramics 

SUMMARY 

The present paper refers to older ceramics preservation and restoration methods. These 
techniques may still be ofuse to young restorers, offering them well established solutions. (R.A.). 

17 Idem, p. 106 
181dem, p. 186 
19 Idem, p. 186 
20 Idem, p. 187 
21 Idem, p. 184 
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OGLINDA ŞI STILURILE ARTEI 
· SCURT ISTORIC 

Elisabeta Drăgan-Bovo 

Primele oglinzi şi ancadramente apar în Egipt, în antichitatea greco-romană şi 

orientală; ele au borduri pictate, mai mult sau mai puţin bogat decorate ca şi cele din juml 
picturilor murale sau mozaicurilor. Medalioane mici, reprezentând sfinţi, îngeri, motivul 
stejamlui, uneori chiar reprezentări ale comanditarilor, materiale precum fildeşul, perle, 
emailuri şi pietre preţioase decorau ramele tablourilor şi oglinzilor până în sec. al XIV-iea. 
Aparte este oglinda octogonală din sticlă, cu cadm din bronz. 

La sfărşitul secolului al XV-iea, ramele încep să capete o oarecare autonomie. 
Ancadramentul este din bronz în juml unui medalion din bronz sau din lemn, dacă 
încadrează un motiv sculptat ori pictat pe lemn. În secolul al XV-lea, fraţii Andrea şi 
Domenico din Murano descoperă cristalul pentm oglinzi, la 1516. 

Odată cu Renaşterea, rama devine obiect în sine, istoria ei înscriindu-se în aceea a 
artelor decorative. În această 
epocă, rama e făcută din baghete 
largi şi plate, cu muluri simple. 
Până la domnia lui Ludovic al III
lea, Franţa rămâne tributară Italiei 
în acest domeniu, ca şi în multe 
altele. Toscanii impun ornamentul, 
reluat din antichitate: frnnze, perle, 
ove. Aceste elemente decorative se 
înscriu în rame încă greoaie, care 
evocă portalurile templelor antice, 
cu frontoanele, cariatidele şi 

coloanele lor. Materialul curent, în 
epocă, e lemnul de stejar sau nuc, 
aurit sau natur ; se folosea, de 
asemenea, abanosul marchetat cu 
fildeş , coral sau sidef şi bronzul. 

Sub domnia lui Ludovic al 
XIII-iea, artizanii renunţă la a 
copia antichitatea şi simplifică 

rama, urmând, totuşi , temele deocrative antice: fmnze de apă, panglici, perle şi înnoindu-le 
cu sculpturi profi.mde şi luxuriante. Alura generală a ramei devine mai solidă şi mai robustă 
decât în epoca precedentă . În general, se folosea lemnul de abanos, des încmstat cu bagă., 
dar tablourile de şevalet şi oglinzile sunt rare în interioarele epocii, iar marile pânze sunt 
încă încastrate în perete. Dintre artişti , îi amintim pe Allard Pleymer, Jean Crispin, Louis 
Poucher, creatori de oglinzi de mici dimensiuni, cu rame din email de Limoges pictat; 
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a rhitecţii Jacques Androuet Du Cerceu şi Etienne Delaune care au realizat schiţe ale 
stilurilor franceze, dictând gustul artistic în epocă. În Germania se evidenţiază oglinzile cu 
rame din fildeş, lucrate la Niimberg şi Miinchen. 

Sub domnia lui Ludovic al XIV-iea, artele decorative iau, în Franţa, un nou avânt şi, 
de acum până la începutul secolului XX, vor influenţa celelalte ţări. Odată cu evo luţia 

tehnologiei şi cu invenţia lui Perotto, un sticlar din Orleans care, în 1688, este autorizat de 
Academia de Ştiinţă să producă sticlă urmând un nou procedeu de« turnare pe masă», sau 
turnare la orizontală, încep să apară, în interioare, marile oglinzi murale. Acest procedeu de 
turnare a sticlei este foarte important pentru 
dezvoltarea interioarelor baroce. O 
manufactură de sticlă plată, sub patronajul 
regelui, este instalată la Saint Gobain, în 
nordul Franţei. Oginzile mari, cu rame bogat 
ornamentate în stilul epocii, îşi fac apariţia în 
toate interioarele, ele devenind un element 
principal al decorului de interior. Plasate 
deasupra şemineelor, ele sunt parte integrantă 
a peretelui , împreună cu rama care le 
încadrează. Alteori sunt plasate deasupra unei 
console, fonnând cu aceasta un tot unitar. 
Moda oglinzilor mari, plasate deasupra 
şemineelor sau a consolelor, va dăinui mult 
timp după ieşirea din uz a stilului Ludovic al 
XIVlea. Dezvoltarea, în acelaşi timp, a 
tehnicii de argintare a oglinzilor, în epocă, 
permite şi ea realizarea acestor piese de mari 
dimensiuni . Prima clădire decorată cu oglinzi 
este la Paris, în acea perioadă, în strada Saint
Andre-des-Arts . Ea imită Versailles-ul, unde 
marea galerie denumită azi « galeria cu oglinzi » este o magnifică creaţie de arhitectură şi 
artă decorativă de interior. 

Cărţile de contabilitate ale « Regelui Soare » arată, la rubrica « Comtes des 
bâtiments », identitatea încadratorilor din epocă. Printre artizanii care realizează rame 
pentru tablourile din cabinetul lui Louis XIV, se găsesc numele lui : Legoupil, Du Goulon, 
Caffieri , sculptori, Petit, Dezaugiers, Laîne. Acelaşi document face menţiune despre 
N.Masse, rival şi emul al lui A.C. Boulle şi care, în 1664 fumizează cea mai mare parte a 
ramelor destinate apartamentelor reginei-mame de la Louvre. Caffieri şi Lespagnandel 
confecţionează, în 1670, ramele a ceea ce va deveni Marele Trianon. Aceiaşi artizani de 
talent creează un stil de o bogăţie discretă, a cărei eleganţă creşte pe măsură ce se apropie 
de Regenţă. Ramele sunt ornate cu panglici, frunze de acant şi viniete florale. În ultimii ani 
ai domniei lui Louis XIV, elementele decorative anunţă deja Regenţa. Secolele XVII-XVIII 
reprezintă epoca de aur a oglinzilor. Decorul ancadramentelor e plin de viaţă şi mişcare, de 
frunze curbe, floricele şi cornuri ale abundenţei. Câţiva artişti vor provoca o schimbare 
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completă în acest stil. Toro (Jean-Baptiste Turreau), Claude Gillot, Gilles M.Oppenort, A 
Meissonnier care creează un stil ce-l prefigurează pe cel Rocaille. Ramele erau desenate de 

.,.........,.__,.....__.~-........ ._ .... ornamentişti, cadrul din lemn era pregătit de 
tâmplari şi finisat de sculptori, înainte de a trece la 
aurit. Ele urmau aceeaşi cale a creaţiei, ca şi un 
obiect de mobilier. Acum oglinzile sunt decorate şi 
cu cioburi de sticlă. 

Mai târziu, rococo-ul, stilul Ludovic al XV
iea, foloseşte decorul cu palmete, cochilii , 
arabescuri, dragoni, cadrilaje, frunze cu nervuri 
amestecate, rară nici un respect al simetriei , rară linii 
drepte, unghiurile şi centrul ramelor ajurându-se şi 
încolăcindu-se. 

În stilul următor, Ludovic al XVI-iea, ramele, 
ca şi restul elementelor decorative, îşi regăsesec 

linia dreaptă. Artizanii studiază un neoclasicism 
compozit. Revine din nou în modă arta romană, iar 
gustul pentru antichităţi atinge şi decorul ramelor, cu 

perle, panglici, motive greceşti, frunze de apă, stuf. Toate acestea sunt agrementate cu noi 
motive : coşuri înflorite, alegorii amoroase (turturele, tolbe cu săgeţi) . Finisarea lucrului e 
dusă la perfecţiune, dar pe măsură ce domnia lui Ludovic al XVI-iea se apropie de sfărşit, 
seva creatorilor dispare. Totuşi, pe la 1770, în Franţa, se creează o piesă nouă : oglinda 
« coiffeuse », de mici dimensiuni sprijinită pe picioruşe sculptate, în cadre din lemn 
decorarte tu muluri, amoraşi, draperii, ciucuri şi flori.În secolele următoare, asemenea rame 
vor fi realizate şi din metal. Tot sub Ludovic al XVI-iea este mult utilizat proţelanul de 
Sevres. Regele preţuia mult acest material, din care se lucrau, cu infinită migală, mai ales 
« flori » care decorau oglinzile, aplicele, lustrele epocii. 

Şi în Germania secolului al XVIII-iea este apreciat porţelanul care este fo losit la 
realizarea cadrelor pentru oglinzi . În această epocă se evidenţiază şi cristalul de Boemia, ca 
material din care se fac oglinzile. Ramele acestora erau, din 1730, ornamentate cu elemente 
decorative sculptate şi aurite. Din 1740, chiar ramele vor fi din cristal tăiat, pentru ca, din 
1750, să fie definitorii creaţiile ornamentale din baghete subţiri, cu lujeri şi flori policrome. 
Acesta din urmă vor reveni în modă după 1850. 

Pe ruinele Bastiliei, artizanii se inspiră din temele patriotice şi războinice ale 
Antichităţii: apar arme şi căşti ale lui Marte, bonete frigiene. Ramele devin mai puţin 
luxoase şi în fabricarea lor intervine o schimbare radicală : o nouă tehnică este mulajul de 
masticuri. Ramele sculptate aproape dispar din comerţ. 

În următorul stil, Directoire, apar ramele din acajou, uşor mulurat, apoi stilul Primului 
Imperiu uniformizează elementele decorative şi, oricare ar fi caracterul şi dimensiunile 
operei, aceasta este, de obicei, încadrată cu o bordură sărac ornamentată, cu palmete. Mobila 
tipică a epocii Directoire şi Empire e oglinda basculantă, fixată între două coloane verticale. 
Ea se numeşte « psyche » şi are uneori două braţe laterale, pe care erau fixate sfeşnice . 
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Ramele oglinzilor epocii napoleoniene devin sobre, ele sunt ovale, dreptunghiulare 
nu pătratre, cu muluri şi motive egiptene sau pompeiene care apar la unghiuri. Bidermeyer-

11 1 le va simplifica şi mai mult. 
Urmărind evoluţia stilurilor, observăm că, sub Restauraţie, ramele la modă sunt plate, 

·u unul sau mai multe filete încrustate, din lemn contrastant, acajou, dar lemnul aurit nu e 
1bnndonat de tot. Rama conservă profilul din primul Imperiu, dar decorul din palmete şi 
l'ru nze de apă e mai rarefiat. 

Ulterior, în epoca Louis Philippe, ancadramentul cuprinde o mare mulură lisă. Uneori, 
n vârful unei ove, apare un buchet de flori sau de fructe . Câteodată, oglinzile au rame din 
porţelan, bronz aurit sau patinat. 

În secolul al XIX-iea, se remarcă întoarcerile la stilurile Ludovic al XV-iea, Ludovic 
ol XVI-iea, Gotic, Renaştere şi Empire. Începând cu jumătatea acestui veac, oglinzile cu 
ra mele lor urmează tendinţa manifestată în arhitectură, de a îmbina elemente decorative 
diferite într-un amalgam stilistic cunoscut sub numele de« eclectism ». Stilul Napoleon III 
fo loseşte frecvent, în ceea ce priveşte ramele oglinzilor, ipsosul mulat care se acompaniază 
cu lemnul aurit sau negru. În această perioadă, 1850-1880, se creează şi rame pentru oginzi 
din cristal de Boemia. Menţionăm faptul că se impun dulapurile cu oglindă şi toaletă, 

precum şi oglinzile de perete în cadre aurite, cu frontoane a căror suprafaţă este pictată cu 
scene mitologice. 

Urmând istoria oglinzilor până spre 1880, observăm că un loc aparte îl are zona de 
influenţă engleză, care prezintă câteva particularităţi, cum ar fi : folosirea încă din secolul al 
XVIII-iea, a lacurilor de China pentru decorarea ramelor acestora, apoi adoptarea 
ornamentelor stilurilor Baroc, Rococo, Chippendale şi , la începutul secolului al XIX-iea, a 
stilului William şi Mary. Remarcăm şi oginzile stilului Federal, care sunt în general fixate 
pe perete şi au rame care prezintă contur circular, oval, mai rar cu unghiuri drepte. 

După 1890, se remnoieşte viziunea în plan artistic. Este perioada « la belle 
epoque », în care se manifestă două tendinţe. Prima este cea cunoscută sub numele de 
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« Art Nouveau », cu variantele din fiecare ţară (spre exenmplu, Secession, Modern 
Style), iar cea de-a doua este funcţionalismul. Prima tendinţă se bazează iniţial mai mult 
pe estetica liniei curbe, a decorului de tip oriental, de inspiraţie vegetală şi cu insecte 
(libelule, fluturi, vrejuri, irişi), apoi, după 1900 până pe la 1910, mai ales în zona 
germană se adoptă linia dreaptă şi ornamentul cu încrustaţii de sidef. Căutarea realizării 
unei compoziţii decorative mai riguros concepute din punct de vedere geometric se va 
generaliza în perioada următoare, Art Deco. 

Funcţionalismul este legat de ideea de simplitate şi de lucrul util, ceea ce se va 
continua în modernism, când oglinda are cadre simple, cu muluri sau, uneori, suprafaţa sa 
reprezintă ornamentul prin ea însăşi. 

Încă din secolul al XIX-iea, se amplifică legăturile artist-comerciant şi se încheagă un 
nou raport : creaţie unicat, originală - producţie de serie. Procedeele industriale vor 
determina, din păcate, o scădere a baremelor de calitate. În acest context, oginda, ca piesă 
de mobilier, are mai ales valenţe utile şi se înscrie tot mai puţin în ceea ce înseamnă artă 
decorativă. În întreaga sa istorie, oginda a urmat caracteristicile decorative ale stilurilor care 
s-au impus în viaţa artistică a diferitelor epoci. 

«Oricare i-ar fi forma şi menirea, oglinda este întotdeauna o minune în care realitatea 

şi iluzia se înghesuie şi se confundă. » 1 

Fotografii: Oana Cohn. Oglinzi de secol XIX, reluări stilistice. 
Deţinător: Muzeul Municipiului Bucureşti. 

Mirrors -A Brie/ History of Sty/es 

SUMMARY 

Throughout their history, mirrors knew a variety of ways, motifs, techniques of 
adomment, according to the evolutions recorded in the fie Id of Decorative Arts, in general. 
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1873: PRIMELE ASCENSIUNI 
AEROSTATICE, CU OM LA BORD, 

ÎN BUCUREŞTI 

ing. Ioan Vasile Buiu 

Cu siguranţă că vestea inventării balonului cu aer cald la 1783, în Franţa, va fi ajuns 
şi la Bucureşti, prin publicaţiile străine cumpărate sau citite în străinătate şi aici, de către 
protipendada locală, precum şi prin intermediul relatărilor orale sau prin corespondenţă sau 
- mai târziu - prin presă şi cărţi, ale celor care văzuseră acolo, sau în alte ţări ale Europei, 
ascensiuni aerostatice demonstrative sau cu oameni la bord. Pentru introducere, ne-am 
propus să ilustrăm, cronologic, modul în care au apărut şi evoluat la noi informaţiile şi 
tematica aeronautică, pentru a se ajunge la un adevărat "fenomen aeronautic". 

Prima menţiune sau referire indirectă, într-un text tipărit românesc, cu privire la 
inventarea balonului cu aer cald şi apoi a celui umplut cu hidrogen, a ascensiunilor şi 

zborurilor efectuate cu acestea aparţine Arhimandritului Grigore din Bucureşti. Aceasta, în 
prefaţa la un Triod publicat în 1798, prefaţă dedicată Mitropolitului Dositei al Ţării 

Româneşti, printre altele, admiră descoperirile oamenilor de ştiinţă şi ale altor specialişti, 
care : " ... au orânduit pământul cu însemnare, brâne, delniţe, vârşte, lăţimi, lungimi şi alte 
măsuri asemenea ... au zburat iarăşi în văzduh ca un vultur" 1• 

Un adevărat reportaj în versuri consemnează păţaniile grupului de vlahi (aromâni) din 
localitatea Săracu care, conduşi de "învăţatul" Pahomie au construit în anul 1803, la 
îndemnul guvernatorului imperial otoman Ali Paşa, un balon cu aer cald şi au efectuat o 
încercare de ascensiune la !anina. La desprindere aparatul s-a înclinat şi a luat foc. 
("Balonul" - poezie scrisă de poetul grec Vilara).2 

Primul român care a construit (în concepţie şi execuţie proprie) un balon cu aer cald 
a fost "moldoveanu/" Iordache Cuparencu (Kuparento, Kuparanto) care efectuează mai 
multe ascensiuni cu balonul său în Polonia (în 1806, la Varşovia şi Vi/no-Vilnius şi în 1808, 
din nou la Varşovia). Majoritatea cronologii/or aeronautice actuale îl prezintă pe 
"aeronautul polonez Kuparento" care, la 24 iulie 1808 se salvează, cu paraşuta din 
balonul său cu aer cald, incendiat. 3 Saltul respectiv este consemnat şi introdus în circulaţia 
istoriografică pe plan mondial de cunoscuta publicaţie Jane's Ali the World Aircraft 1917. 
4 Evenimentul este consemnat în Guiness Book of Aircr~ft 5,la capitolele Balloons and 

1 Nicolae P. Leonăchescu, Premise istorice ale tehnicii moderne româneşti, voi. li, Editura Tehnică, 
Bucureşti, 1996; p. 18. 

2 V. Papahagi, O încercare de ascensiune în balon a unor aromâni din comuna Săracu în timpul lui Ali 
Pa$a. Ed. Datina românească, Vălenii de munte, 1936. 

3 Ioan Vasile Buiu, Români în aeronautică - Aeronautică în România: Iordache Cuparencu şi Eduard 
Manjai - două cazuri inedite din sec. XIX comunicare prezentată la "A III-a sesiune ştiinţifică de istoria 
tehnologiei"' (Academia Română, CRIFS-DIT), Bucureşti, 28-29 septembrie 1995. 

4 Retipărit, în facsimil, sub titlul de JANE'S HISTORICAL AIRCRAFT [rom 1902 Io 1916, with "hislorica/ 
prefaces on war ballons and parachutes"by the Counnless ofDrogheda; Jane's: Mac Donald, 1972, p. 8. 

5 Michael Taylor & David Mondey, The Guiness Book of Aircraji - Record Facts and Feats; Guiness 
Publishing, 1996, p. 16 şi 65. 
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Airships (Baloane şi dirijabile) şi Parachutes I Kites and Gliders (paraşute, zmee şi 

planoare). cu următoarele calţficări: Primul om care a supravieţuit distrugerii balonului 
său cu aer cald în zbor şi respectiv Primul om care a sărit cu paraşuta dintr-un aparat 
aerian si a supravieţuit 

Oricum, pentru noi, prin activităţile sale aeronautice de la Varşovia şi Vilnius, 
Iordache Cuparencu a intrat deja în istoria aeronauticii române drept primul român 
aeronaut, care a efectuat, acum două sute de ani. ascensiuni cu un balon cu aer cald 
conceput şi executat de el însuşi. 

Un alt român, aflat într-o călătorie de studii în Italia şi, desigur, un spectator 
entuziast - Gheorghe Asachi - publică la Roma (în limba italiană)6 poemul "În ocazia 
zborului aerostatic a Madamei Blanchard, întreprins la Roma, la 1811, când în ceri se 
vedea cometa cea mare" (ln occasione de/ vo/o aerostatico dell'illustre Donna la Signora 
A. Blanchard- Sonetto di George A. Moldavo). 

Prima consemnare despre zborul unui balon pe teritoriul de astăzi al României, apare 
într-o condică de cheltuieli a familiei boierilor Roset-Roznovanu (Iaşi), cu referiri privind 
un spectacol organizat de ziua "cuconului" ocazie în care - printre multe alte distracţii - un 
neamţ lansează un lutbalon.7 

În ceea ce priveşte Ţara Românească şi Bucureştiul, informaţiile de care dispunem, 
până astăzi, ne arată că prima ascensiune, a unui aparat de zbor mai uşor decât aerul (balon 
cu aer cald), fără pasager, a avut loc în luna iunie 1818 pe dealul Spirii, credem că în 
prezenţa domnitorului Ioan Gheorghe Caragea, a fiicei sale - domniţa Ralu şi, desigur, a 
numeroşi spectatori. Le redăm, în transcriere: 

A. - În leat 1818, iunie 26, într-o duminecă seara au rădicat nişte nemţi, cu 
meşteşug, o băşică în slava foarte mare. De 1700 coţi de pânză băşica, cu spirturi 
fiind înnăuntru, cu o luminaţii mare.au aridicat-o din curtea domnească cea arsă. 
Şi li s-au plătit de domnie tal<.eri> JO.OOO având prinsoare că dă nu va ridica-o să 
plătească nemţii banii îndoiţi. Au luat nemţii şi de la cei ce au intrat cât au put<ut>. 
Întâmplându-să aceasta în zilele mării .'tale preaînălţatului nostru domn To Ioan 
Gheorghiu Caragea Vodă, în al şasilea an al domnii dintâiu. 
B. - Leatul 1818, în zilele domnului nostru To Ioan Gheorghe Caragea Voevod, cu 
sfat de opşte au poruncit de au făcut o asmodie, ce se numia băşică, la casele lui 
Alexandru Vodă (lpsilante), în deal, care arseseră de curându. Acea băşică era 
lungul de 4 stânjeni,largul totasemenea, făcută din pânză de Braşov şi îmbrăcată 
cu batistă: bucăţi 90; într'însa un buriu cu spirtu, de cinci vedre, prins cu 
meşteşugu. I-au dat jitii de jos şi s-au înălţat în slavă, cât de abia se vedea. Părea 
că este un işlic boeresc şi într-însa ardea fitilul şi lumina ca u11 luceafăr. Şi .'>-au 
înălţat după loc şi au căzut jos la sat unde se zice Căţei, din josu Bucureştilor, în zi 
Dumineca tuturor sfinţilor, Iunie 9 zile. 

6 "'Giornale del Campidoglio", nr. 154, 26 decembrie 1811, p. 630. Textul integral al poeziei în limba 
română este publicat pentru prima dată de Mihail Kogălniceanu, în 1863 şi mai recent în Gheorghe Asachi, Opere. 
Colecţia "Scriitori români", Editura Minerva, Bucureşti, 1973, p. 66. 

7 Gh. Ungureanu, Veniturile şi cheltuielile unei mari case boiereşti di11 laşi În anul 1816. Casa Roset
Roznova11u. În Studii şi articole de istorie, I, 1956, p. 133-134. 
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Ambele înscrisuri au fost semnalate pentru prima dată de către istoricul Emil Vârtosu8 

în 1936, primul fiind scris de: Ceauşul Costache, de la biserica Amzei, iar al doilea, de: 
Un martor a cărui nume nu s'a păstrat, dar a cărui Însemnare s-a găsit Între hârţoagele 
mînăstirii Govora. Informaţiile cuprinse în cele două sunt complementare, dar există şi o 
nepotrivire importantă, data evenimentului: 26 iunie şi respectiv 9 iunie, care în mod sigur 
nu provine dintr-o diferenţă de stil calendaristic (între l martie 1800 şi 28 februarie 1900 -
diferenţa între stilul vechi şi stilul nou era de 12 zile). 

Problema datării evenimentului este complicată şi mai mult de un paragraf provenind 
dintr-o istorie a oraşului Bucureşti scrisă de D. Papazoglu, în care se spune: 

Până a nu arde palatele clădite de Ypsilante, pe când Ion Caragea locuia în ele, au 
văzut românii pentru prima oară ridicându-se balonul de nişte streini ce veniseră 
în Bucureşti. Acest balon a trecut pe de-asupra Capitalei şi a căzut la Cioplea, 
lângă Dudeşti. De atunci a rămas vorba la români: "de când cu băşica lui 
Caragea". 
Orăşenii în superstiţia lor ziceau că comedia asta a fost o urâtă prevestire, căci în 
urmă a ars palatul şi la 1817 luna octomvrie a/ost şi un cutremur foarte mare după 
care a fugit Caragea. 9 

Ţinând seama de dificultăţile transportului (la Bucureşti se putea ajunge, în acea 
vreme, numai cu diligenţa, căruţa sau carul), înclinăm să credem că balonul a fost construit 
la faţa locului, de o trupă (echipă) ambulantă. În afara unor notări manuscrise din epocă 
(reproduse mai sus) şi a informaţiei din lucrarea lui Papazoglu, nu dispunem însă până în 
prezent, de nici-un înscris oficial sau oficios privind acest eveniment. Un asemenea înscris 
probabil că ar putea să existe prin Condicele cancelariei domneşti, dimensiunea 
evenimentului şi participarea conducătorilor Principatului, ar fi necesitat, după opinia 
noastră, şi o decizie a Divanului. 

Prima menţionare explicită, într-un text original, tipărit în limba română, a balonului 
- cunoscută până acum - o datorăm lui Ştefan Vasile Piscupescul (Doctorul Politiei 
Rucurescilor, a Prinţipatului Ţării Românesci) care publică la Bucureşti cartea de medicină 
Oglinda sănătăţii şi frumoseţii omenesci - Mijloace şi leacuri de ocrotirea şi de îndreptarea 

stricăciunilor". 10 În capitolul întitulat "Văzduhul", acesta este defini~ ca "... aerul 
pământului, este abureala trupului lui, cu care să împresoară şi să îmbracă ca oun veşmânt 
de jur împrejur ... ace~t văzduh dar, şi de nu să vede, nu să miroasă, şi nu să poate pipăi ... " 
Apoi, arată că: "Mulţi din Fisiografi, s 'au călătorit întrânsul cu băşici de vânt, urcând la 
1i1ălţimi cu un aer "mai curat, mai limpede şi mai ouşor de răsuflat, de cât cel de din jos 
după faţa pământului, ce este în toată vremea mai gros şi însărcinat cu tot feliul de 
afumegate putori ale lucrurilor lui;". 

8 Emil Vârtosu, Băşica lui Vodă Caragea. în Gazeta Municipală, IV, nr. 156, 24 martie 1936, p. 2. 
Înregistrări ulterioare semnalează pentru A: Muzeul de Istorie al Municipiului Bucureşti: Do,umenl 

111:25337, S.F 273311957- unde nu am reuşit să-l regăsim. Pentru B: Biblioteca Academiei Române, Manuscrise -
M.u 4833 F 51; Miscelaneu, citat în Gabriel Ştrempel: Manuscrise româneşti- Vo/ 4. 

9 Extras reprodus în Buletinul Societăţei Politecnice: XXXV ( 1921 ), nr. 3-4 Martie-Aprilie 1921, p. 292, 
sub titlul "Pentru isloricul aeronauticii române". 

10 Ştefan Vasile Piscupescul, Oglinda sănătăţii şi a frumoseţii omeneşti; Bucuresci, in Tipografia de la 
C'işmea, 1829, p. 66-68. 
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La Iaşi, în 1929, curând după începerea apariţiei sale, Albina Românească publică 
din "Rossia", două ştiri despre ascensiunile efectuate la Skt. Petersburg, de către aeronautul 
Robertson. În prima ştire 11 , se arată că balonul "dumnealui Robertson" ... "părea că se 
poartă pe nişte mâini nevăzute, plutind pe deasupra privitori/or, şi cu repejune ridicându
se, până ce, ajungând ca un punct mic, se făcu nevăzut întru înălţime". A doua ştire 12 , 
prezintă cea de "a treia călătorie prin aer" făcută de D. Robertson în 31 august, când: "De 
această dată au suit în balon cu numitul o persoană de parte femeiască" şi apoi: "suinduse 
la înălţime au lăsat de acolo aceşcii aeronotători un Parawl. " În continuare, se spune că 
acelaşi "aerovat" a mai efectuat o ascensiune, la 5 septembrie, parcurgând într-un "ceas şi 
25 de minute o depărtare de 35 verste", iar: "În acelaşi siară la 8 ceasuri sau întors iarăşi 
aeronotătoriul în oraş. " Acestea sunt primele texte tipărite într-un periodic de limbă 
română cu referire la a e r o n a u ţ i , b a I o n ş i p a r a ş u t ă ! 

În anul 1832, Albina Românească va începe publicarea unui articol, în serial, 
întitulat: Elemente sau începuturi de fizică, spre înţălegirea tuturor cetitorilor. 13 Rostul 
declarat este a explica cu cuvinte cât mai simple "sciinţa aceasta care a fost numai de 
partea acelor învăţaţi. "Definind noţiunea de fluid, se ajunge la gaze şi la "fluidul aeriform 
... cel mai folositor şi cel mai mult este aerul ... statornic, greu, în stare de a se strânge 
foarte, elastic şi nevăzut; el încungiură lumea din toate părţile şi învălitoarea ce o face se 
numesce Atmosferă .. " Aerul este compus din Gazul Ocsigen seau acru şi Gazul Azotic. 

Continuă, în numărul următor14 , arătând că "o palmă cubică de aer ... trage o unţie şi 
giumătate (// dram: 11 greunţ)", explicând şi diferenţa de greutate dintre aerul cald şi cel 
rece. Serialul va fi reluat după o lună, continuând cu prezentarea proprietăţilor aerului, 
posibilitatea rarefierii lui cu maşina Pnevmatică (în forma tulumbei) cu care se poate scoate 
tot aerul dintr-un "clopot de steclă", operaţie ce se "numesce a/ace dişert". Trece apoi la 
explicarea pe larg a bazelor pe care se întemeiază înălţarea maşinilor numite "Globuri sau 
Baloane Aerostatice." Prezintă istoricul lor, începând cu fraţii Montgolfier şi "D. Şart", 
arătînd apoi că "Pilatr de Razie şi marchizul d'Arlan ... sumeţi aeroplutitori", care "în o 
gondolă (caic) de Glob aninată ... sau suit în aer peste 5000 de stânjeni", operaţie care "au 
pătruns pe privitori de teamă şi uimire, ... atunci câteva femei au leşinat şi cele îngreunate 
timpuriu au născut. " Continuă cu "Blanşar şi americanul Jefri care au trecut peste mare 
dela Anglia la Franţia" şi cu accidentul lui Pilatre de Rozier, care "întrebuinţând un glob 
cu gaz arzător. iar altul cu aer încălzit, cărbunii hotărâţi a încălzi aerul, în flacără 
aprinzândusă sau împărtăşit aerului arzător, carile detunând au omorât pe sumeţul Razie 
ce din înălţimi au căzut pe pământ." Subliniază apoi nevoia de a găsi "chipul de a cârmi 
globul" şi arată că "Blanşar au aflat o maşină spre a se putea fără întâmplare coborî din 
Glob şi care se numeşte în limba Franţeză Paraşiut adică feritoare de cădere ... în forma 
unui cort de ploae, de care e aninat un panier" în care aeronautul "şede ca ca în gondolă", 
"panierul fiind în fandat ca un caic să poată pluti pe apă" până la sosirea unui ajutor. 15 

11 Albina Românească, Eşii, nr. 11, 4 iulie 1829, p. 42. 
1 ~ Albina Românească, Eşii, nr. 34, 22 sept. 1829, p. 134. 
13 Albina Românească, Eşii, nr. 59, 28 iulie 1832, p. 236. 
14 Albina Românească, Eşii, nr. 60, 31iulie1832, p. 240. 
i; Albina Românească, Eşii, nr. 68, 28 avgust 1832, p. 271-272. 
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Şi tot în acelaşi an, 1832, Albina Românească redă o ştire despre ascensiunea 
efectuată cu balonul aerostatic la Varşovia de către "madama Garnerin ", care "după ce au 
agiuns la însămnata înălţime au părăsit Balonul şi sau coborât cu cortul feritor de cădere, 
care i sar fi nemerit, deacă n 'ar fi dat peste un plop, de unde zmintindusă unealta au căzut 
pe pământ şi sau rupt un Braţi. " 16 

Primele informaţii tipărite despre lansarea în Ţara Românească a unui balon le găsim 
în anul 1834, când în Curierul Românesc apare următorul anunţ: Artistul fizic Iosif şi 
compania vor alerga în viteză pe aleia Colentina şi vor înălţa apoi în aer un balon, 
i'mpreună cu un joc de artijiţii. 11 Anunţul, foarte laconic, nu a fost urmat de alte ştiri mai 
explicite. 

Cu apropape cinci luni mai târziu, la Iaşi, cu ocazia întronării domnitorului Mihail 
Sturdza, în ziua de 26 august 1834, " ... s-a slobozit un mare glob aerostaticesc din carile, 

după ce s-a ridicat la oare care înălţime, s-au împrăştiat foi cu versuri festive ". 18 

La Bucureşti, în 1836, Muzeu Naţional - gazetă literară şi industrială, întemeiată de 
către Petrache Poenaru, menţionează, într-un articol întitulat: Oarecari aduceri aminte din 

Biografia lui Veniamin Franclin 19, următoarele: ..... "Acest Erou în fapte virtuoase se afla în 
Franţa când s 'a descoperit balonul aerostatic. Un om dispreţuind aciastă iscodire zice 
înaintea lui: la ce trebuinţă este balonul ? Iar Franclin răspunse de ce trebuinţă este copilul 
care se nasce ? " 

Anul 1836 va aduce în atenţia tuturor un important eveniment aeronautic. Curierul 
Românesc de luni 30 noembrie 1836 publică, pe mai bine de jumătate din cuprinsul său, (în 
limba română şi în limba franceză - coloane paralele) o suită de ştiri referitoare la călătoria 
aeriană efectuată de aeronauţii englezi Green, Mason şi Holand, de la Londra până la 
Weilburg, în Germania. Prima ştire de la Nasau, din 1 O noiembrie: "La 8 ale aceşcii luni, 
între 7 şi 8 ceasuri de dimineaţă, unii lăcuitori din oraşul nostru au văzut trecând în văzduh 
un balon foarte mare care s 'a lăsat la pământ la o legă şi jumătate mai departe, aproape 
de moara numită Lehmul, în islazul oraşului Nidershauzen .... venea d'adreptul de la 
Londra de unde plecaseră la 7 ale aceşcii luni; ei au trecut canalul Manşii în direcţia de la 
Cale. şi urmară călătoria lor aeriană toată noaptea, fără a sci unde au să sosească. Această 
călătorie în balon este una din cele mai lungi ce s 'a făcut până acum şi s 'a săvârşit cu 
norocire. au făcut'o mai puţin decât în 19 ceasuri." Urmează ştirea care descrie 
plecarea de la Londra, pentru: .... trecerea cea primejdioasă a canalului britanic." A treia 
ştire dă Noi amănunturi despre pregătirea şi derularea călătoriei: În luntrea balonului se 
afla multă povară ca să o cumpănească, vre o câteva butoaie cu rachiu şi cu vin, multă 
cafea, păsări jumulite gate ş. c. l., o maşină pentru făcutul cafelii şi ori ce putea trebui spre 
întâmpinarea foametei şi a frigului." Urmează două alte ştiri: de la "6 ceasuri şi jumătate" 
şi de la "8 ceasuri după amiazi'', referindu-se la apropierea şi apoi la trecerea peste "Duvr", 
către a cărui primar ("Prezidentul magistratului oraşului") aeronauţii au trimis un mesaj de 

16 Albina Românească, Eşii, nr. 78, 2 octomv. 1832, p. 312 .. 
17 Curierul Românesc, Bucuresci, Anul VI( 1834), Duminecă 15 Aprilie, No. 2, p.40. 
18 Albina Românească, Eşii, anul V-VI(l833-1834), 2 septemvrie, p.293. 
19 Muzeu Naţional, An I (1836), Miercuri 22 Iulie, p. 86-88. Citatul se află pe pag. 87. 
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salut " .... de la ţările văzduhului." Se menţionează: "Această notă s 'a trimes printr'un 
apărător de cădere (paraşută. n.n.) şi s 'a primit la Witefield lângă Duvr." Suita de ştiri se 
încheie cu însemnarea: "Vitejii călători au sosit la Vai/burg întru bună sănătate (vezi art. de 
mai sus dela Nasau)."20 Şi, după câteva săptămâni, Curierul Românesc publică o ştire din 
Franţa referitoare la pregătirile care se fac pentru ca: "Balonul care a trecut de la Londra la 
Vailburg să se înalţe luni la 18 dechembrie, la curtia casarmi din mahalaoa poasonier" ... 
"cu zece persoane într 'nsul. Amândoă soţietăţile de gaz îşi pun toate silinţele ca să 

izbutească lucrarea. "2 1 

Ascensiunile şi zborurile lui Green stârnesc un interes deosebit, reflectat în cele mai 
importante periodice româneşti (Albina Românească, România, Gazeta de Transilvania), 
mai ales prin recordul stabilit în 1836, aşa cum am văzut mai sus, când: "printr-un aerostat 
(balon, băşică), a trecut prin aer; pe sus, strâmtoarea mării din Englitera în Franţa". 
Albina Românească va publica, în acest context, timp de aproape un an de zile, următoarea 
suită de ştiri aeronautice: 

• 17 ianuarie. Ştire din Franţa despre " ... acea depe urmă înălţare a balonului 
aerostatic de urieşă mărime, se va înfiinţa în 9 Ghen.; de va fi priitori vântul. Scoposul D. 
Grin este a trece în Anglia . .. Preţul locurilor în luntrea balonului urieş, este 1800 lei 
pentru un om , şi 900 pentru o femee. "22 

• 24 ianuarie. "Deosebite întâmplări au urmat D. Grin la 228 înălţare cu balonul 
aerostatic de uriaşă mărime. Între altele D. Grin sau rănit foarte la mână, descălecând din 
balonu, carile s-au coborit numai la 8 mile departe de Paris; între călători să afla asemene 
D. Alecsandru Duma (scriitoru/ vestit).23 

• 4 februarie. "D. Ş. Grin cu al său balon urieş au sosit la Londra dela Paris. "24 

• 11 februarie. Ştire din "Mare Britania": "Cunoscutul Aeronot (înotător în aer) d. 
Gren după înturnarea sa la Londra de la Paris, au priimit vizită de la Duca de Braunsvaig, 
carile iau propus ai împrumuta pentru o foarte mare somă de bani al său balon urieş, spre 
a face în trânsul o preumblare păn la America. "25 

• 14, 18 şi 25 martie. Se publică în extenso raportul d-lui Mason (unul din cei trei 
aeronauţi) asupra "Voiajului englezilor prin aer; dela Londra la Vai/burg, în Germania ... 
din luna noembre trecut". În text apar şi unii termeni noi ca: "povara listului (povară de 
ori ce materie care să ia în vre o corabie, când aceasta nu are acea trebuincioasă pentru 
plutire); ... , chemare cu "bucium de vorbit" (portavoce, n.n.); ... , "Gondola (caicul 
aninat de Balon în care şăd călătorii)."26 

• 28 martie. Ştire din Franţa despre "D. Demanjeo carile de demult să îndeletniceşte 
de a găsi un chip spre a putea ocărmui Balonul prin ceri", a primit " ... o Patentă pentru 

2° Curierul Românesc, Bucuresci, Anul VII( 1836), Luni 30 Noembrie, No. 80. P. 318-320. 
21 Curierul Românesc, Bucuresci, Anul Vll(l836), No. 87, Vineri 25 Dechembre, p. 353 
22 Albina Româneasca, Eşii, Vlll (1837), 7 Ghenari, No. 5, p. 21 
23 Albina Româneasca, Eşii, Vlll (1837), 24 Ghenari, No. 7, p. 32 
24 Albina Românească, Eşii, VIII (1837), 4 Fevruari, No. 10, p. 43 
25 Albina Românească, Eşii, VIII (1837), 11 Fevruari, No. 12, p. 54 
26 Albina Românească, Eşii,VIIl(l837),14 Mart, No.21, p.96; 18 Mart, No.22, p.104; 25 Mart, No.24, 

p.111-112 
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direguirea Balonului ... cu agiutoriul vaporului (aburului) ... sistemă, răzămată pe 
oarecare legi fi.reşci, este foarte uşoară a se practisi. "27 

• 6 iunie. Ştire din "Mare Britania"despre cele două ascensiuni efectuate la Londra la 
4 mai. Prima - balonul cu IO persoane a coborât după 35 minute la "26 mile Engleză de la 
capitalie "; al doilea balon a coborât după 40 minute, între călători aflându-se şi "momiţa 
Giacomo " pe care ". .. din aer au coborâto cu feri-cadul (un Jeli de cort cu carile la 
i'ntâmplare să coboară din sus umblătorii de aer). "28 

• 13 iunie. Ştire din "Mare Britania" privitoare la "O noâ călătorie aerostatică nau 
fost favorisitoare, balonul lovindusă de o punte de fier, au dat gios pe madama Braham din 
o înălţime de 50 palme, stălcind şi rănindo însă fără primejdie. "29 

• 12 august. Articol detailat despre: Călătoria prin aer a D. Grin şi nenorocita 
întâmplare a companionului său D. Ko/dng, urmată la 12 Juli 183 7. "D. Grin a făcut la 
Londra o cercare cu unealta p a r a ş i u t (în forma unui cort de p/oae) prin care 
aeroplutitoriul la întâmplare, fără primejdie să poată coborî din aer pe pământ."·- "El au 
aninat de gondolă (caicu) paraşiuta, în care şădia D. Ko/dng . . . " După mai multe aruncări 
de lest pentru câştigarea unei înălţimi mai mari, Koking (care era inventatorul noului tip de 
paraşută) s-a desprins de balon. După ce au ajuns la o înălţime de 26,720 palme şi după ce 
''perdirea Gazului sau sporit până la 100,000 putini", cu " ... burduhul balonului ... lărgit", 
la "un frig cumplit de 4 grade" au început să coboare. Apoi " ... au aruncat angherea ... şi 
nişte oameni au tras de odgon", balonul ajungând la 28 mile englezeşti de Londra. "A doa 
zi au auzit D. Grin şi Spenţer de soarta companionului lor. D. Ko/dng era în vârstă de 60 
ani învăţat şi preţuit om. El sau găsit pe pământ cu toate coastele sfărmate, având o tăetură 
peste ochiul drept şi faţa atât de zmintită încât nu sau putut cunoaşce nici de ai săi. 
Ospătaru/ {hanului de pe locul] ... de unde au căzut, a avut neomenie, de a arăta 
nenorocitul pe bani . .. "30 

• 15 august. O nouă ştire din "Mare Britania": "Asupra morţii D. Ko/dng, pricinuite 
de nenorocita cercare a paraşiutului, Jiuri de la Coronirs au hotărât următoarele: 

"Răposatul au murit prin o întâmplare nenorocită, în urma struncinăturilor pricinuite de a 
sa cădere dintru Balon, în paraşiutul iscodit de dânsul. " A fost pedepsit " ... proprietarul 
locului pe care a căzut D. Ko/dng, fiindcă sub cuvântul de a face o colectă pentru văduva 
acestui nenorocit el au arătat trupul cel mortfieşcărei persoane ce plătea 6 Penţe. "31 

• 16 septembrie. Tot o ştire din Marea Britanie despre ascensiunea tăcută de 
"Madama Graham" în folosul văduvei "nenorocitului Ko/dng". "Soama banilor nu era 
foarte mare din pricina nepriinciosului timp dar înălţarea au urmat bine. Madam Graham 
sau coborât douâ ori în paraşiut iscodit de Garnerin, şi în altul de Koking. Acele cercări 
au avut fericit rezultat. "32 

27 Albina Românească, Eşii, VIII (1837), 28 Mart, No. 25, p. 115 
28 Albina Românească, Eşii, VIII (1837), 6 Iunie, No. 44, p. 193 
29 Albina Românească, Eşii, Vlll (1837), 13 Iunie, No. 46, p. 201 
Jo Albina Românească, Eşii, Vlll (I 837), 12 Avb'11St, No. 63, p. 269-270 

l I Albina Românească, Eşii, VIII (I 83 7), 15 Avgust, No. 64, p. 273 

l2 Albina Românească, Eşii, VIII (1837), 16 Septemvri, No. 73, p. 307 
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• 28 octombrie. Ştire despre "Proprietarii grădinelor de la Vocs-hal şi D. Green ", 
care pregătesc "încă o mai mare călătorie prin balonul urieş de la Nasau ", având ca 
pasageri "o saţietate de cavaleri carii au voit a plăti cheltuielile călătorii", pe traseul 
Anglia-Scoţia. 33 

În următorul an, 1838, periodicul bucureştean România abordează şi el tematica 
aeronautică, consacrându-i cel puţin 6 prezenţe în lunile februarie-octombrie: 

• 21 februarie. " ... în anul trecut D. Green Englezul printr 'un aerostat (balon, 
băşică) a trecut prin aer pe sus strâmtoarea mării din Eng/itera în Franţa ... Gazetele 
spunea cu mirare că călătoria aceasta n 'a avut nici o urmare primejdioasă ... Domnului 
Green nu i s 'a întâmplat nimic, dar un muncitor din satul Şarni a păţito cât de bună. " 
Acesta a apucat funia cu ancoră aruncată de aeronaut la coborâre, balonul l'a ridicat "de 
vreo câteva picioare în sus, acesta ostenit căzu jos şi îşi frânse doă coaste. "34 

• 18 mai. " Cu venirea primăverii, iarăşi s 'a aţâţat în Englitera gustul plimbărilor 
prin văsduh. O saţietate a făcut un aerostat (luft balon) care are 200 picioare circonferenţa 
şi este de 130 picioare înalt ... s 'a făcut cercare a 'l umplea, după un plan de curând aflat, 
încât să nu fie nici decum primejdie că se va aprinde ... umplut ... putea să ridice I 20 
funţi. „35 

• 6 august. Ştire din "Maria Britanie" referitoare la înălţarea în 17 Iulie, la Londra, a 
balonului cel mare "Nasau Balon" cu "D. Green şi încă alte 6 persoane înlăuntru. Aflarea 
de faţă a mareşalului Suit făcuse să se aduneca la I 0000 persoane la aciastă privelişce. " 
Madam Graham vroia să-l întreacă pe D. Green cu balonul său numit "Victoria Balon". 
Vântul a rupt însă înainte de lansare o funie de pe balon şi " ... La di Graham ar fi căzut iarăşi 
dacă n 'ar fi apucat 'o şi n 'ar fi dat 'o jos un om dela Poliţie. " Un oarecare Adams s-a suit în 
balon, care s-a ridicat lovindu-se de galeriile grădinii din care a plecat, a dărâmat coşurile 
câtorva case, încât "... de mirare este cum a putut scăpa Adams ... fără să se omoare. " 
Balonul "se află într 'o stare foarte rea încât nu este nădejde, că Ladi Graham va putea 
face vre o altă cercare cu dânsul. "36 

• 22 septembrie. Articol detaliat despre ascensiunea lui Green cu balonul Nasau, la o 
înălţime de 18-20.000 picioare, unde au întâlnit zone de îngheţ, zăpadă şi apoi aer cald. " O 
altă băgare de seamă a D. Green ... nici el nici tovarăşii săi, în cele mai înalte regioane 
n 'au simţit cea mai mică greutate la răsuflare" aşa cum "după Humbo/dt" se întâmplă la 
urcarea pe munţii înalţi.37 

• 27 septembrie. Ştire despre călătoria cu balonul, din 11 septembrie, a aeronauţilor 
"Ruş şi Green ". "Corăbierii acescia din aer, s 'au scoborât cu norocire jos după ce au ajuns 
la o înălţime de 27,000 picioare", unde "gerul era atât de simţitor, încât Dlui Green iau 
îngheţat mâinele şi picioarele." Călătoria urma să fie repetată la 14 septembrie. O altă 
călătorie în aer "mai puţin norocită" a D. Viz, căruia, la 13,000 de picioare, i-a scăpat tot 

11 Albina Românească, Eşii, VIII (1837), 16 Oclomvri, No. 85, p. 359 
14 România, 1838, Luni 21 Febr., Nro. 44, p. 176 
35 România, 1838, Miercuri 18 Mai, Nro. 116, p. 463 
36 România, 1838, Sâmbătă 6 August, Nro. 183, p. 723-724 
17 România, 1838, Joi 22 Sept„ Nro. 221, p. 883-884 
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gazul din balon, "care se lăsa în jos cu o iuţeală nespusă. Spre norocire ... corăbieru a 
putut să desfacă umbrela pentru scoborâre, şi a ajuns la pământ fără să se vatăme. "38 

• 20 octombrie. "La 2 Oct. D. Green Hristofor Columb al firmamentului . după 
cum îl numeşce gazeta Globul" a făcut o nouă călătorie cu balonul, întovărăşit de şase 
oameni. La coborâre, spre a nu cădea în mare "au trebuit să arunce jos nu numai greutatea 
acea (lestul, n.n.) ci or ce alt lucru greu, precum merindele trebuincioasă, sticlele cu vin, şi 
chiar o parte din hainele lor. "39 

Şi la Braşov, Gazeta de Transilvania 40 relatează despre ascensiunea din 4 septembrie 
1838, când "D. Green să înălţă cu globul aerostatic mai sus de cât ori care altul până acum, 
corabia aceasta de aer au rămas ca trei pătrare de ceas în înălţime ... de aproape patru 
mi/uri". Aici, "corabia de aer din pricina mişcării văzduhului s 'au perdut mai jumătate din 
puterea ce o ridica, încât fu nevoit călătorul să arunce jos mai jumătate din povoara ce 
avea. " După ce au trecut printr-o zonă de ninsoare, "mai însus au dat de o căldură astfeliu 
încât toată zăpada se topi de pe dânşii - aici argintviul din barometru au căzut de 
jumătate". 

Terminologia aeronautică apare şi în preocupările lingvistice, fapt demonstrat şi prin 

apariţia la Bucureşti, în anii 1840 şi 1841, a unui Vocabular Franţezo-Românesc41 întocmit 
de Petrache Poenaru (Director al şcoalelor naţionale), F. Aaron şi G. Hill (profesori la 
Colegiul Sf Sava). El conţine şi unii termeni aeronautici pe care îi traduce şi îi explică, ca 
de exemplu: Aeronaute - "aeronaut, cel ce înnoată, pluteşte în aer cu aerostat sau balon"; 
Aerostat - "aerostat, balon sau băşică plină cu un fel de aer mai uşor de cât cel obicinuit, 
cu care se poate ardica cineva în vâzduh "; Ba/Ion - "balon, băşică umflată cu aer; balon 
aerostatic - băşică mare umflată cu un fel de gaz mai uşor de cât atmosfera noastră. cu care 
.fe poate înălţa cineva în văzduh"; Parachute - maşină făcută în formă de umbrelă şi 
hotărâtă să oprească un trup de a cădea prea tare pe pământ; ş.a. 

Evoluţiile tehnologiei aeronautice preocupă în continuare. Astfel, în 1841, Foaie 
pentru minte, inimă şi literatură publică un articol de Gh. Bariţiu Balonul de aer, în care 
se comentează şi problema dirijării balonului: "Era o grea problemă a face ca balonul de 
aer să poată.fi purtat după voia corăbierului ca şi vasele plutitoare - pe apă. Din Englezi 
şi din Franţozi nu lipsiră bărbaţi mai vârtos de la Napoleon încoace, cari îşi bătură capul 
pentru asemenea aflare interesantă. De curând cetim în foile publice, cumcă Domnul C. (S) 
şi Fiul său ... ar fi aflat mijlocul de a purta balonul slobod în aer". La "cercarea în curtea 
şcoalei milităreşci la Paris", după ce au pus "minunatul mehanism în lucrare" au efectuat 
mai multe manevre de întoarceri, urcări şi coborâri "după voia corăbierului". După trei 
ceasuri, aeronautul "între strigătele de plăcere a privitorilor se slobozi tocma la locul acela 
de unde se înălţase. "42 

38 România, 1838, Maqi, 27 Sept., Nro. 225, p. 898-899. 
39 România, 1838, Joi 20 Oct., Nro. 245, p. 978. 
40 Gazeta de Transilvania, Brashov, 8 oct., Nro. 15, 1838, p. 59. 
41 P. Poenar, F. Aaron, G. Hill:Vocahular Franţezo-Româ11esc după cea din urmă ediţie a Dicţionarului de 

Academia Franţuzească, cu adougare de multe ziceri, culese din deosebite dicţionare, Tomul înlâiu (A-H), 
Bucuresci, 1840; Tomul al doilea (1-Z), Bucuresci, 1841; În tipografia Colegiului Sf. Sava. 

4 ~ Foaie pentru minte, inimă şi literatură, Nr. 17, Duminică 27 Aprilie 1841, p. 136 
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În 1841, Icoana Lumei (Iaşi) publică, în două numere consecutive 43, articolul 
Baloane aerostatici semnat cu iniţialele C.N. (atribuite lui Costache Negruzi) inclusiv cu 
două gravuri - un balon în curs de umflare şi o descindere cu paraşuta. Din cercetările 
noastre rezultă că acestea pot fi considerate drept primele imagini ale unui balon şi a unei 
paraşute publicate într-un text tipări în limba română. Arătând că "aflarea aerostatelor sau 
a baloanelor în 1783" a făcut "multă impresie, strălucire şi încântare, dară până acum 
nimic nau produs în adevăr folositoriu '', articolul prezintă istoria lor şi principiul pe care se 
"reazimă teoria baloanelor". Astfel "Fraţii Montgoji, manufactori din Anonai, sunt cei 
întâi care au puso în lucrare [şi] îi făcură pentru acest sfârşit o învălitoare sferică ca a unui 
glob de 35 palme în diametru seau 110 palme în împrejurime, cuprinzând 22000 palme 
cubice. Ea era de părete căptuşită cu hărtie şi trăgea 500 livre (funţi) în partea de jos iau 
lăsat o bortă supt care au ars paele ... [intrând] în învelitoare „. aer încălzit. " Arată apoi 
cele mai importante călătorii efectuate cu baloanele, inclusiv accidente. Lui "Carol „. iau 
venit în minte a închide în o învălitoare uşoară un gaz adecă aer idrogen „. de 15 ori mai 
uşor de cât aerul atmosferic. " Pentru prepararea lui "mai întâi se pun ţurţuri de fer în 
poloboacii ce se în/undează după ce sau pus în trânsele acrime de potasă supţietă cu apă. 
Apa se descompune, ocsigenul se unesce cu ferul şi idrogenul merge în balon prin ţevii. " 
Tratează pe larg despre "paraşiută (cortel de coborât În aer), închipuită de Garnerin" care 
a sărit cu ea la 1802. Dar "paraşiuta grămădea aerul de desuptul său carele scăpând cînd 
de la o margine cînd de la alta producea cumplite sgâlţieturi, care din norocire nau adus 
nici un resultat supărători. De atuncea sau obişnuit a face în centrul paraşiutei ca un 
ogeac înalt de un metru, prin care aerul să poată [scăpa] fără a se supune împotrivirei, 
ci micşorărei repeziciunei coborârei. " În final, articolul tratează pe larg despre fabricarea 
baloanelor de piele, din "peliţa intestinului (maţi/e sau măruntaele) drept al boului", iar ca 
dimensiuni "Un balon de trei palme în diametru nu trage fiind peste tot lustruit decât doă 
unţii, iar dacă este umplut cu idrogen poate avea o greutate de la 6 la 7 unţii. " Gazul 
"idrogen " se obţine din "acrime de pucioasă (vitriol), doă părţi apă ... şi puind în această 
amestecare şi fărămături de ţinc (un metal)„ " 

Almanahurile, publicaţii periodice cu caracter enciclopedic, având o largă circulaţie 
în toate provinciile româneşti, răspunzând dorinţelor publicului lor cititor, se implică şi ele 
în difuzarea cunoştinţelor şi infirmaţiilor cu subiect aeronautic. Îl putem menţiona în acest 

sens pe Mihail Kogălniceanu care publică în Almanaculul pe 1842 44 un articol întitulat: 
Cercări.făcute de om, spre a zbura în aer cu aripi. Începe cu Dedal şi Icar, amintind apoi de 
scitul Avarie pe săgeata sa cu aripi, aripile cu fum ale Kapnovaţilor, Arhitas din Tarent, 
Roger Bacon "din al Xiii-lea veac", zborurile lui B. Dante din Perugia şi ale lui Boloni (sec. 
16 Franţa). Trece la zborul lui Francesco Gusman din Lisabona (1745), dar care ameninţat 
de inchiziţie fuge din ţara sa. Apoi încercările de zbor efectuate de "abatele Deforj" la 1772, 
Bakerville din Paris la 1773 ş.a. În 1797 tânărul Kate se accidentează lansându-se cu un 
ornitopter, dar scapă cu viaţă. Iacob Degen din Viena, la 1808, face lansări reuşite cu aripile 

43 Icoana Lumei (Foae pentru îndeletnicirea Moldo-Românilor), Eşii, Anul I, 25 Maiu 1841, No. 21, p. 166-
168; I Iunie 1841, No. 22, p. 174-176. 

44 Alma11ach de învăţătură şi petrecere, anexă la Calendar pentru poporul românesc pe anul 1842, Publicat 
de Mihail Kogălnicean, laşii, La Kantora Foii Săteşci, 1842, p. 25-30. 
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sale "lungi de 22 palme şi late de 8 palme ... dar acest aeronotător era ajutat de un mic 
halon". Povesteşte apoi legenda bisericii "Trii Ierarhilor construită de Vasile Vodă al 
Moldaviei" spre a adăposti moaştele Sf. Paraschiva. "Arhitectu/ Trisfetite/or" nu reuşeşte 
însă să ridice zidurile decât după ce îngroapă în ele femeia şi copilul său. La sfinţirea 
bisericii, Vodă află şi porunceşte ca arhitectul să fie urcat pe acoperiş, fără a se mai putea 
coborî. Acesta îşi face aripi, zboară de pe acoperiş, dar o furtună îl prăbuşeşte în apele 
Bahluiului, unde moare. Şi acestui text i se poate atribui o prioritate: este primul text tipărit 
în limba română cu referire la istoria aparatelor de zbor mai grele decât aerul, de tipul 
ornitopterelor. 

Referiri la un prim balon construit de un "amator" apar într-o scrisoare trimisă de 
Dimitrie Sturdza, la 11 octombrie 1842, tatălui său Alexandru Sturdza la Iaşi, în care îi 
relatează că a construit, împreună cu profesorul său D-l Kormann, un balon din 4 kg de 
hârtie de Moldova, cu inscripţia următoare: "Acest balon s-au lucrat la satul Mic/ăuşeni şi 
s-au slobozit la octombrie 1842. Cine va găsi acest balon şi îl va aduce la numitul sat, va 
lua doi galbeni. "45 

La Iaşi, în 1842, apare "Broşiura I (din 4 tomuri, 8ş Mare)" din Lecsicon de 
conversaţie - publicat de o saţietate literară, supt direcţia Agăi G. Asachi. Sunt explicaţi 
termeni ca: aerobaţi, aerodinamică, aerometrie, aeronautica, aerostat, aerotragere. 
Articolele consacrate acestor termeni au fost redactate de: Sardariul Samuil Botezato, 
Stolnicu/ I. Albineţu şi Doctorul I. Stamati. Pentru prima oară apare într-un text tipărit în 
limba română definiţia unui aparat de zbor mai uşor decât aerul: 

"Aerostat, balon aeric, se numeşte o maşină care este menită a se sui în sus, pentru 
că a ei speţijică greutate, este mai uşoară decât aerul. Cea întâi cercare au făcuto 
Stefan Montgolfier la 1872. Acesta luând în băgare de samă suirea fumului în sus, îi 
veni în minte, că prin aprinderea unor hărtii într 'un mic balon de matasă se subţie 
aerul şi se împuţinează speţific greutatea. Cercarea s 'a nimerit, şi balonul se sui pănă 
la sufitul casei. După aciasta împreună cu fratele său Josef Montgo(fier, începu mai 
cu râvnă a face cercări, . .[ei} au fost aflătorii M o n t g o 1 fi e r e 1 o r." ... 
"Baloanele aerice numite Ş a r 1 ie re, au numele lor de la profesorul Şart din Paris, 
care umple balonul cu 'n gazu idrogen foarte uşor. "46 

Cu peste zece ani mai târziu, în 1844, în Vestitorul Român apare un mic reportaj, 
relatând despre balonul aerostat înălţat de Ioan Nicolini "pirotecnic şi aeronaft desăvârşit" 

în "Grădina cu cai" din Bucureşti.47 Mărimea acestui aerostat a fost de 48 picioare înălţime 
şi de 96 circonferenţă, mai îndoită de cât cea ce făgăduise D. Nicolini „. (şi care] .„ a 

45 Scrisoarea esle reprodusă în Facsimil în cartea: Ion N. lacovachi, Ion V.T. Cojocaru: Traian Vuia - Viaţa 
şi opera, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1988, p. 12-13. Dimensiunile de 7, 128 m lungime şi 14,256 
m lă\ime, indicate de autorii căr\ii pe p. 13 şi 14, par mult exagerate pentru ca balonul respectiv să fi putut fi realizat 
din cele 4 kg. de hârtie folosită. 

46 Lecsicmr de conversaţie - publicat de o saţietate literară, supt direcţia Agăi G. Asachi Broşiura I (din 
4 tomuri, 8 Mare). laşi, 1842, p.55-56. 

~ 7 Vestitorul Român, Bucuresci, Anul 8-lea, 1844, N. 61, Sâmbătă 5 Avgust, p. 242. Pentru prima dată apar, 
într-un text tipărit în limba română, dimensiunile de bază ale unui balon de demonstraţie. 
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ajuns la înălţime socotită cu aprocsimaţie ... peste două mii cinci sute metre, adecă mai 
nalţi de cât muntele Olimp. Sa văzut curat patru-zeci şi două minute ... 

Se pare că acelaşi aeronaft Sinior Nicolini, conform ziarului ieşan Albina 
Românească urma să dea la I maiu 1837, la Copou un spectacol cu înălţarea unui urieş 
balon aerostatic.48 Nu s-au aflat detalii, dar persoana lui Nicolini apare din nou în 
septembrie 1847, cu ocazia inaugurării podului de lemn peste Olt, când "s-a chibzuit a să 
da acolea şi o artijiţie pentru petrecerea şi mulţumirea opştii acelui oraş şi a celor ce vor 
asista la această solinitate." 49 În acest scop Departamentul din Lăuntru alocă 150 galbeni 
împărăteşti, din care jumătate vor fi daţi înainte lui Ioan Nicolini.50 Sunt solicitaţi 16 cai de 
poştă "pentru mergerea d-lui Nicolini împreună cu oamenii săi şi obiectele trebuincioase 
pentru artijiţurile ce, după cum s-a chibzuit, este a se face la Slatina cu prileju sărbării 
săvârşirii podului peste Olt. '151 

O preocupare mai constantă şi mai de lungă durată o va manifesta ziarul bucureştea 
UNIVERSUL-noutăţi din toată natura, cultura, literatura, care va publica în perioada 
1845-1847, cu o relativă regularitate, ştiri, informaţii şi articole cu subiecte din aeronautică, 
din care cităm: 

• 15 iulie 1845. Ştire despre cea de a 300-a ascensiune făcută de "Vestitul Grin, cel 
mai mare de acum aeronaut sau călător prin aerele atmosferei în sus„. ". La fel, despre 
ascensiunea de la Constantinopol, făcută de "vestitul Komaski „. ci s 'a făcut nevăzut", dar 
"Să zice că s 'ar fi aflat îngheţat într 'un rău al Austriei. " Se reaminteşte despre Icar "carele 
sburând cu aripi ceruite se înecă în marea !carie", despre Montgolfier "nemuritorul 
născocitor al Balonului sau corabiei de călătorit prin atmosferă ... mort ars de gazul 

balonului în J 799" şi despre "Madama Montgolfier" moartă la I li ani. 52 

• 19 august 1845. La Londra, în seara de 4 august, aeronautul Green a efectuat a 305-
a ascensiune cu "balonul uriaş Nasau „. care coprinde la 26 mii piceoare patrate" şi din 
care "să aprinse focuri de artijiţie adevărat uimitoare". "La 28 Julie [d. Greenj a luat în 
balon cu sine JO oameni, cel mai mare număr ce sa suit acum în atmosferă." O altă ştire 
relatează despre "un foc de artifiţie ne mai auzit încă" ce a avut loc la Paris la 27 iulie -
sărbătoarea naţională, şi la care au asistat 400 mii de privitori. 53 

• 26 august 1845. "D. Grin descrie cum i s 'a părut lumea când s 'a suit până spre 
nori cu balonul", la o înălţime de "4-5 mii de picere prin aer." Ştirea adaugă: "la 5 August 
iar s 'a mai înălţat cu balonul, a 306-a oară, din care de 2 J de ori noaptea. "54 

• 16 septembrie 1845. Ştire despre ascensiunea făcută la Milano de către "Vestitul 
Arban" până la o "înălţime unde termometrul Reumur arăta numai un grad de căldură", şi 

de unde "s 'a pogorât sănătos la 59 mile departe de Milano". 55 

48 Albina Românească, Eşii, VIII (1837), p. 141 
49 Arhivele Statului Bucureşti, MLP 52/1847, f. 98 
50 Idem, f. 95 
51 Idem, f. 94 
5 ~ Universu, Bucureşci, 1(1845), No. 2, Duminică 15 Iulie, p. 5-6 
53 Universul, Bucureşci, 1(1845), No. 7, Duminică 19 August, p. 25-26 
54 Universul, Bucureşci, 1(1845), No. 8, Duminică 26 August, p. 29 
55 Universul, Bucureşci, 1(1845), No. li, Duminică 16 Septemvrie, p. 41 
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• 7 octombrie 1845. Din nou o ştire despre despre "D. Arban, vestitul aeronaut 
(l'ălător prin aer)" care "la 21 septemvrie, din Verona Italiei unui lume de vre o 20 mii de 
oameni, s 'a înălţat şăzând într 'un paner atârnat de gura balonului", ajungând la "4500 
metre în aere; p 'acolo în termometru căldura arăta doă grade Reumur; după aceia s 'a 

rnhorât sănătos în jos, lăsându-se pe un coteţ de găini la 34 mile departe de de Verona. "56 

• 28 octombrie 1845. Ştire despre păţania unui proprietar "nu departe de Brucsele 
(Helgia)" pe lângă a cărui casă a trecut, noaptea "un balon mare ... d'acui gură s 'au fost 
11/ărnat trei arapi făcuţi şi umpluţi cu materii pucioase, spre detunare". O altă întâmplare 
de lângă Viena, cu balonul D. Leman, pe care doi ţărani de unde coborâse au socotit "că e 
un om căzut din lună"; iar la "Sevilla (lspania), p 'ofemee aeronautu, cu balonul, ... ţăranii 
.rncotindo de o vrâjitoare, fărămară balonul ... şi abia a scăpat ruptă şi despuiată. "51 

• 4 noiembrie 1845. Se rememorează Întâea cale în aere din 1783, a lui Montgolfier 
" ... salutat cu o ecstasă de bucurie şi de mirare ... "şi cu o poezie, care e reprodusă în limba 
franceză şi tradusă în română. Nota se încheie cu menţiunea "Credeau că s'a aflat corabia 
.~pre a sbura prin aere, ceva ce însă nici acum încă nu s'a putut, neputânduse cârmi 
halonul, ca corabia pe ape." Mai sunt adougate două informaţii cu caracter istoric: 
"Balonul fu umplut gaz idrogen, întâia dată de Carol, căci este de 14 ori uşoru decât aerul 
atmosferic." şi "La 1804 Ghelisac s 'a suit la cea mai mare înălţime spre cer: 22 de mii de 
picere. "58 

• 17 martie 1846. O notă despre Înălţimea norilor - arătând că "La 1804 D.D. Biot 
şi Ghelisac s 'au suit cu balonul până deteră de nori, la 3 765 picioare în sus; apoi se urcară 
până la 6156 picioare înălţime de la pământ. Scoborând pe la 3756 picioare deteră iarăşi 

de nori. Aceasta este deci adevărata lor înălţime peste faţa pământului. "59 

• 5 mai 1846. Cu titlul Călătorie peste nori se prezintă ascensiunea de la Viena a unui 
balon uriaş: "32 picioare gros, 50 picioare înalt şi umplut cu 1715 picioare idrogen, 
trăgând o greutate de 900 pfunduri" cu D. Leman "înălţat acum a 32 oară în atmosferă" 
şi cu "/ 2 mii privitori ce urmărea". De la 200 picioare "s 'au lansat o ploae de poezii -
Aeronautul la locuitorii Vienei. "60 

• 9 iunie 1846. O scrisoare din cer - relatare de la 23 mai din Viena, unde ''faimosul 
Leman, însoţit cu fiesa de 17 anişori, şi D. Naterer, iarăşi făcu o măreaţă călătorie peste 
nori, cu uriaşul balon "Vulturul Vienei". "De pe atmosfera de sus a trimis în jos o scrisoare 
legată greu" - adresată locuitorilor Vienei. "Pe la 6 ceasuri seara mă înălţasem până la 8 
mii 200 de picioare, o mie de stânjeni peste pământ, pe unde termometrul era supt nul şi 

nevânt de tot", descriind în continuare impresiile sborului.61 

• 28 iulie 1846. Articolul Şcoală aeronautică în care se arată că "Niciodată 

aeronautica sau călătoria cu balonul, nu a fost atât de îngrijită ca supt Napoleon. El 

56 Universul, Bucureşci, 1(1845), No. 14, Duminică 7 Octomvrie, p. 53 
51 Universul, Bucureşci, 1(1845), No. 17, Duminică 28 Octomvrie, p. 65 
58 Universul, Bucureşci, I( 1845), No. 18, Duminică 4 Noemvrie, p. 69-70 
59 Universul, Bucureşci, 11(1846), No. 12, Duminică 17 Martie, p. 45 
60 Universul, Bucureşci, 11(1846), No. 19, Duminică 5 Maiu, p. 73 
61 Universul, Bucureşci, 11(1846), No. 24, Duminică 9 Iunie, p. 93 
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întemeiase o şcoală pentru această şciinţă, şi companie de aeronauţi pe lângă artileria sa. " 
Se arată că balonul a fost folosit în bătălia de la Fleurus, iar în 1815 francezii "închişi la 
Antverpa înălţară un balon încuragiaţi că le va veni agiutor; şi isbutiră. " Se descrie apoi cu 
multe detalii balonul pentru care "la 1804 dec. în 4 Grin luă 23500 de franci să facă un 
balon de încoronare" pentru Napoleon, cu multe artificii de toate culorile şi care ducea o 
coroană împărătească de 3000 de sticle colorate" balon care a sburat de la Paris la Roma, 

cu multe peripeţii la coborârea sa.62 

• 27 octombrie 1846. Un scurt rezumat al sborurilor cu balonul, sub titlul de 
Aeronautica: Minunata călătorie cu balonul s 'a aflat de fraţii Montgolfier; la I 783. De 
atunci şi până acum, la 500 de aeronauţi, împreună toţi socotind peste 3000 de ori, s'au 
înălţat în atmosferă, din carii mulţi s 'au suit peste o sută de ori în aere, şi Grin, bătrânul, 
În Londra, în anii trecuţi, s 'a ardicat a 360 oară. Din toţi acestia de la I 783, până astăzi, 
numai JO s'au nenorocit, şi din carii 9 de neecsperienţă, sau neşciinţă. 63 

• 8 decembrie 1846. "Cârma balonului sau trăsura aeree ", un articol în care se 
comentează problema dirijării aerostatelor: "Sborul este dar al paserilor; cu care trufaşul 
om rămâne învins până şi de nisce muscuţe." Apoi omul văzu că balonul "e o jucărie a 
vânturilor ce 'I duc ori încotro vor de suflă". O gazetă din Belgia anunţă că "Doctorul Van 
Henke spune că a aflat mijlocul cum să cârmue balonul", folosind curenţii atmosferici care 
sunt orientaţi în straturi pe toate direcţiile, fiind "gata să facă şi probă „. că, mănuirea 

balonului, este atât de lesne, încât şi o femee poate cârmui un balon fără nici o greutate. •'64 

• 16 februarie 1847. O notă despre Originea balonului care pleacă de la observaţia 
"geniosului Montgolfier" că o rochie pusă la uscat deasupra unor cărbuni aprinşi s-a ridicat 
până la tavan - dându-i ideea de "balon ce a înnemurit numele lui''. Se arată, în continuare, 
că în 1812 "când Napoleon sosise la Mosca cu nenumărate oscirii", ruşii au făcut un balon 
uriaş "impiul cu gloanţe şi materii detunătoare care care trebuiau să pocnească sus în aer 
la un timp cuviincios, detunând şi trăsnind peste armia franţezilor", dar care nu a fost 
terminat până la intrarea "oscilor [franceze] în cetăţuia Voronţov, unde sdrobiră cu 

picioarele această maşină cu adevărat infernală. "65 

• 9 martie 1847. Aeronautica - o trecere în revistă a unor propuneri. Prima, 
referitoare la "Marele problem de a călători prin aere încă tot îndeletniceşte pe învăţaţi 
carii se încoragiază de noile descoperiri" - raportul cetit de D. Babinet la Academia de 
ştiinţe din Paris, referitor la propunerea Dr. Van Heke, care "cu o cunoştinţă ecsactă a 
cursurilor aeree .„ un balon se poate cârmui, înălţându/ şi pogorându/ prin aceste felurite 
cursuri, ducându/ ori încotro ar voi aeronautul". A doua, prezintă o propunere a "D. Veus, 
cetăţean din Statunite" de folosire a unui balon uriaş, cu "un diametru de 100 picioare 
lung; va putea căra 33 mii de livre, şi, afară de greutatea sa, va avea o putere să care 21 
mii de livre de bombe, tunurele şi alte materii arzătoare, detunătoare şi prăpăditoare. "66 

62 Universul, Bucureşci, li( 1846), No. 31, Duminică 28 Iulie, p. 123 
63 Universul, Bucureşci, 11(1846), No. 44, Duminică 26 Octomvrie, p. 173 
64 Universul, Bucureşci, li( 1846), No. 50, Duminică 8 Dechemvrie, p. 196 
61 Universul, Bucureşci, III(l 847), No. 7, Duminică 16 Fevruarie, p. 25 
66 Universul, Bucureşci, Ill(l847), No. 10, Duminică 9 Martie, p. 32 
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• 16 martie 1847. "Aeronave - sau corabie prin aere, un balon cârmuit „. cu 
1•/ice.„ '', o notă arătând că "D. Latoş în Paris" a făcut o ''probă într 'o sală de 60 picioare, 
ele faţă cu o mulţime de persoane, isbutind cu mulţumirea tuturor. După atâtea încercări 
J.:enioase, oare va fi sigură navigaţia cu balonul ? De şi nu se poate Încredinţa această 
minunu mult căutată şi dorită de toţi, însă se pare că nu e departe deslegarea acestui 
flmblem curios. " Se relatează apoi despre discuţia din "camera deputaţilor la Brucsele" 
unde D. Hepke a prezentat propunerea sa privind "secretul şi mijlocu de a cârmui balonul 

prin atmosferă", urmare căreia a fost chemat la audienţă la regele Belgiei.67 

În anul 1848, I.D. Negulici, publică la "Tipografia Collegiului" din Bucureşti, un 
volum de 408 pagini întitulat: Vocabularu român de toate vorbele străbune reprimite până 
11cumu în limba română, şi de toate quelle que suntu de a se mai primi d'acum Înainte, şi 

mai allesu în sciinţe" 68, în care, printre altele, explică şi termenii de: aerostat, aerostatic, 
t1erostier, eliciu/elice ş.a. 

Şi tot la Bucureşti, în anii 1850/1852, Julius Barasch, doctor în medicină şi chirurgie, 
profesor de istoria naturală la gimnaziul naţional, publică (în trei volume şi două ediţii) 
cartea• Minunele naturii - Conversaţiuni asupra deosebitelor obiecte interesante din 
Stiinţele Naturale, Fizică, Chimie şi Astronomie. Arată că omul a născocit "aeronotu/11 
(halon de aer)", cu care s'a ridicat în aer până la înălţimea norilor, într'o "trăsură 

rotundă"69 · Mai apoi, "globu/făcut de muşama tare" 1-a umplut cu "gazul idrogen" şi i-
11 adougat "o luntre uşoară „. legată de dânsulu dedesubtu, În care se află oameni şi cai, 
C"lÎte o dată societăţi întregi de oameni plimbându-se în aer, maşină care se cheamă 
"Aeronautu sau Balonu". Unii vor să-l combine cu "puterea vaporului" ca astfel să poată 
transporta "greutăţi până la 800 maje" cu "o iuţeală multu mai mare decât a locomotivei 

fli! drumulu de feru" şi pe lângă călătorii "„. poate şi bătălii se vor face în aeru. "70 

Aeronautica interesa şi pe cititorii locali de limbă germană, Astfel, Bukarester 
l>eutsche Zeitung publică, în 1854, articolul Eugen Godard's Luftfahrt am 25 April 1854 

(Călătoria aeriană, din 25 Aprilie 1854, a lui Eugen Godard). 71 

În 1856, la Sibiu, Telegraful Român prezintă cititorilor săi un consistent articol 
editorial, publicat în trei numere consecutive din luna octombrie, despre Aeronautica sau 

rnrăbierea În aer - Însemnări istorice. ·72 

Preocupările pirotehnice rămân şi ele în interesul publicului, aşa cum ne-o dovedeşte 
ziarul România (Bucureşti) în 1857, anunţând un foc de artificii lucrat de artileriştii 
români în onoarea caimacanului Alexandru Ghica. Spectacolul urma să aibă loc la 29 
septembrie cu ocazia deschiderii Divanului ad-hoc, lângă pădurea Băneasa. Într-un număr 

67 Universul, Bucureşci, IJl(l 847), No. 11, Duminică 16 Martie, p. 41 
68 Autorul şi titlul ca în text. Bucuresci la Tipografia Collegiului, 1848; p. 22 şi I 56. 
69 Titlul, ca în text. Edilia 1-a: "În Tipografia lui Iosef şi Iancu Moisi, Craiova, 1850"; Edilia li-a: Bucureşti, 

Tipografia Coleg1ului Nalional, 1852. Tomul I, p. 107. 
70 Idem; Tomul III, p. 163-164 
71 Bukurester Deutsche Zeitung, X(1854), p. 145-147. 
72 Telegraful Român, Sibiu, Nr. 83, 20 octomvrie 1856, p. I; Nr. 84, 24 octomvrie 1856 p. I; Nr. 85, 27 

oclomvrie 1856, p. 1-2. 
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următor se anunţă că focul de artificii se amână din pricina ploii.73 Anunţul este publicat şi 
în "Românul, ziariu politicu, comercial, literar". 

Tot în anul 1857, la Bucureşti, Alecsie Marin - Profesoru de Fisică şi Chimie în 
Colegiu - începe publicarea seriei noi a jurnalului ilustrat săptămânal Museulu Naţionalu, 
continuând periodicul cu acelaşi titlu înfiinţat în 1837 de către Petrache Poenaru. Primul 
număr al noii serii, începe cu o gravură (1/3 pagină) prezentând un balon sferic, cu nacela 
sa în care este schiţat un om. Legenda figurii este Înălţătură a lui Gay-Lussac. Pe pagina 2, 
primul articol publicat este intitulat Esploraţiune a atmosferei 14, nesemnat, dar pe care îl 
atribuim lui Alexe Marin. Începe prin prezentarea: Aerostaţi sau baloni suntu nişte globi de 
materie uşoară şi impermeabilă, care, umpluţi de aerul cald; sau de gazu hydrogenu, se 
înalţă în atmosferă, în virtutea usurităţi foru relative, precumu se înalţăfumulu, vaporulu, 
etc. etc. Celu d'ăntâiu balonu a/ostu unu globu de pânză căptuşitu de hărtie. Deschisu la 
partea inferioară, s 'a umflatu cu aent caldu, arzăndu de desubtu hărtie, lănă, paie 
îmmuiate. Continuă apoi: Baloni se iau de vânturi se ducu în bătaea foru, şi nu li se poate 
da direcţiunea voită. Mulţi inventori s'au apucatu de soluţiunea problemului despre 
direcţiunea aerostaţiloru; dar toţi şi au perdutu timpulu şi osteneala în deşertu pânăi!cumu. 
Aşteptându pe omulu de geniu ... să ne ocupămu de domaniulu aeriloru, adică de cămpulu 
de umbletu ce baloni voru avea a petrece în toate direcţiunile, căndu va agiunge cineva a 
guverna unu aerostatu cumu se guvernă o navă pe mare. Pune în discuţie şi problema 
balonilor ţinuţi - baloanele captive - cu avantajele şi dezavatajele lor, aducând exemple 
înclusiv din utilizarea lor militară (observarea câmpului de luptă în bătălia de la Fleurus de 
oficierulufrancesu Coutelle ş.a.). Un pasaj deosebit de interesant pentru noi arată că: .„ .. 
Vestea de voiaji aceştia aeriani a lui Coutel/e a agiunsu până la noi În Romănia încă de 
pe la începutulu secolului, şi în popululu nostru se vorbia p'atunci de baloni ca aparaţi 
de resbelu: Bătrâni spunu că la 1812 Rusi evacuîndu ţările române era îngrijiuraţi de 
resbelulu ce începea cu Francia, şi soldaţi foru ziceau că francesi hatu din nori cu apă 
feartă. Este relatată apoi pe larg înălţătura aerostatică ce illustrulu Gay-Lussac flicu 
singuru, la 16 Septembriu 1804 ... până la 7016 metri. Este prezentată pe larg, în 
continuare, problematica norilor, a tipurilor de nori, compoziţia şi formarea lor, influenţa lor 
şi a vânturilor care bat în difiritele straturi ale atmosferei de care dependu circonstanciile 
de climatu ale timpuriloru noastre. 

În luna august 1858, revista 1S1S sau Natura condusă de Dr. Barasch publică, în două 
numere consecutive, un articol despre: Umblare cu aerostate sau baloane: Posibilitatea de 
a umbla în aeru într 'un balonu sau Aeronautu, este bazată pe o lege fizică ecuală cu aceia 
care face unu vasu să umble pe apă .„ ca corabia şi toate mărfurile care coprinde. Descrie 
baloanele care s'arată la noi în grădinile publice, făcute ca unu sacu mare de muşama de 
formă ovală, având gura lui în josu, pe care o ţân peste unu focu de pae sau punu şi focu pe 
un grătaru lângă gura sa. Metoda mai perfectă a apărut când Himiea a descoperitu gazulu 
idrogenu, de 14 ori mai işoru de câtu aerulu. Acum, baloanele pentru călătoria oamenilor 

· 73 România, Bucureşti, 1(1857), p.156, 164; Românul, 1(1857), No. 15,Sâmbătă 28 septemvrie/10 
octomvrie, p.4. 

74 Esp/oraţiune a atmosferei. în: Museulu Naţionalu - diurnalu ilustratu septimanalu de Sciincii, 
agricultura, industrie, literatură şi scoale, 1-iulu Anu, Nr. I, 23 Octombriu 1857, p.1, 2-4. 
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sunt făcute ca unu sacu mare sfericu (câte odată de mărimea unei case) „. cu o gaură care 
poate să se închiză cu şurupu (ventilu) ... sub care este atârnatu cu frânghie o luntre mică 
de nuele. Descrie apoi manevrarea balonului cu ajutorul supapei şi sacilor cu nisip. 
Aerostatele sunt folosite pentru dese reprezentaţiuni ... mai cu seamă în Parisu, unde s 'au 
distingatu în aceasta D. Godart şi D. Pinlevin, care fac călătorii foarte îndrăsnitoare şi 
periculoase. La fel şi Madame Godard care sare din balon cu un fel de parasolu 
(Parachute), aşa cum a văzut şi automl la Paris. Prezintă apoi, pe larg, descrierea 
ascensiunii făcute de Unu D. Silberstein, la Viena 19 Maiu anulu acesta, într 'unu balonu cu 
celebrulu Berg. Pe pagina 237 se publică şi o gravură cu O suire într'unu balonu. 15 

"Întâmplările" aeronautice din străinătate apar şi ele din timp în timp, în presa locală. 
Ziarul Românul publică la rubrica "Felurimi" o corespondenţă din Statele Unite (Centralia, 
Illinois), relatând o serie de întâmplări legate de ascensiunea balonului aeronautului Brooks, 

de la 19 septembrie 1858. 76 

Treptat însă, gustul pentru aeronautică, odată stârnit la publicul larg, va începe să 
preocupe şi persoane din rândul celor mai instruiţi şi chiar pe oamenii de ştiinţă ai 
Bucureştiului vremii. 

Un exemplu grăitor în acest sens îl va constitui un episod interesant, declanşat în 1866 
pe care noi îl vom numi drept "cazul Nicu Movilă". La jumătatea lunii aprilie 1866, ziarul 

Românul 77 publică următoarea scrisoare semnată Nicu Movilă: 
Domnule Ministru, 
Ieri am cititu, din norocire pentru mine, jurnalulu Le Temps, că unu englesu au 
rewlvitu prob/emulu navigaţiunei aeriane, Însă planulu seu nu 'şi -lu au publicatu 
Încă, daru În curendu se speră că'-lu va publica. Eu, Domnule Ministru, amu 
asemenea unu planu alu unui aparatu ce servă la resolvirea acestei probleme,· 
modestia Însă, sau ca să fie mai bine puzillanimitatea m 'au făcutu a nu 'lu publica 
Închipuindu 'mi că ca unulu ce nu am penă acumu nici uă reputaţie În mecanică, 
dacă me voi prezenta în lumea mecanică de-o dată cu unu planu aşa gigantescu, ca 
uă întreprindere care au sdrobitu pe cei mai celebri mecanici, apoi să nu concepă 
despre mine nişte idei că sun tu alienatu şi să nu voiescă nici a mă primi să'mi aretu 
planul. 

Aşa daru, Domnule Ministru, asta e cauza că alaltă-eri, cându, 'aţi bine-voitu 
a'mi asculta rugăciunea mea, v'amu vorbitu numai de motorulu electro
magneticu, adică că amu doritu mai ănteiu să-mi /acu o reputaţie spre a avea 
creditu În sfera mecanică, pentru a mă prezenta cu p/anulu balonului aero-nautic; 
însă acumu suntu silitu a/ace toate posibilele spre a'mi declara acelu planu pentru 
ca în curăndu supuindu 'lu şi pe acela esamenulu personeloru competente să 'amu 
şi eu dreptulu de a'lu exp/Ota, ear nu numai englezulu despre care v'amu vorbitu. 

15 Isis sau Natura, Bucuresci, An 111(1858), No. 30 (15 Avgust 1858), p. 236-240; No. 31 (22 Avgust 1858), 
p. 246-247. 

76 Românul. 11(1858), No. 102, Joi 11/23, dechemvrie, p. 405. 
77 Românulu. Anulu alu decelea, Vineri 15 Aprilie 1866, p. 191. 
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Aşa daru, vă rogu cu cel mai profundu respectu, Domnule Ministru, să bine 
voiţi a publica prin celu înteiu numeru în Onorabilulu jurnalu Romănulu, precum 
şi în Monitoru, nuvela că: unu elevu din scola militară au elaboratu unu planu 
pentru rezolvirea problemului navigaţiei aeriene şi în curându vomu publica şi 
planulu acestui aparatu. Cauza pentru care vă rog se binevoiţi a da publicităţei 
acesta, este ca să se ştie pretutindeni că şi eu amu elaboratu unu planu de acestea 
înainte de a avea cunoştinţă despre planulu invenţiei făcute în Anglia. 

Suntu Domnule Ministru cu celu mai profundu respectu al Domniei -Vostre 
pri supusu, fidelu şi recunoscătoru serv. 

Nicu Movilă 
Nu ştim cum i s-a răspuns autorului dar, căutând în documentele de arhivă ale 

Ministerului de resort, am aflat că, la 30 Aprilie 1866, acelaşi bucureştean Nicu Movilă 
adresează Ministerului de lucrări publice, agricultură şi comerţ, o cerere în care arată că se 
ocupă de mai mult timp cu elaborarea a două planuri de invenţii: I. O maşină motrice 
electro-magnetică capabilă de a înlocui cu avantaje mari maşine/e de vapori şi putând a se 
întrebuinţa şi spre a mişca diligenţe şi trăsuri particulare de orice forţă, şi 2. Planul unui 
pegaz servind a rezalvi problema navigaţiei aeriene. Solicită a se numi o comisiune de 
persoane competente spre a mi examina aceste /ucrări. 78 Ministrul decide: Se rândueşte o 
comisiune compusă de DD profeson· /a facultatea de ştiinţă Fă/coianu, Baca/og/11, Orăscu, 
Marin şi D. Berindei, D. Me/ic, DD Vairah, Bonnet, Costinescu, Jorceanu, Lupu/eseu, 
Capuţineanu, pentru a cerceta aceste invenţiuni cu rugăminte a face raport. , cerânduli-se 

să se întrunească în localul şcoalei militare pentru a examina lucrările petentului.79 La 27 
mai Bacaloglu raportează că, d. inventoru nu s-a arătatu, în ziua destinată pentru aceasta 
şi nici până astăzi, spunând ... cestiuni de felul acesta, ca a e/ectromotori/oru cu ejfectu ceva 
mai însemnatu şi a dirigerii aerostateloru, aparţin astăzi mai multu de domeniulu 
chimere/oru, de cât la a/lu realităţii, de vreme ce este demonstratu că în starea actuală a 
cunoştinţe/or positive, soluţiunea acel/or probleme este imposibilă. 80 

Nu am mai găsit şi alte informaţii despre acest "caz'', dar la 25 mai, ziarul Românu/8 1 

publică un decret regal prin care elevii clasei superioare din şcoala militară, se înalţă la 
gradul de sub-locotenenţi, în mai multe corpuri de armată. Dintre aceştia: ln corpulu flotilei 
- Movilă Nicolae (singurul repartizat corpului flotilei), mai mult ca sigur tocmai acel Nicu 
Movilă care publica cererea sa către ministru - la 15 Aprilie 1866 - şi despre care prof. 
Bacaloglu raporta că nu s-a prezentat să-şi susţină invenţiunile în faţa comisiei rinduite în 
acest scop. 

La puţin timp, după această primă propunere românească de invenţie în domeniul 
aeronauticii (cunoscută de noi, până la această dată}, profesorul Emanoil Bacaloglu de la 
Facultatea de ştiinţe a Universităţii din Bucureşti (care întocmise referatul privitor la 
propunerea lui Nicu Movilă) îşi exprima regretul că Academia din Paris nu i-a editat în 

78 Arhivele Naţionale ale României - D.A.1.C.; Fond MAD-REAZ, Dosar nr. 435/1866, f. 12. 
79 Idem, f. 13. 
80 Idem, f. 21. 
81 Românul, Anulu alu decelea, Mercuri 25 Maiu 1866, p. 307. 
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1867 un articol despre locomoţia aeriană. 82 Într-adevăr, Academia de ştiinţe din Paris, 
consemnează în procesul-verbal al şedinţei sale din ziua de luni 14 octombrie 1867 (sub 
preşedenţia D-lui Chevreul), la punctul "Memorii prezentate", următoarele: M. Bacaloglo 
adresse a /'Academie une Note concernant une «proposition rilative a la locomotion 
airienne». (renvoi a la Comission des airostats), - în traducere: D-l Bacaloglu adresează 
Academiei o Notă privind «o propunere referitoare la locomoţiunea aeriană». (se 

repartizează la Comisia aerostatelor).83 

Fabricarea pe plan local a focurilor de artificii şi a rachetele lor propulsoare aduce 
însă şi necazuri, face accidente chiar cu victime. Revista Familia (Budapesta) publică în 
1868 o ştire din Bucureşti: În unu dispartamentu a arsenalului de pe dealulu Sbierei de 
langa Bucuresci, nisce lucratori militari preparandu focuri artificioase, prin frecarea prea 
grabnică, unu preparatu a esplotatu si asie au luatu focu şi celelalte. Vre-o câţiva din 
militari au fostu ucisi, era alţii răniţi greu. Ceva dauna mai însemnatu nu s 'a întemplatu, 
câ-ci laude bravi/om pompieri, carora e de a se multiami că nu s-a aprinsu si arsenalulu 

cel mare. 84 

Şi la Bucureşti, odată cu progresele instrucţiunii publice, profesorul Emanoil 
Bacaloglu sesizând nevoia de manuale, cu deosebire în domeniul ştiinţelor exacte, 
elaborează şi publică , în 1870, Elemente de Fisica - pentru usulu scoleloru secundare şi 
.rnperiore şi pentru studiu particular. În capitolul 12 al acestui manual - Diferite aplicaţiuni 
ale pressiunei gazeloru, autorul face o scurtă prezentare a aerostatelor: 

... basate pe principiile hidrostatice applicate la aeru. Ca să se înalţe, el ... trebue 
sa cantareasca mai pucinu de catu unu volumu ecalu de aeru ... sa cuprindia unu 
gasu mai usiore de catu aerulu atmosfericu ... sa fie impermeabilu, de ess. de 
pandia ceruita ... gazulu dintr 'ensu este seu hydrogen, seu vre unu hidrocarbure 
usiore, de ess. gazu lu de luminatu seu in fine simplu aeru atmosfericu incalditu ... 
De ba/Ionu se pote aterna unu casiu de dimensiuni si de soliditate convenabile in 
catu sa se puna intr 'ensu aeronauti. Arată apoi că Direcţiunea ba/Ionului in 
medioloculu aerului presintă difficultati neînvinse pene acum, astu-feliu in catu 
ba/Ionu lu nu poate enca servi ca mediu de locomotiune . . . doar ca obiectu de 
distractiune, sau ce/lu multu ... pentru a/ace differite studii sciintijice in regiunile 
înalte ale atmosferei.85 

Răspunzând însă unei tot mai intense nevoi de informare a corpului de specialişti 
autohtoni şi chiar a unui public dornic de cunoştinţe ştiinţifice de cultură generală, P.S. 
Aurelianu [ingineru agricolu; directorele şcolei de agricultură şi silvicultură, etc., (1833-
1909)] editează (împreună cu C.F. Robescu şi Gr. Ştefanescu) "Revista sciintijică. Diariu 

82 Florica Cimpan, Bacaloglu, Editura Tineretului, 1963, p. 133. 
83 Compte Rendu des seances de /'Academie des Sciences. Seance du Lundi 14 Octobrc 1867 -

l'residence de M. Chevreul; Tome Sixante-cinquieme, Juillet-Decembre 1867, p. 642. Paris, Gaulhier-Villars 
lmprimeur-libraire des Compteo-Rendus des seances de l 'Academie des Sciences. 

84 Familia, Pest'a, Sambat'a 15/27 Jun., Nr. 21, Anulu IV I 1868, p. 250. 
85 Elemente de Fisica de E. Bacaloglo, professore la Universitatea Bucuresci. Pentru usulu scoleloru 

secundare si superiore si pentru studiu particularu. Bucuresci. Typographia curţii (Lucratorii asociali), 12, 
l'assagiului Romanu 12. 1870. 
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pentru vulgarisarea sciinteloru naturale şijisice'', în care publică şi infonnaţii, cronici sau 
articole privind aeronautica. Astfel, în numărul său din l ianuarie 1871, la rubrica întitulată 
Cronică se anunţă (printre altele, în final): Rolulu însemnatu ce au îndeplinitu voiagiurile 
aerostatice de la Împresurarea oraşului civilisaţiei, de la Începuturile bombardării acestei 
metropole a sciinteloru, ne îndeamnă a publica uă lucrare specială asupra aerostateloru .. 86 

În acelaşi număr publică partea I-a a unui amplu articol, semnat P.S. Aurelianu şi întitulat 
Despre aerostate seau baloane însoţit de o stampă (XXII) cu trei figuri: Fig. I. Balonu ce 
se umple cu gazu idrogen; Fig 2. Paracăderea strânsă la partea stângă a balonului, şi 
ţinută printr 'uă fri11ghia care trece pe unu scripete şi se leagă de lu11trişoară. Îndată ce 
să dă drumulu acestei fringhii, paracăderea rămâne liberă în atmosferă; Fig. 3. Uă 
paracădere cându se coboară. În text, mai foloseşte şi alţi termeni de aeronautică, ca de ex.: 
direcţiunea aerostateloru, balonu şi luntrişoara ş.a. 87 

La 15 ianuarie 1871, o nouă Cronică dedicată celui d'întâiu aerostatu ce se poate 
dirija, soluţie prezentată Academiei de Ştiinţe din Paris, în şedinţa sa din 9 ianuarie 1871, 

de către D. de Beaumont.88 

În numărul său din 1 februarie 1871 revista publică partea a II-a a arti.colului Despre 
aerostate seau baloane, pe care îl încheie cu următoarea frază: Speranţă deară, şi deacă nu 
noi ce/111 puţinu copiii copiiloru noştri voru avea fericirea !iă strebată oceanulu în acea 
navă aeriană, descoperirea modeştiloru fabricanţi de chărtia, fraţii Mon.tgolfier. 89 

La 15 iunie 1871, o altă cronică aeronautică, în care spune: Servfciurile aduse în 
ultimu resbellu de căiră baloane, au atrasu attenţiunea oameniloru specialu asupra 
progresului aerostaţiunei. În continuare prezintă informaţii despre o nouă serie de 
experienţe aerostatice, care se pregătesc la Bruxelles.90 

Cronica din 1 februarie I 872 prezintă esperienţa fizico-mecanică, de cea mai mare 
importanţă pentru sciinţă, ... , cu unu nou ba/Ionu perfecţionatu de către D. Ingineru Dupuy 
de Lome, ... Înzestratu cu uă elice durabilă, adică cu unu mecanismu cu ajutorulu căntia 

se poate dirige balonulu după voie. În final subliniază că: Această ces tiune a dirigierei 
aerostateloru, attâtu de studiată, attâtu de importantă pentru transportu lu aerianu, deacă 
va fi resolvată într 'unu modu practicu, va fi una din celle mai însemn.ate concuiste a/le 
sciinţei moderne. 91 În acelaşi număr, la rubrica Fapte sciinţifice diverse prezintă balonul 
aeronautului rusu Domnu Seveljev - pentru aprovizionare cu nutrimente pentru mai multe 
luni de zile, balon cu care, apoi, vrea să întreprindă o călătorie până la po/ulu Nordu.92 Toate 
acestea, precum şi informaţii apărute în alte publicaţii ale vremii, ţineau cititorii la curent 
cu noutăţile şi întâmplările aeronautice tot mai frecvente din alte ţări. 

86 Revista Sciintifică. Diariu pentru vulgarisarea sciinteloru naturale şi fisice„ Bucuresci, Annulu I, No.22, 
I Ianuarie 1871, p. 337. 

87 Revisla Sciintifică. Diariu pentru vulgarisarea sciinteloru naturale şi fisice, Bucuresci, Annulu I, No. 22, 
I lanuariu 1871, p. 346-352. 

88 Idem, No. 23, 15 lanuariu 1871, p. 354-355. 
89 Idem, No. 24, I Februariu 1871, p. 371-376. 
90 Idem, Annulu II, No. 9, 15 !uniu 1871, p. 129-130. 
91 Idem, No. 24, l Februariu 1872, p. 369. 
92 Idem, p. 382. 
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Un aeronaut francez soseşte la Bucureşti ! 
Nu ştim a cui va fi fost iniţiativa, dar credem că nu a mai mirat pe nimeni anunţul publicat 

în luna iulie 1873 de ziarul Românulu, prin care face cunoscut că D. Henri Beudet, aeronautu, 
11a da Dumineca viitoare, la I 5 Iuliu, la 5 ore sera, prima sa represintaţiune de balonu, în 
1:rădina Puţulu-cu-apă-rece Kiibler. D. Beudet a avutu succesu în diferitele oraşe principale 

11nde a datu represintaţiuni. lnceputulu la 7 ore sera. Biletele se găsescu la ..• 93 

După o săptămână, în acelaşi ziar, un nou anunţ: D. Henri Beudet va da astăzi 
Duminecă (22 iulie, pe pag. I], totu în grădina Puţulu cu apă-rece (Kiibler) a doua 
represintaţiune de escensiune gimnastică şi ştiinţifică cu balonulu, care a reuşit atâtu de 

bine Dumineca precedinte. lnceputu/ la 6 Yz ore precisu . ... 94 

Prin confirmarea primei ascensiuni - din 15 iulie 1873 - aeronautului francez 
Henri Bueudet îi revine meritul şi cinstea de a fi primul aeronaut care s-a ridicat cu un 
uparat de zbor mai uşor decât aerul - un balon cu aer cald - în spaţiul aerian al 
României de astăzi. Ţinând seama da faptul că, până la cercetarea documentară 
efectuată de noi, turneul aeronautic al lui Henri Beudet la Bucureşti a fost complet ignorat 
de cei care s-au ocupat de istoria aeronauticii în România, nu excludem însă, în principiu, 
posibilitatea ca şi înaintea acestuia să mai fi existat şi la noi ascensiuni cu om la bord. Noi 
nu am mai aflat altele, dar tema rămâne deschisă ! 

Tot pentru a doua ascensiune, un alt ziar bucureştean Telegraful publică (1/3 pagină) 
un anunţ-invitaţie pentru Înălţarea sciinţifică, gimnastică, equestră şi grotescă pe un 
imensu balonu, în Grădina Kiibler (La puţu cu apă rece) în ziua de Duminică 22 Iuliu 
1873 (st.v.). lnceputu la 6Yz ore precisu. O efectuează D. Henri Beudet, Aeronautu 
Serbărilor A.S. Kredivului din Egipet, acelaşi care la Cairo în 26 Ianuarie 1873, a/ostu 
precipitatu din o înălţime de 950 de metri şi care a fostu salvatu aşa de miraculosu. Va 
cânta Musica militară, iar Spaţiul locului Representaţiunii conţine 20.000 persoane. 

Biletele de intrare costau 4, 2 şi I franc. 95 

Invitaţia va fi reînoită, după o săptămână, în acelaşi ziar, printr-un scurt text întitulat 
D. Henri Beudet, adresat către Cei care voescu se aibă o ideia despre voiagiulu cu 
balonulu, care făcea atâta impresiune şi părea un miracolu până mai de-unezi; Cei care 
dorescu să veadă ce este acestu mijilocu de căletorie, care a fostu întrebuin(lltu, în 
ultimulu resbelu franco-germanu, cu multu succesu, făcându mari servicii; să mellrgă 
azi, Duminică 29 Iuliu, în Grădina Kiibler (puţulu cu apă rece), unde D. Henri Beudet, 
aeronautulu serbăriloru În. Seale Kredivul din Egipet se va înălţa cu unu imensu balonu, 
pe unu trapezu. Textul se încheie cu un apel: D. Beudet e în dreptu dar se spere a găsi în 
publiculu Bucureşteanu, cu acestă ocasiune, o recompensă egală cu sciinţa, curagiulu şi 

espunerea D-seale. 96 

Ce s-a mai întâmplat în continuare, aflăm din ziarul de limbă franceză Le Journal de 
Bucarest, care publică sub titlul de Causeries, un articol în care prezintă pe larg persoana D-

91 Românu/u, Anulu alu şepte-spre-zecele, Duminecă 15 Iuliu 1873, p. 625. 
94 Româm1/u. Anulu alu şepte-spre-zecele, Sâmbătă, Duminecă 21, 22 Iuliu 1873, p. 645. 
95 Telegrafu/, Duminică 22 Iuliu 1873, Anul III, No. 422, p. 4. 
96 Telegraful, Duminică 29 Iuliu 1873, Anul III, No. 442, p. 3. 
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lui Willemot, un francez din Bucureşti, proprietarul unui magazin de diverse articole 
tehnice - inclusiv biciclete, profesor de dans şi de mers pe bicicletă, electrician, vopsitor ş.a. 
Acesta a solicitat D. Henri Beudet [... un aeronaut abil şi curajos, aflat de câteva 
săptămâni la Bucureşti şi care nu numai că se înalţă cu balonul, dar ... pe un trapez 
suspendat execută, la înălţimi vertiginoase, tururi de forţă din cele mai îndrăzneţe ... / 
lunea trecută - de ziua sărbătorii Schimbarea la Faţă - permisiunea de a-l înlocui, nu la 
trapezul acestuia ci în nacela sa, ceea ce i-a şi fost acceptat în mod gratuit D Willemot a 
efectuat prima sa ascensiune. Noi i-am cerut să ne povestească impresiile sale şi iată-le 
în întreaga lor simplicitate: 

Primul meu voiaj în balon, 
6118 august 1873. 

Este ora 7 fără un sfert. Balonul este ridicat între cele două antene ale sale. D. 
Hippolyte Beudet, fratele prea îndrăzneţului aeronaut, este însărcinat cu umflarea, 
operaţiune foarte importantă. El este la postul său, aproape de cuptor, în interiorul 
balonului. 

La ora 7 fără 5 minute, balonul prezintă deja aspectul unei imense umbrele. Cincizeci 
de militari menţin cele 48 de laterale din care montgolfieru/ este format. La ora 7 eu intru 
în arenă, strigat din toate părţile: unii făcându-mi rămas-bunuri dintre cele mai serioase; 
alţii î-mi urau călătorie plăcută; cei mai veseli i-mi cereau să fie moştenitorii mei. 

D. Henri Beudet, însărcinat în mod special cu lansarea, î-mi prezintă coşul, numit 
nacelă, care trebuie ca în câteva minute să mă ridice la o înălţime de I 500 metri. D. prefect 
al poliţiei, care doreşte să onoreze prin prezenţa sa ascensiunea mea, transmite anunţul că 
va sosi la ora 7 şi I 5 minute. Încă un sfert de oră de aşteptare. Balonul încă se umflă, cu 
toate că prezintă deja o masă fermă şi imobilă de 2 I de metri înălţime şi I 5 metri în 
diametru, ceea ce dă o circonferinţă de 45 metri. 

În fine, cele 15 minute s-au scurs. Balonul umfându-se în continuare, va trebui să 
atingă o înălţime mai mare şi noaptea se apropie. Îngrijorarea pune deja stăpânire pe 
căpitanul meu, pentru care, în ce mă priveşte, am cea mai mare încredere. Rezultatul mi-a 
dovedit cătă dreptate am avut. Astfel vroia el să mă ridice până la cer şi mă voi duce fără 
să-i fac cea mai mică obiecţiune (dar nu pe trapez, de exemplu). 

În fine, D. prefect soseşte, spre marea mea satisfacţie, deoarece vedeam în interiorul 
balonului, o coloană de flacără de şapte metri înălţime; ea prepara violenta smucitură, 
inevitabilă la plecare. 

Cuvitele sacramentale: Atenţiune ! Daţi-i drumul ! se fac auzite, şi iuată-mă lansat, 
sau mai bine zis înălţat, cu o rapiditate înspăimântătoare. În picioare în nacela mea, care 
avea o înclinaţie de peste 45 grade, din cauza oscilaţiilor produse de către aerostat, făceam 
nişte reflecţii care nu erau toate de culoare roză. 

Cu toate acestea căutam să mă arăt graţios şi politicos; starea mea mă obliga totuşi. 
Îmi ţineam pălăria cu mâna dreaptă, ceea ce nu este tocmai în reguli, dar în asemenea 
momente poţi greşi mâna destul de uşor; iar eu aveam în mâna dreaptă un mic drapel 
tricolor, care îmi arăta că deşi în România, eu eram totuşi în Franţa. 

Muzica, de un efect magic în acest moment, cânta o arie naţională. Aplauzele care
mi erau şi mai armonioase, îmi dădeau curajul care a lipsit atâtor amatori în momentul 
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plecării. După ce am făcut micile mele exercitii de obişnuinţă şi am aruncat căteva sute de 
prospecte, îmi vine fantezia de a privi în jos. Efect teribil ! Eram la 800 metri, perpendicular 
deasupra amicilor mei, a tinerei mele soţii care trebuia cu siguranţă să blesteme (am spus 
cu siguranţă, deoarece o săptămână de căsnicie nu lasă nici-o îndoială) toate baloanele din 
lume şi pe propietarii lor, care îi răpeau soţul său la capătul a opt zile. 

Câteva sforăituri ale balonului, câteva zdruncinături, mă anunţau că intram într-o 
nouă regiune atmosferică. Depăşisem deja 1200 metri. Urcam în continuare. În fine vine 
momentul în care balonul a atins maximumul ascensiunii sale . Planam deci la 1500 metri 
deasupra Bucureştiului.Ah ! Dacă românii, tineri şi vârstnici, ar şti cât este de frumoasă 
capitala lor, de la înălţime, ar face economii la birje (birje - în original) pentru a avea un 
halon la dispoziţie, dar cu condiţia ca balonul lor să.fie condus de D. Henri Beudet, care a 
trecut de mult în rangul de "surugiu" (souroudjiou - în original) aerian de primă clasă. 

Imaginaţi-vă aceste case cochete, înconjurate de grădini, aceste trei sute de biserici 
c11 turnurile lor duble, argintate, văzute din zbor de pasăre, de la 1500 metri înălţime sub 
un soare care apunea. Academia, teatrul, hotelul Herdann, hotelul Gradovitz - acesta cu 
acoperişul său roşu, îmi făceau un efect mefistofelic în mijlocul modeştilor lor vecini - toate 
acestea îmi făceau efectul coloşilor de piatră lângă casele joase care, cu toate acestea, nu 
le lăsau să-şi aibă farmecul lor. Un oraş, văzut de la această înălţime, este un spectacol 
grandios şi terifiant. Pentru o clipă, am uitat că eu eram unul din acele mici puncte pe care 
le văd că se agită sub mine. Mai văd, de asemenea, în imaginaţia mea, această multitudime 
ele străzi largi ca nişte mici panglici, aceste linii de cale ferată, modesta Dâmboviţă, care 
şerpuieşte până se pierde din vedere, conducând excelenta sa apă pe o tavă de argint plină 
rn borcane de dulceaţă (Doultchasse - în original); această linişte înspăimântătoare, despre 
care nimic nu poate să dea o idee; această cantitate nenumărată de iazuri de toate formele, 
1i1conjurând oraşul. Această magnifică panoramă a fost de mai multe ori descrisă de către 
.~criitori, chiar şi de către poeţi, cu un talent incontestabil, dar nici unul până acum nu a 
uvut avantajul de a o face la 1500 metri deasupra modelului său. 

Mă pierdusem în această contemplaţie, când am resimţit o sguduitură violentă. 
A ceastă sguduitură, produsă de mobilitatea suportului, putea să fie foarte periculoasă de 
oarece, dacă nu aveai un picior de marinar. puteai foarte bine să fii asvărlit de la această 
Înălţime şi sfărmat la atingerea solului. 

Sigur.fiind că am luat direcţia Dealul Spirii - plecasem din grădina Kiibler (putzu cu 
apa rece - în original) - mi-am aruncat privirile spre drumul care alerga paralel sub mine. 
Timp de zece minute, l-am văzut dispărând sub trăsurile care mă urmăreau de jos. Un 
moment mi-a fost greu să disting dacă aceştia erau fiinţe vii sau mici puncte albe produse 
ele un efect optic. oamenii erau de mărimea unui degetar de cusut; trăsurile păreau ca nişte 
omizi negre urcind pe o linie albă. La această distanţănu vezi nici-o mişcare a corpului 
uman; nu distingi nici chiar galopul cailor; totul alunecă şi nu merge. Casele, de pe 
marginea drumului, se asemănau cu mici foi de hârtie lipite pe pământ. 

Inspiraţia fericită pe care a avut-o D. Beudet de a-şi arma aerostatul său cu o 
paraşută, înconjurând mijlocul balonului, este un excelent protector şi în acelaşi timp un 
indicator pentru coborârile rapid. Atunci când se deschide, este timpul să revii la tine-însuşi 
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şi să te pregăteşti pentru aterizare, care, la fel ca şi plecarea, este momentul cel mai 
periculos. 

Sgomotul începea să urce din ce în ce mai distinct pe măsură ce mă apropiam de 
pământ. Coborârea se efectua cu o mare rapiditate spre acoperişul unei case. Din fericire 
un nou curent de aer schimbă direcţia balonului. Acesta este momentul în care nu trebuie 
să-ţi pierzi capul, fără de care ai fi cu siguranţă omorât de şoc. Eu am ţim1t cont cu 
seriozitate de avertismentele care mi-au fost date de către D. Henri Beudet, cu deosebire 
pentru evitarea şocului. Nu am văzut pe nimeni venind în ajutontl meu. Coborârea era aşa 
de rapidă că am depăşit cu mult trăsurile care mă urmau. 

La aproximativ 150 metri de sol, eu m-am aşezat pe marginea extremă a nacelei. În 
această poziţie aşteptam, cu ochii pe punctul unde vedeam că ar urma să aterizez. Arborii 
urcau aşa de repede către mine încât s-ar fi putut spune că ieşeau din pământ cu o viteză 
înspăimântătoare. Mă apropiam din ce în ce mai mult de acest moment aşa de temut de către 
aeronauţi, cu atât mai de temut pentru mine încât era o încercare cu totul nouă şi că 
balonul, în care mă urcasem era un simplu montgo(fier, adică un balon umplut cu aer cald 
şi nu cu gazul hidrogen. Încă JO metri! Şi nimeni care să mă ajute. În fine un şoc teribil, şi 
sunt aruncat violent la pământ, întins pe partea de corp care î-mi permitea să văd fără să 
ridic capul unde eram cu căteva secunde mai înainte. O lovitură de coardă aruncase pălăria 
mea la peste patru metri. Mă ridicai, fără contuziuni foarte fericit, şi am alergat imediat să 
mă prind de nacelă pe care balonul o ridicase din nou la o înălţime mai mare, descărcată 
de i'ncărcătura sa. Şi iată-mă proptit cu călcâiele pentru a opune rezistenţă la tracţiunea 
balonului care avea loc pe orizontală. În cele din urmă am putut ajunge la coarda de 
securititate care trebuia să i'ntoarcă balonul pentru a face să iasă fumul [aerul mai uşor 
din balon n.n.]. 

Eram responsabil de pierderea balonului a cărui preţ este de 5000.franci. 
Două persoane au ajuns primele pentru a mă ajuta în încurcătura mea. inutil să spun 

că eram aşteptat cu nerăbdare pe drum, pe care l-am depăşit cu mult dincolo de linia căii 
ferate de joncţiune. Căzusem intre un grup de arbori fără ca balonul să .fi suferit cea mai 
mică avarie - aceasta spre marea satisfacţie a Domnilor Beudet. 

Fie ca ei să primească aici din nou mulţumirile mele; unul pentru a-mi fi umlat cu 
aşa de multă precauţiune, celălalt pentru a-l fi lansat aşa de bine. Şi acum pentru-că eu 
cunosc aşa de bine pericolul. mărturisesc că, dacă aşi avea puterea. el I-aşi împiedeca pe 
Dl Henri Beudet să se consacre la exerciţiile sale aşa de periculoase în vid, pe simplul său 
trapez. 

Şi dacă cineva va pune la îndoială exactitatea povestirii mele, nu pot să-i spun decât 
un singur cuvânt: Să meargă şi el acolo să vadă 97 ! 

*** 
Şi astfel, Marius Willemot a efectuat prima ascensiune cu un balon, a unui locuitor 

din Bucureşti. Relatarea sa, publicată în Journal de Bucarest, este prima descriere completă 
a unei ascensiuni cu balonul, prima cu un aeronaut "local" la bord, efectuată de pe teritoriul 
şi în spaţiul aerian al României. 

07 le Journal de Bui:arest. Quatriem~ annee, Nro. 311, Dimanch~ 24 Amil 1873 (n.s.), p. 1-2 
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ln luna septembrie 1873, după aproape patru săptămâni de la relatarea ascensiunii lui 
Willemot, în rubrica Fapte diverse a ziarului Pressa98

, apare o nouă descriere de ascensiune 
cu acelaşi balon al lui Beudet, acum însă datorită unui român: d. I o an Petrescu, 
funcţionar la Primărie: 

FAPTE DIVERSE. "D. Ioan Petrescu, funcţionar la Primărie, ne rogă a da 
publicităţii descrierea de mai jos despre ascensiunea sa în balonul d-lui Beudet, 
imtlat cu aer cald, şi înălţat mai săptămânile trecute. 
Până astă-zi un Român nu a întreprins un atare voiagiu. Mulţi a11 auzit de voiagiul 

meu şi pentru a le satisface o curiositate, cred că nu sunt rău venite oare-care detalie; -
11/ară de aceasta din descripţiunea ce voi.face se va vedea mai clar ce merit au ascensiunile 
1ie trapez ale renumitului aeronaut d. Henri Beudet. 

Încă de la prima ascensiune a d-sale am ambiţionat şi eu a 'l imita. Am comunicat 
11/eia mea unora din amici: unii mă îndemnau, alţii din contra mă disuadau. Am observat 
singur apoi dacă e ceva care să'mi inspire temere şi negăsind de cât o plăcere a face un 
astfel de voiagiu, mă decisei a mă s11i, şi obţinui cu uşurinţă de la d. Beudet favoarea de a 'l 
i11/ocui în ziua menţionată. 

În acea zi un numeros public umplea grădina; anunţurile date în oraş că un Român 
se va sui, avuseseră cum am observat, un efect poate neafteptat. Pe la 6 ~ începu 
preparaţiunea călătoriei. D. Beudet cu oamenii săi umflă balonul, şi după cererea mea îi 
dcid11 o forţă mai mare decât cea ordinară. A insistat m11lt să mă insoţească în această 
nilătorie, dar am refusat cu totul. Balonule bine umflat, timp11l merge spre seară, lumea se 
i11deasă din ce în ce impacientă; în fine mi se adresează din toate părţile diverse cuvinte, şi 
d11pă vorbele << lachez-tout » ale d-lui Beudet, n 'a trebuit de cât câteva secunde ca să mă 
\'{id deja separat de aceia în mijlocul cărora mă aflam. Impresiunile de cari am fost 
.\'llsceptibil în aste sec11nde nu le pot descrie, ori timpul a fost prea scurt spre a simţi ceva, 
sau că emoţiunea m 'a făcut pentru un moment a nu face alt decât a mă ţine bine în coşul 
meu. Balonul se suia continuu cu o vitesă simţită. Întreaga călătorie am făcut-o stând în 
11icioare. Cu cât mergeam mai sus, cu atât regiunile atmosferice prezentau ceva de plăcut. 
f:ram însă în i'ncurcătură. vreau să privesc odată i'n toate părţile, jos aveam de privit lumea, 
intre care familia mea, în laturi Bucurescii spre a le admira aspectul la o bună înălţime. 
Dacă clătinările coşului ar fi fost mai puţin simţite, cineva ar fi putut observa mai liniştit: 
complimentele vizitatorilor s 'ar fi făcut după regulile de etichetă de rigoare; buchetele de 
flori şi porumbeii; s 'ar.fi aruncat la un moment mai.favorabil. 

Care îmi fit însă impresiunea când mă văzui de o dată izolat cu totul de lume ? 
Balonul mersese prea sus, întrecuse înălţimea ordinară de 1500 metri. Nu vedeam în toate 
părţile de cât un luciu. Vârfuri de edificii înalte, nimic mai nu se zărea, pretutindeni aeni/ 
şi nimic mai mult ! 

O clătinătură se simte la coş; câteva minute balonul ţine o poziţie staţionară, în fine 
incepe descensiunea. Mărturisesc că am regretat mult plăcerile ce simţisem când balonul a 
i11ceput, a cădea. 

98 Pre.ua, Marti 4 Septembre, No.191. Anul VI 1873, p. 2 
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Venind mereu în jos am început a vedea Bucurescii ca un ce cu totul confus; o masă 
uniformă. 

Mai jos începeau a se distinge otelurile, edificiile. Capitala părea de o splendoare 
nedescrisă. Dâmboviţa şerpuind mi se prezenta ca un şarpe călător, stradele un ce 
nediscingibile, oamenii alunecau pentru mine; căci umbletul nu 'I puteam distinge. 

Aş fi vrut să stau mult în această poziţiune spre a admira frumuseţile ce aveam 
înaintea mea. Balonul se grăbea; însă aerul cald care'/făcuse a se sui, îşi perduseforţa, şi 
descindea cu o vitesă pronunţată. Când am fost la o mică distanţă, se distingea bine lumea 
care alerga în trăsură şi pe jos spre a mă întâlni. 

Balonul cădea mereu. Nu mai aveam timp nici de reflecţiuni nici de privit. Viteza de 
descensiune mergea crescând. De la 15 metri d 'asupra pământului, balonul a căzut cu o 
viteză extraordinară jos. Dacă nu aşi fi luat precauţiuni, un picior ar fi trebuit să'/ 
scrântesc, dacă nu să'[ frâng. Balonul având încă forţăm 'a târât puţin pe iarba din câmpul 
Cotroceni, unde am câzut, căci lumea era încă departe de mine, îndată însă sosiră oamenii 
d-lui Beudet, deschid supapa, restul de aer ese şi totul fu terminat. 

Un numeros public era aici spre întâmpinarea mea, aplaudând şi adresându-mi vorbe 
vesele. 

Ţiu a mulţămi d-lui Beudet pentru extrema amabilitate ce a avut de a-mi acorda 
favoarea de a mă sui în balon. Ţiu încă şi mai mult a constata că nu e puţin lucru a se sui 
cineva la o înălţime de 1500 metri pe un simplu trapez şi a face încă în spaţiu exerciţii 
gimnastice". 

• •• 
Prin ascensiunea sa, Ioan Petrescu devine primul român aeronaut care s-a ridicat 

În aer şi a navigat deasupra teritoriului de astăzi al României, iar descrierea din Pressa 
- prjmul reportaj aeronautic autohton. publicat în limba română.99 În lipsa menţionării 
în articolul respectiv a datei ascensiunii lui Ioan Petrescu, noi o vom înregistra mai departe 
doar cu indicarea lunii august (st.v.), fără specificarea zilei. 

Cine era Ioan Petrescu ? 
Primul obiectiv pe care ni l-am propus în acest sens, a fost să aflăm dacă într-adevăr 

Ioan Petrescu era funcţionar la Primărie şi care era, de fapt, poziţia lui ierarhică şi 

profesională. 

Căutând în fondurile de arhivă ale Primăriei Capitalei şi în mod deosebit în cele din 
anul 1873, am ajuns la concluzia că în documentele păstrate cu mare grijă la Arhivele 
Naţionale - Direcţia Municipilui Bucureşti, prima linie de căutare (şi poate prima şansă ... ), 
printre sutele de dosare şi miile de file de file aferente, ar trebui să fie statele de plată a 
salariilor. Ştiută fiind grija contabililor pentru banii cheltuiţi, am cercetat 8 dosare privind 
încadrarea şi retribuţiile plătite de Primărie, salariaţilor în general şi funcţionarilor săi din 
principalele servicii, biruri ş.a.m.d. (la Oficiile stării civile, serviciului intern, corpului 
tehnic, serviciului tehnic, funcţionarilor externi, serviciului cimitirelor, sergenţilor de oraş şi 

99 Pre.ua. Marţi 4 Septembre, No. 191, Anul VI 1873, p.2. 
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subcomisarilor, personalului "Legiunii gardei civile" şi, în cele din urmă, pe cei at 
"comptabilităţei"). 

Din statele de plăţi examinate şi specificate mai sus, prima menţiune privitoare la un 
funcţionar cu numele de Ioan Petrescu apare în luna februarie 1873, pe statul de plată al 
comisarilor comunali la "culoarea de galben", cu 12 zile lucrate şi cu o retribuţie brută de 
68 lei, cuprinsă într-o acoladă cu un alt salariat M. Zamfirescu menţionat cu restul de 18 zile. 
Acest M.Z. va apare în continuare, luna următoare, singur pe poziţia respectivă. 

Începând cu luna martie 1873, acelaşi Ioan Petrescu apare pe statul de plată 100 la 
Divisia II Comptabilitate I Biroul 1 (venituri) cu un număr de 25 dille servite şi cu o 
retribuţie de 154, 17 lei. Probabil că era retribuţia netă, fiindcă în lunile următoare ale 
aceluiaşi an, apare cu 180 lei (mai) şi 185 lei (iunie, iulie, august septembrie şi octombrie 
- statele pe lunile noembrie şi decembrie 1873 lipsind din dosarele consultate). 

În toate lunile în care l-am găsit menţionat, Ioan Petrescu apare pe poziţia 3 din statul 
de plată, după: l} Şefa/ divisiei şi 2) Capul biuroului 1, pentru el specificându-se la aceiaşi 
poziţie 3) Ţiitor de registre. Această titulatură, într-un serviciu cu caracter evident financiar, 
indica în mod cert un contabil - din zilele noastre (de ex. în limba germană: Buchhalter = 

ţiitor de cărţi, de registre = contabil, iar în limba rusă: Buhgalter = contabil, evident, un 
neologism preluat din germană. Interpretarea noastră este întărită şi de faptul că la acest 
Biurou 1 (venituri), după primii doi menţionaţi mai sus (capul biuroului şi ţiitorul de 
registre), mai apar doar un verificator, un arhivar şi doi copişti. 

Căutând şi în alte direcţii, am avut satisfacţia de a afla înscrise, în Procesul-verbal 
încheiat pentru Şedinţa XXV dela 5/17 Martiu 1873 a Consiliului161 , la aliniatul În 
Divisiunea comptabilităţei urătoarele: 

În privinţa quellor-lalte La Biuroul Jiu posturi, Consiliul încuviinţează opiniunea 
Comissiunii, prin urmare: 

D. Ioan Petrescu, quel··que a occupat mai 'nainte provisoriu postul de ţiitor de 
registre la serviţiul percepţiunii contribuţiunilor, se trece tot provisoriu într 'un assemenea 
postu la biuroul Ji 11 în locul .D111

; P. Georgescu, quare remâne eliminat din serviţiul primariei. 
Primar, s.s. B. Vlădăianu 

Acelaşi text, este inclus şi în Jurnalul N" 83 din 5117 Martiu 102 al Primăriei Comunei 
Bucuresci, reprezentând, de fapt, în terminologia de azi, decizia de încadrare a lui Ioan 
Petrescu, în postul în care îl vor găsi ''întâmplările aeronautice" ce vor urma. 

Concluzia celor de mai sus poate fi deci următoarea: 
Într-adevăr, la Primăria Comunei Bucuresci exista, începând cu luna februarie 

1873, un funcţionar cu numele Ioan Petrescu, contabil, la Biroul de venituri. 
Considerăm, în consecinţă, că el este una şi aceiaşi persoană cu primul român 
aeronaut care s-a ridicat cu balonul în spaţiul aerian actual al ţării noastre. Afirmaţia 
apărută în ziarul PRESSA privind poziţia sa de funcţionar la Primărie, este întărită şi de 
faptul că, această publicaţie era şi un organ de presă oficios al Primăriei. 

100 A.N.-Direc\ia Municipiului Bucureşti. Fond PMB-Secretariat, Dosar Nr. 9/1873/Luna Martiu 1873 
101 A.N.-Direcţia Municipiului Bucureşti. Fond PMB-Secretariat, Dosar Nr.111873, fila 125 şi 126. 
Jo! A.N.-Direc\ia Municipiului Bucureşti. Fond PMB-Secretariat, Dosar Nr. 4/1873, fila 29 
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Nu este de loc exclus ca, tocmai poziţia sa la biroul de venituri, să-l fi pus în contact 
direct cu "aeronautul Beudet", ştiut fiind că din veniturile spectacolelor, demonstraţiilor şi 
altor manifestări publice cu plată, care trebuiau să fie autorizate de Primărie, acesteia îi 
revenea - contractual - o anumită parte din încasări. 

Ca locuitor al Bucureştiului, pe un Ioan Petrescu l-am găsit menţionat - în sursele pe 
care le-am putut consulta - cu titlul de functionar (singurul, cu acest nume şi cu această 
ocupaţie), pentru prima oară, în Anuarul României pe 1884, publicat la Bucureşti, în limba 

franceză 103 : Petrescu J. I fonct. I str. Poetului, 2. Îl vom regăsi apoi în Anuarul Naţional 
al României pe 1891-1892 104 cu următorul înscris: Petrescu Ion, funcţ. str. Poetului 4. 

Căutând pe hărţi şi ghiduri mai vechi ale Bucureştilor, am constatat că strada 
Poetului, menţionată mai sus, exista şi era situată în Suburbia Sf. Ecaterina, alături de 
străzile Păstorului, Profesorului şi Sf. Ecaterina. Pe un Ghid dintre cele două războaie strada 
Poetului nu mai apare în locaţia respectivă, iar în prezent o stradă a Poetului există în zona 
Bucureştii Noi-Chitila, evident fără nici o legătură cu cea dinainte de 1900. La un interval 

de 5 ani, în Anuarul general al României pe anii 1896-1897 '°5• Petrescu Ioan, funcţionar, 
apare la o nouă adresă: Strada Griviţei nr. 184. Distanţa prea mare în timp, nu ne pennite 
să avem certitudinea că ar fi aceiaşi persoană cu aeronautul din 1873, dar probabilitatea este 
totuşi destul de mare. Suntem convinşi că, o reluare a căutărilor la nivel de recensăminte, 
liste electorale, registre de stare civilă ş.a., vor putea aduce în mod sigur noi date despre 
aeronautul Ioan Petrescu. 

Cine a fost Henri Beudet ? 
În afară de păţaniile de care ar fi avut parte la festivităţile din Egipt, aşa cum ele 

figurează pe anunţul difuzat în Bucureşti, nu am reuşit să aflăm despre Henri Beudet decât 
faptul că ar fi fost unul din elevii altui aeronaut-acrobat: Henri Blondeau. 

Referitor la activităţile sale de după ascensiunile de la Bucureşti, în rubrica Ce e 
nou?, din Flacăra lui Iosif Vulcan (revistă care apărea la Budapesta) am putut extrage o 
scurtă relatare: Aeronautulu Bendet [greşa/ă de tipar - Beudet, n.n.] s'a produsu 
dumineca la 2 augustu in Budapesta. Dinsulu a umflatu balonulu cu jlacara de paie, si 

suindu-se a /acutu productiuni gimnastice inspaimantutorie. 106 Este vorba, în mod cert 
despre acelaşi Henri Beudet, care efectuase, cu un an mai înainte, primele ascensiuni cu un 
om la bordul balonului, în Bucureşti. 

Dintr-un istoric al aeronauticii în Cehia (publicat pe Internet) am mai aflat încă o 
informaţie despre Beudet. Potrivit acesteia, la 13 septembrie 1874, francezii A. Sivei şi 

Henri Beudet, au efectuat o ascensiune la Praga. Textul menţionează că sub balon, aeronauţii 
aveau fixată o bară la care făceau exerciţii în zbor. 

101 A11nuaire de Roumanie 111114. Dixieme A11nee. Bucarest. Frederic Dame, proprietaire-editeur. I Str. 
Clementei I, 1884. Cap. Adresses de Buc:arest, par ordre alphahetique, p. 93. 

104 Anuarul Nufional ul României. Almunu,·h de adrese pentru co111erdu, industrie şi administrufiunile 
puhlic:e din Buc:uresd şi Districte. 18Yl-JHY2. Bucuresci., p 271. 

IO~ A1111ar11I general ul României pe unii 1896-1897, p. 150. 
106 Fumiliu, Buda-Pesta, 28 Iuliu sl.v. I 2 Augustu st.n., Nr. 29, Anulu X, 1874; p.374 
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Dar, la mai puţin de patru luni după ştirea privind ascensiunea-spectacol de la 
Budapesta, Flacăra lui Iosif Vulcan revine cu o ultimă veste despre Aeronautulu Bendet 
[greşală de tipar - Beudet, n.n.] carele a /acutu productiuni inspaimantatorie in mai 
multe orasie ale Europei, in fine o patî la Munchen. Nenorocirea .'te intempla in dîlele 
trecute. Curagiosul aeronautu cadiu de la o naltîme de 2000 de urme, si remase numai de 
câtu mortu. 107 

Cu privire la balonul sau baloanele pe care Beudet le-a folosit pentru ascensiunile sale 
de la Bucureşti, anunţul din Telegraful (22iulie s.v.) ne spune că Henri Beudet era în posesia 
unui număr de "cinci magnifice şi colosale Aerostate; două Mongolfiere, trei Aerostate cu 
hydrogen (baloane de mătase impermeabile)." În lipsa altor informaţii credem că 
ascensiunile bucureştene au fost făcute cu unul dintre "Mongolfiere", adică un balon cu aer 
cald, anunţul precizând că "umflarea balonului se face printr-unu timpu de 10-12 
minute". În epocă se realizau deja echipamente evoluate care permiteau umplerea destul de 
rapidă a balonului cu aer cald produs la faţa locului, utilizând combustibili locali (de ex. 
paie!). Ele erau de fapt nişte cuptoare sau sobe care rămâneau la sol după umplerea 
balonului, sau chiar nişte "sobiţe" transportabile în nacelă, atunci când se dorea un zbor la 
o înălţime mai mare sau cu o durată mai mare. Avem certitudinea că Beudet a folosit prima 
variantă, cu o sobă specială, rămasă la sol, ipoteză argumentată prin următoarele: 

- la ascensiunile proprii când Beudet executa, la trapezul suspendat sub balon "tururi 
de forţă din cele mai îndrăzneţe", pendulările gimnastice ar fi putut înclina sau răsturna 
sobiţa (dacă nu cumva nacela şi sobiţa lipseau total - bara trapezului fiind suspendată chiar 
de cordajul balonului); 

- în cazul ascensiunilor celor doi "localnici'', aşa cum menţionează şi Willemot şi 
Petrescu, înălţimea maximă atinsă a fost de 1500 metri (înălţimea şi durata ascensiunii erau 
limitate de răcirea treptată a aerului cald din balonul încălzit şi umflat la sol), care determina 
încetinirea şi apoi oprirea ascensiunii, precum şi - în continuare - coborârea din ce în ce mai 
rapidă a balonului. 

Ţinând seama de poziţia sa de prim aeronaut "local", ridicat în spaţiul aerian al 
României, precum şi de activităţile sale aeronautice, pe care le va desvolta în continuare, am 
căutat să aflăm cât mai multe infonnaţii privind şi persoana lui Marius Willemot. Primele 

le-am aflat în introducerea publicată de Journal de Bucarest108 la relatarea lui Willemot 
despre ascensiunea din 6/18 august 1873: 

... D. Willemot dă lecţii de dans şi instalează sonerii electrice; D. Willemot o să 
vopsească astăzi bazinul şi gntpul de bronz din grădina palatului princiar şi mâine 
va bate toba sau va pocni castanetele în orchestra teatrului francez; D. Willemot şi
a construit în fanta dintre două case un magazin deosebit de cochet, unde veţi găsi 
vârfuri de paratrăsnete şi biciclete (D. Willemot dă şi lecţii de mers pe bicicletă); 
baterii electrice şi storuri articulate ... 

107 Familia, Buda-Pesta, 27 Octomvrie st.v. I 8 Novembre st.n., Nr. 42, Anulu X, 1874; p. 508. 
108 le Journal de Bucarest, Quatrii:me annee, Nro. 311, Dimanche 24 Aout 1873 (n.s.), p. 1-2 
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Printr-o informaţie curentă, publicată tot în 1874109 şi în care se relata o vizită regală 
la cele două şcoli militare din Bucureşti (şcoala specială de infanterie şi cavalerie şi şcoala 
divizionară) a căror director era colonelul Slăniceanu, printre membrii corpului profesoral 
era menţionat şi M. Willemot - ca profesor de dans ! 

Dar, una dintre informaţiile cele mai interesante şi care ne va fi pus pe urma unor 
detalii mai precise privind identitatea lui Marius Willemot este cuprinsă în următorul pasaj 
din relatarea ascensiunii sale cu balonul lui Beudet: 

... Eram la 800 metri, perpendicular deasupra amicilor mei, a tinerei mele soţii care 
trebuia cu siguranţă să blesteme (am spus cu siguranţă, deoarece o săptămână de 
căsnicie nu lasă nici-o îndoială) toate baloanele din lume şi pe propietarii lor, care 
îi răpeau soţul său la capătul a opt ziie 110. 

Ţinând seama de datarea exclusiv în stil nou folosită de Journal de Bucarest şi de 
faptul că ascensiunea lui Willemot fusese efectuată în 6 iulie - stil vechi. am demarat căutări 
privind căsătoriile din Bucureşti, declarate sau încheiate în jurul acestei date. Primul rezultat 

a fost aflarea anunţului legal publicat în ziarul Pressa 111 , (care cumula şi rolul de oficios al 
Primăriei Capitalei) privind declaraţia de căsătorie: 

PARTEA COMUNALĂ. 
Declaraţiuni de căsătorie.făcute înaintea oficerilor de stare civilă 

din comuna Bucuresci, în cursul septemânei de la 8- 15 Iuliu curent 1973: 
Circumscripţiunea I (co/Orea Roşiă) 

D. Mariu!i Vil/emont. flăcău, comerciante din suburbia Creţu/eseu, cu 
domnişoara Lucia Carotine Cqgman din suburbia Biserica Domnel 

[Sublinierile ne aparţin.] 
Având deja certitudinea locului şi perioadei, în Colecţia de registre de stare civilă a 

municipiului Bucureşti, am aflat şi documentul oficial de încheiere a acestei căsătorii în ziua 
de 26 iulie (st.v) 1873, din care vom reda doar două paragrafe pe care le considerăm a fi cele 
mai semnificative: 

Registru Starii Civile pentru casatoriti. 112 Cath - Protestantă 
N1t86 

D. Marius Willemot cu Dra. Lucie-Carotine Chapman ambii juni 
Din anulu una mie optu sute şepte deci şi trei, luna Julliu, diua două deci şi şisse, 
orele două spre dece din amedi.-Act de căsătorie a Dlui Marius Willemot, flăcău, în 
etate de ani trei deci şi şesse, comerciante, născutu în comuna Toulouse. tinutul 
Francia. în anulu 1830 si sepie, şi domiciliatu în Bucuresci suburbia Creţu/eseu, 
Cal/ea Mogoşoe, NU 39, fiu majore a/lu Dlui Scar/at Willemot, şi al Dnei Adelaida S. 
Willemot domiciliată în comuna Bordeaux (Francia), care a consimţit la aqueesta 

109 Le Journal de Bucarest, Cinquieme annee, Nro. 359, Dimanche 8 Fevrier 1874 (n.st.), p. 2 
110 Ibidem, Le Journal de Bucaresl 
111 PRESSA, Vineri 20 Iuliu, No.157, Anul VI -1873, p. 3: 
112ARHIVELE NAŢIONALE ALE ROMÂNIEI - Direcţia Municipiului Bucureşti: Colecţia registrelor de 

stare civilă căsătoriţi-culoare de Roşu; Dosarul No. 10/1873; Registru pe anul 1873, fila 29 verso şi fila 30 
faţă/verso. 
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cassatorie prin actu autenticu, cu Dra Lucie Caroline Chapman, fată, în etate de două 
deci şi opt trecuţi. născută în Comuna Mancroft. Comitatul Norwich (An~/ia) în anulu 
1840 si cinci. luna Apriliu 27. fie majoră a Dlui Jon Eduard Chapman domiciliatu în 
Eng/itera, care a consimţit la aquestă cassatorie prin actu autenticu, şi-a decedatei Elisa 
Chapman.- „. _ 

„. Tutoru aquestoru acte parafate de noi şi oprite la aquestu Officiu spre assemnarea 
a/lăturate la registru precum şi Cap. VI de sub titlu V din Cod. Civil se dau cetire de noi 
în audulu tutor aceloru de facia; Dupre care contractanţi au declarat că voesc a lua în 
cassatorie unulu pe Dra. lucie-Caroline Chapman, alta pe D. Marius Wzllemot şi Noi 
Nicolae Radulianu, Ojjicier Consilier Comunal din Bucuresci, Circumscripţia I de 
Roşiu, am pronunciatu în numele legei că contractanţi suntu uniţi prin cassatorie. 
Tote celle de mai susu s 'au /acutu în public în cassa Officiului aquestei Circumscripţii 

în presenţa ceruţi/aru patru martori şi anume: D. Cleman Jobin, de ani 42, palarier din Cal/ea 
Mogoşoe '41, D. J.-Eugene Le Menier, de ani 33, comerciantu, aqueasu Ca/le, '41, amici ai 
sociului, D. Pierre Hurrier, de ani 41,friser, din aqueasu Ca/le, '11 şi D. Constant Gautier, 
de anni 55, rentier, din aqueasu Ca/le ' 11 - amici ai sociei - Cei doi dintâi din partea sociului 
era cei doi din urma din a sociei şi dupre ce am dat cetire aquestui act în audul tutor ce/foru 
de facia, soci şi martori lu am subscris împreună cu toţi aquestia. 
[Sublinierile ne aparţin.] 

Căutând şi informaţii suplimentare despre activitatea de comerciant sau profesiunea lui 
Willemot, am aflat doar o pagină de reclamă, în Anuarul 

general al României pe 1874, publicat la Bucureşti, în limba francez.ă şi pe care o redăm 
în traducere: · 

Casa Willemot 
Brevetată de A.S. Prinţul Domnitor I Bucureşti, Calea Mogoşoaei 39. 

Telegrafe de apartament 
Se recomandă prin specialitatea sa de sonerii electrice. D. Wzllemot este importatoru/ 

acestui sistem în România. Reputaţia sa pe drept cucerită, este fructul unei perseverenţe 
constante. 

D. Wzllemot nu a fost timp prea lung singurul promotor al acestui sistem avantajos, dar 
concurenţa nu a servit decât să facă să fie apreciată şi mai mult Casa sa. 

Primele sale so~erii au fost instalate în 1867 la palatul A.S. Prinţul Domnitor. De atunci, 
au apărut cinci concurenţi. Instalaţiile făcute de aceşti pretinşi electricieni au trebuit să fie 
refăcute sau cel puţin reparate de D. Wzllemot, a cărui Casă este singura care a obţinut, graţie 
excelenţei sistemului şi experienţei fondatorului ei, brevetul de farnizor al A.S. Prinţul Carol I 
al României. Casa Wz/Jemot farnizează şi pentru Grand Hotel, Grand Hotel du Boulevard, 
Hotel Concordia, Hotel Union, Hotel Oteteleşanu, Banca României, Societatea Financiară, 
Băncile J. Poumay, J. Joanid şi V/asto, etc. D. Wzl/emot a mers până la Galaţi şi Brăila pentru 
a repara inexperienţa imitatorilor săi. laMagazinul Wzl/emot, Calea Mogoşoaei 39 (Biserica 
Creţu/eseu) de toate în ceeace priveşte electricitatea şi încuietorile de siguranţă zise Fiche. 113 

113 ANNUAIRE GENERAL OFFICIEL DE ROUMANIE comprenant un guide de l'etranger et un 
dictionnaire d'adresses, accompagne d'une carte de Roumanie et d'un plan de Bucarest. Bucarest, Bureaux de 
L' Annuaire General 27, Calica Mogoşoi 27. 1874, Imprimerie A. Manesco; pagină nenumerotată. 
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Toate sursele citate mai sus, sunt concordante privind ocupaţia de comerciant a lui 
Marius Willemot şi nu am găsit nici-o menţiune documentată asupra faptului că acesta ar fi 
fost un salariat al Societăţii de gaz din Bucureşi, aşa cum se va afirma ulterior, într-un articol 

mai vechi 114 şi se va repeta până în zilele noastre. 
Am considerat importante informaţiile de mai sus, ţinând seama şi de faptul cf1 

următorul an aeronautic românesc - 1784 - va fi dominat de aeronautul "bucureştean" 
Marius Willemot, de întâmplările legate de balonul "Mihai Bravul'', pe care Willemot îl va 
achiziţiona şi aduce din Franţa la Bucureşti, precum şi de ascensiunile efectuate cu acest 
balon, ascensiuni care au consacrat şi prima "echipă" de aeronauţi români. 

În final, putem afirma că ascensiunile aeronautice efectuate în vara anului 1873, în 
Bucureşti, de către aeronautul francez Henri Beudet şi apoi de către cei doi localnici: 
francezul Marius Willemot şi românul Ioan Petrescu, constitue prima serie de evenimente 
aeronautice majore pe teritoriul românesc, cu o influenţă deosebită asupra dezvoltării 
interesului public şi preocupărilor pentru aeronautică. Readucerea lor în atenţie şi 

introducerea lor în circuitul istoriografic naţional, credem că este o justă reparaţie şi un 
îndemn pentru toţi cei care şi-au propus eliminarea "petelor albe" din istoria aeronauticii 
române. 

1873: The First Aerostatic Ascensions with Man on Board, in Bucharest 

SUMMARY 

The news about a balloon able to fly using warm air, having been invented in France, 
in 1783, must have reached the Romanian provinces fast. Iordache Cuparencu has entered 
the history of aviation as the first Romanian who built and used a balloon with warm air, 
two hundreds years ago. According to the present data, the first balloon with warm air, 
without man on board, was lauhnched in Bucharest in 1818.The aeronautic ascensions due 
to the French Henri Beudet and then to the French Marius Willemot and the Romanian Ioan 
Petrescu, represent the first series of major aeronautic events on the Roman ian territory. 

The article presents the history of the first Romanian attempts at coping with the 

immense progress achieved by the West, conceming the flying technologies. 

114 dr. Nicolae I. Angelescu, Balonul "Mihai Viteazul", în: Buletinul Muzeului Mi/ilar Naţio11al, Nr. 5-6, 
Anul III, 1939-1940, p.117-119. 
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PRIMELE SCRISORI 
t~XPEDIATE DIN BUCUREŞTI, ÎN 
AFARA SPAŢIULUI ROMÂNESC 

Gabriel Ciotoran 

Iubitorii de istorie sunt familiarizaţi cu scrisori din secolele XIX şi XX expediate din 
oraşul Bucureşti sau primite de diversele personalităţi ale acestuia. 

Acest articol aduce la cunoştinţa publicului larg patru scrisori trimise din oraşul acesta 
in secolul XVI, mai exact în ultimul sfert al acestuia. Lectura lor, destul de dificilă de altfel, 
!'sie un bun prilej de a constata ce era în mintea unor oameni din acele timpuri, ce probleme 
~i obiceiuri aveau, mai ales că ei se aflau la cârma Ţării Româneşti, fiind printre puţinii care 
~tiau să scrie! Scrisul lor era destul de agramat de altfel, după cum se constată. 

"În acele vremuri fără ziare, fără poştă, telegraf, relaţiile se 1 întreţineau prin viu grai 
~i prin scrisori duse prin codrii şi paşunile munţilor sau peste mări şi ţări, de oameni de 
1ncredere (mesageri) care aduceau şi răspunsurile. Foarte puţini oameni ştiau să scrie, acesta 
liind apanajul domnitorului şi a celor care îl înconjurau. Scrisorile erau în general scrise în 
limba slavonă, limba cancelariilor europene din Evul Mediu, sau în greacă cum este şi cazul 
celor 3 scrisori pe care le voi reda în întregime mai jos expediate de Ecaterina, mama lui 
Mihnea Turcitul (1577-1583;1585-1591) surorii sale Marioara care se afla la Veneţia şi în 
limba italiană în care este scrisă scrisoarea expediată de Pascal, un nepot al Ecaterinei, 
aceleiaşi Marioare, mama lui. 

Dacă primele scrisori expediate de Vlad Ţepeş şi Radu cel Frumos, în a doua jumătate 
a secolului al XV-iea fuseseră la Braşov, sau următoarele pe parcursul unui secol la Sibiu 
deci în cuprinsul spaţiului românesc, acestea au fost expediate în afara acestuia! Au urmat 
scrisori trimise de domni români, dogelui din Veneţia2 . 

Istoriografia3 păstrează de la acelaşi domnitor şi opt scrisori expediate din Rhodos în 
limba turcă primului vizir de la Istambul şi altor domnitori prin care imploră săi se dea din 
nou domnia după ce fusese înlocuit cu Petru Cercel în 1583. 

Ele demonstrează decăderea politică a Ţării Româneşti, cu un deceniu înainte de 
renaşterea înfăptuită de Mihai Viteazul. Frazele se repetă stereotip iar tonul lor este deosebit 
de umil, nedemn pentru un domnitor român. Într-o scrisoare Mihnea promite Padişahului, 
500.000 de galbeni şi alte servicii. Ele au fost însă eficiente Mihnea recăpătând domnia în 
vara lui 1585. De altfel, Berthier, agentul Franţei la Poartă, semnalase regelui Henric al III
iea situaţia critică a protejatului său4, Petru Cercel. Ecaterina o anunţă pe Marioara, care era 
la Murano că: Cel ce nădăjduieşte îşi ajunge scopul, măcar şi în fundul Pământului să ajungă 
omul şi dacă-l iubeşte Dumnezeu îl scoate iar de acolo"5. Noua domnie a lui Mihnea II 

1 527 Documente Istorice slavo-române, at A.Holzhausen. 
2 Lettere Principi,Arhiva din Veneţia. 
3 Bănescu N - opt scrisori turceşti ale lu Mihnea Turcitul.Comunicare făcută Academiei Române în I 930. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
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Turcitul , a ţinut însă, tot şase ani ca prima domnie. Atâtea umilinţe, cheltuieli ş i speranţe, 

pentru doar încă şase ani! 
Mihnea turcitul a fost fiul lui Alexandru al II-iea şi avea doar 13 ani la moartea tatălui 

său , când a ajuns domnitor. Astfel, puterea aparţinea de fapt mamei sale Ecaterina 
Salvaresso. Preluarea domniei s-a tăcut fără incidente, în luna septembrie a anului 1577: 
Domnia sa nu a fost caracterizată de fapte deosebite, ci doar· de lupte cu pretendenţii la 
domnie, de creşterea dărilor percepute poporului , de supunere făţă de Imperiul Otoman, el 
trecând de altfel la mahomedanism, în anul 1591 , la pierderea celei de-a doua domnii pentru 
a-şi salva viaţa . 

ţ Fi.o: 't,v •opv~i<ttţ •"'~ i <11:orllÎ1 : tiarl.?vt !i~ti llt•'•Yjtti•· 1t : f'8.t;~ M"-'?O'oc;r„, 110UO. X•P•~· 
pt'Ci11. Ka1 11~t1M&'-ti1 <t;'I '1arn 'fO~ r&pftY ~ 4) Tflllrt J.lD!J iY \7i~ ui "•"'t"t!Ft'I. J\<i\ âwcpw~; ll'll1 
n.r-\ tjA4w pe'd'(" liJ-;&"'I~ '<oU ht.{; ll'AJ..}.ci t<Î"1tlll<~t01Jţ '"'' ţ<,(, ~V. rof)11w7ltf, 0.~J).yi IUJ9 /,Î~ 
11'11~,. ''""' ·~Jl'J.ilr. Îl WJ.•rĂJ&· v~.; ~ .„1~·1"1:1~. ~T*'JS • lti.r.~·c.; H~r~a<&~ ilt-fllt1'jC. p.1r•<"ij11 f4jY«
W'i'' U5 'ii.I)· Ml lw!a. 'IC'M ..... ~ u~i« J.LT,-. l7.t• iclii~ Zlv :ri i'lvifl.iT"i•~ „.;,"'" up~Y ·~ci iJOO 
'lt'fl.„ 'i;>'l,+1„· st; ~TMI ij~tupt ori> !fă.O: lh Jll.l; ~„'-oWi · kr ~h f11t 'l:i!"I v• i·111Yj TP•f'.q •dr"': 
11~: .,. r:v,y&Y'fj lt"1 &>..v •h,v.v, ..... i. ln . a~nol.o . •,\!I-i tit: \~•t<J<!( g,„~, 11.~\ 4:. "4-'; r-:.~'1}4~. 

Oi..1; :;~~ ~t; ~· x.if•"i p.W, :a ... i., rt t-l'1 r.1.ct; i>rr--&f'I.~~ . i>h d . n~'f'Z).4'"'1''"· K');t •ur iq" M,ti~ov, 

În cinci luni după preluarea domniei , pe data de 20 februarie 1578, Ecaterina 
expediază prima scrisoare. Aceasta a ajuns la destinaţie abia după un an ş i şapte luni, adică 
pe 5 septembrie 1579. Iată conţinutul ei6: Cu Dumnezeu prea nobilei şi iubitei mele surori, 

cu l#r111 O#l'J bC91jl..'Kr.IU'4"1· ·~ .,....„t; H i &·j"IAI'~~. Ohu lu, ~l'tj orii. '~ fa Uf~~ ':''15, 1(•~i 
~fl'I\ h'r.~!11 1!~ ~y lft'Ott Toi ).'llTibt•'.'l"J• Yck x~).°O (Ă dfl-;ct. a.4 T6'J f cl.&tcic, ;_;~„ Tia lr.o•~?. "'.:\t'I 
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doamna Marioara. Domniei Tale multe salutări şi închinăciuni ş i Domnul Mihnea Voevod 
mult te salută pe Domnia-Ta şi sora noastră Doamna Lucreţia cu cumnatul nostru şi se 
închină Domniei Tale şi copiii ei şi fetele ei şi ginerele sunt toţi bine şi te salută pe Domnia 
Ta, şi rugăm pe Domnul Dumnezeu să te afle pe Domnia-Ta scrisoarea mea în sănătate şi 
mare mântuire, căci noi slăvă lui Christos şi mulţumită rugăciunilor părinţilor noştri , Şi 

pentru sănătatea D-tale suntem bine până acum. De asemenea, la 16 februarie printr-un 
Ragusan (locuitor din Raguza) am primit o scrisoare a Domniei Tale şi am aflat despre 

6 Iorga N - Contribuţii la istoria Munteniei în a doua jumătate a secolului al XVI- iea, ,Ed.Institutul de 
Arte Graţia Cazai Gobe, Bucureşti 1896, pag. 24. 
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sănătatea Domniei Tale şi m-am bucurat mult afară că mi-ai scris Domnia Ta. Cum să găsesc 
aici o biserică frâncă (aparţinea ordinului călugăresc întemeiat de Sf. Augustin în sec. XIII 
franciscană) şi vrei să vii aici şi în această privinţă ce să-ţi scriu Domniei Tale (se gândea la 
o biserică franciscană din Târgovişte). 

Este adevărat Sora-mea este sângele meu şi te doresc, dar locul acesta nu sufere ca eu 
de atâta vreme să mă port după ritul grecesc şi sora noastră tot aşa şi acum Domnia Ta. Să 
vii să mergem la o biserică frâncă şi noi pe de altă parte la o altă biserică grecească. E ruşine 
~i ne dispreţiueşte lumea! Aici sunt locuitorii oameni sălbateci, nu sunt ca la 
C'onstantinopole şi Pera unde-s amestecaţi grecii şi frâncii la un loc şi iarăşi pe de altă parte, 
această ţară nu e moştenitoarea noastră: aici suntem şi mâine nu suntem, după voia lui 
Dumnezeu şi ne aflăm în mâna turcului şi vezi nu ştiu vom fi până la capăt. Domnia Ta eşti 
in locuri bune şi cât voiu fi sănătoasă, voiu îngriji de bine şi să n-aibi grijă: cât va fi sănătos 
Mihnea Vodă nu te vom uita. Vedi Sora Mea, cum supărăm pe Dumnezeu, cine are pâine să 
mănânce să nu dea celui ce moare de foame? Nu Şede bine! De aceea mi-a dat Dumnezeu 
să avem şi pentru noi şi pentru ai noştrii şi pentru robi, nu numai pentru noi. Să fie sănătos 
Mihnea-Vodă şi să nu te îngrijorezi Domnia-Ta: Dumnezeu are grijă şi pentru ai voştri şi 
pentru aceea. Alta nu mai este şi anii Domniei-Tale fie şi frumoşi. 

În Bucurescu Munteniei Ecaterina Doamna Sora Domniei Tale. 
Din scrisoare reies mai multe aspecte. Referirile numeroase la Dumnezeu şi Christos, 

demonstrează că autoarea era o femeie deosebit de credincioasă, era de altfel înregul popor 
român. În al doilea rând, trebuie remarcat respectul pe care i-l arăta surorii sale, felul în care 
i se adresa în repetate rânduri fiind o dovadă în acest sens, ca şi adânca iubire dintre ele, a 
întregii familii, o constantă a Neamului Românesc, cheia perenităţii sale, dincolo de 
vitregiile timpurilor! Scrisoarea relatează despre starea de instabilitate a domnitorilor 
1omâni aflaţi la bunul plac al sultanului şi al sfetnicilor acestuia, căruia trebuiau să le 
plătească peşcheşuri însemnate, dacă vroiau să se menţină în scaun. Deşi îmbrăţişase religia 
ortodoxă, aşa cum era poporul român, nu o sfătuia pe sora sa să vină la Bucureşti, unde nu 
spune dacă i-ar găsi o biserică "frâncă", apartenenţa lor la două biserici diferite putând fi un 
motiv de "râs" pentru popor; locuitorii Bucureştiului şi ai Ţării Româneşti fiind "sălbateci 
1111 cum sunt la Constantinopole şi Pera". Acesta, fiind de altfel un alt motiv pentru care nu 
l~ra de acord ca sora sa Marioara, să vină şi să se stabilesască la Bucureşti. În ultimul rând, 
remarc precizia localizării oraşului Bucureşti " Bucureştiu Munteniei", localizare care nu 
lasă loc nici unei confuzii necesară de alfel unei scrisori expediate în ultimul pătrar al 
secolului al XVI-iea! 

Următoarea scrisoare este expediată la un interval de 10 luni de aceasta adică în luna 
decembrie a anului 15787. 

Ecaterina Doamna Munteniei, către Marioara Adomo, sora sa aflată la Veneţia. 
Cu Dumnezeu, sănătate şi salutări de la mine, Doamna Ecaterina, atoată Ungro

Vlahia (mulţi autori ai timpului desemnau Ţara Românească în raport cu Ungaria) şi de la 
domnul Mihnea Voevod către Domnia Ta, Doamna Marioara. Şi am primit scrisoarea 
Domniei-Tale şi am aflat despre sănătatea Domniei-Tale şi m-am bucurat mult să te 

7 Iorga N op.cit. pag.26 
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găsească scrisoarea mea în sănătatea Domniei-Tale. Şi dacă întrebi despre noi, cu ajutorul 
lui Dumnezeu sântem bine până astăzi. Dar ca să scrii soro, de când mi-a dat Dumnezeu 
acest bine ... 

Caţi aspri am dat Domnie Tale? Am dat întâiu cu punga cea roşie o sută de galbeni 
printr-un frânc penrtu ca să-ţi aducă şi alte două sute de galbeni prin Benetto da Gajan8. Şi 
Domnia Ta mi-ai scris că vrei să-ţi faci casă la mănăstire şi atunci ţi-am trimis două-deci de 
mii de aspri cu Benetto da Gojan şi când ţi-am trimis năstrapa (vas, portir, cupă) cu lingurile, 
alţi două sute de galbeni şi când ţi-am trimis paharul şi două blăni toscane şi două Samurai, 
nu blăni mari ci aşa bucăţi separate şi maramele. 

"S-a scris în luna Decembrie cu 2, 1578, anul de la Christos. 
Scriu eu, Doamna Ecaterina a toată Ungro-Vlahia, Sora Domniei Tale" 
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Remarc că Ecaterina care deţinea în fapt puterea în Ţara Românească datorită vârstei 
fragede a fiului său, semnează această scrisoare ca un domnitor cu drepturi depline. 

În al doilea rând, sumele mari de bani pe care ea le trimitea surorii sale, demonstrează 
că familia domnitoare a Ţării Româneşti era deosebit de bogată! 

Temerile Ecaterinei cu privire la instabilitatea domniei sale şi a fiului ei s-au dovedit 
întemeiate. Astfel în luna iunie a anului 1583, ei sunt înlocuiţi din scaunul Ţării Româneşti 
de Petru Cercel (1583-1585) şi nevoiţi să plece în exil, după ce fuseseră aduşi la Instambul, 
la Tripoli, pe Coasta Africană. 

8 Iorga N - op.cit. pag.26: bancher veneţian 
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Mihnea Turcitul şi mama sa Ecaterina nu renunţă însă la ideea redobândirii domniei. 
upă doi ani de aşteptări, cu sprijinul beglerbegului Greciei (reprezentantul sultanului 

otoman în această ţară) şi cu mari cheltuieli aceştia îşi recapătă domnia pe 6 aprilie 1585 
nlocuindu-1 pe Petru Cercel, care s-a dovedit a fi un om mai aplecat spre cultură, datorită 

vastelor sale cunoştinţe, decât pentru cele legate de păstrarea domniei pentru un timp mai 
îndelungat. N-a putut contracara valorile oferite de Mihnea, precum am arătat la început. 

Pentru acoperirea datoriilor făcute pentru recâştigarea scaunului, Mihnea Turcitul şi 
mama sa Ecaterina, "au mai adaus în ţară un bir ce i-au zis năpaste (numele însuşi e 
·locvent) şi au pus peste roşii un bir foarte mare şi peste ş i găleată de pâine şi dijmă den 
•inci stupi un stup9" 

La scurt timp după redobândirea domniei , Ecaterina îi scrie Marioarei următoarea 
crisoare 10: 

"Scumpa mea soră. Mult te salut pe Domnia-Ta şi cu puterea lui Christos am ajuns 
bine în Bucureşti şi am aflat cu plăcere şi pe Domnul fiul meu sănătos şi bine (acum în vârstă 
de 21 de ani). Dar îţi voi aduce aminte Domniei-Tale că atunci când eram în Rhodos ai trimis 
11n om vrednic ca să vede unde ne găsim şi cu acela ţi-am trimis damasc vioriu, un postav 
l eşesc şi aclat negru şi două ... albe şi mai scriu dacă le-ai primit până acum. Când a dat 
I umnezeu şi a venit la Constantinopole acel călugăr pe care l-ai trimis odată aici şi mi-a 
·erut să-i dau de cheltuială, ca să-ţi aducă Domniei-Tale şi nu i-am dat nimic, dar am dat în 
mână lui Eduard da Gojano l O.OOO de aspri ca să-ţi dea Domniei Tale de cheltuială şi 
pri mesce cele, puţine ca şi cum ar fi multe, şi rugă pe Dumnezeu să fiu bine îţi vom mai 
lrimite noi Dornn~ei Tale ce ne va da Dumnezeu. Alt nu e pentru acum şi anii tei fie mulţi şi 
fe riciţi. Este datată, 30 martie 1586. 
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9 C.C. Giurescu, Dinu C Giurescu, Istoria Românilor voi 2, Ed. Ştiinţă şi Tehnică Bucureşti , 1976, pag. 257 
10 N. Iorga , op.cit. pag. 64 
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Ca şi în precedenta domnie Ecaterina trimite surorii sale mari sume de bani şi stofe 
foarte valoroase. 

Ultima scrisoare pe care o prezintă a fost trimisă de fiul Marioarei, Pascal, acesteia, 
tot din Bucureşti 11 , originalul fiind în limba italiană: Deoarece este foarte lungă, am selectat 
din ea pasajele mai interesante. 

"Adi, 31 August 1587, în Bucuresci, maretă şi onorată. Vei primi o altă scrisoare a 
mea din 18, cu adaos din 25, împreună cu aceasta ca răspuns cât privesc ceea ce spui că ai 
vre să fii Domnia Ta aici (câtă insistenţă din partea ei de a veni la Bucureşti) şi mie mi-ar 
plăcea foarte mult şi cu prilej potrivit poate voi rândui şi vor trimite să te aducă lucru care 

A.dl ulllinto J\goiiUo 1687, ln DuohurcsLte. 
Magnl1loa et honoranda. L'altra mtA dl 111, con poetlla dl 26, arette oon quuta, P., . pol 

quela IOl'ILta, me •ttroYO la grata vostra dl :.M •ugllO. Per rlspOllla, qURoto dlite oh' "0-
resl •noo voi eaer qul per veder li vostr1, et Io averla motto a ea.ro e con oous\on di 
tempo forul ordinatanf e manduano • tllorvi, ohe non modo porta eser ehe oon eodlal'· 
faoione a uLLL1e, ma puf a mia ludiolo loro blaognlarla ordlnano " 0011 provl1tlone: ooal 
noi, oome etgnora Prepla, non blsogna ohe dubite, che mal non III BOOrda„mo dl voi ; 
dl alll'll sorele 1ue non ~laognio. far dl1egnlo, u6 ln ral.I, nă ln parole. U danul dl &Mprl 
llO milla. ohe aon giU. tn· vlaglo, •pero ln Dio l'avert preato, e ml dlril quimtl noohinl 19ran 
11.a.ti, ohe ual piu di duceoto sarano. A voatra BOreba uon ooore dltt.e nlltro, nomo, oomo 
avere: •o avotlo U llllpri io wlllll per man dl Giovanni mi mandute•. e aproeo dlr 1111 motto: 
•desidero lnlender, a piuiqual abl6 pegato uohlnl ~uoento con lui 1erUovl ?• - Dl 
roullina vi 11tend~ trop~. ehe Giovanni lege. Ohe voii che dlc:n T Miilllme dove dlae: aua 

.madre oon la voi vedeî", <Iovo ob'onoo lui per mie puroia aln putn aveA preso .runore 

11t a 11ua m11dro volom rmcrlver a ana letera., a lui avea 11crll.o. Como t. \'leto voetra 
l11Uera, a plgllalo ln dospiacer o adegno, e ml non poru llhe oonforDIAl'llll coii auo vaier: 
a 1ua madre ser!verl1 Io sopm' 1110 falto, ohe elA ii aloura dl 8881' 11011 fla, e non vae&ra. 
t ml .O lnnto l{UAntn ole •ue parole 11ento, o per mia 1lncarlLA pre1upono eemper -aln· 
riero. ma. ee oia vom coaal. a non vaier 11 veder, Io Car6 pegio e 111 111ri\ dano 1uo, e tal li· 
n dell'anlma. aua, 11'eUa non al oontenlari. dl q11el ah'6 oneato o dl quel che li pol tare 
11.lutar aua fia, dl oho lei oerta e ml lneerilo. Dl loden per voi e ramln de arglentlo, 
oon comod11 Oca811ion st parlar4, ma pur m.a.rUorl qul li mollto pli1 cari obe a VenellA, 
o cll d089l COlllllA c'.l tl meglio servim, e con vostra morelR blHOgnla a tempo e OCMllon 
P."rhir. Al per non lnfMtldlrla, porcblll I\\ molii penelerl ln leata. Bignora Prepla li alata 
gravida a, avantl mlA w1nllta, a dlspel'l!O Ro maehlo. Quanto ditl.8 Rver lnleao che Giovanni 

· elf oonUnuo vA ve111itto dl pono d'oro, quRl\to a queatto, 6. dnipl belllslm\ dl ogoi aortte 
e cnmo •I oonvlon : o allLrl portano, quAll aentano (IM) don ludica prlnolpe, oome quel ln oo
loglo. lil quonto dllle ohe avll lut-o ohe 11' quel che val. e ml dloo obe lt. quel ohe pol, 
e manco. per Oll8I' molto rllpettoeo, che, " li;D e Prepla luaeno piu audacl, poWliaDo 
mfllto; ldlo ehtttom. Quanto dl&te ohe averi lnteeo oht una n-.. eh'6 Rola de 6ola da · 
'Ml~ala, volevo faral nora per zerm1n dl prlnotpe, ohe & nome Vlad Vatvoda, 1'11 111 
Vero, e le noze son f•lte ln Bogd11nta, e prln°'pe l'll ltl.to a domnia e tuU ll«acirt • la 
eortte, forul tre mll!a ponone audato oon pr1nolpa, e al mlo arlvo erano tomllitl. B 
!lu•nlo dite oha avevl inlllo ohe domnia, vostra eorela, 11 .IJ>lllava a Oon1ttantinopoH ocin · 
J:Braolo, non 6 1lato vero ; xaraelo li mandato e tomatl ehl l'l porlato, tempo f1. B 
adOl!o a Conetantlnopoll per li prlnolpa atl Ban-Grande, homo eavlo e amico dl prloo1Jlf'1 
qual la aua •bsenti& l'• alutato molto a Lornar uel ·atato, l'l con 11111 prudentla, aome 
onco bolJ\danart .• oh'c'.l rlohleimo, dl modo ohe, ata.ntte Iul a Conataotlnopoll, domola 
n6n ge RDdari. I~ ma, quando lui non vi lllM lâ, allora l'aodarne qualhe -.olca··Radul 
Votvoda, poco piu dl a ani, •no • puto ututo, e un altro !iol de allra dona, pi.Io, 
JD8 domnia par ehe voi tulo 1uo ben. Radu! Volvoda. Slgnor Dernardo !C1le ml -ne,· 
dolendosl oon me, dlcendo l\'81' lnteeo da voi, cha. ml " voi o.vao dii to non -mler llDdar 
per via dl Haguaa, nu ndl lonifo ; et a me dloe non a.vil voluto dlr, -ndom.I · uiiloo 

11 N. Iorga, op.cit. pag. 51 
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nu numai ar pute să fie mulţumitor şi de folos, dar după părerea mea, ar trebui chiar să 
rânduiească a se face şi cu îngrijire ... Despre Paulina (probabil, o fiică naturală a lui Pascal), 
spui prea pe larg. Ce vrei să-ţi spun? Mai ales unde ai spus că mă-sa nu vrea s-o vadă ci cum 
o vedit scrisoarea Domniei-Tale s-a supărat şi s-a înfuriat pe dânsa şi eu n-am să pot face 
olta decât să mă îndrept după voia lui. Vaiu scrie lu mamei Paulinei ... 

Despre blană pentru Domnie-Ta şi lighen de argint voiu vorbi la vremea potrivită dar 
samurul aici e cu mult mai scump decât la Venetea şi blana mai bine să o cumperi de 
ncolo ... cu sora Domniei-Tale, trebuie de vorbit la timp şi cu prilej ca să n-o plictisim pe de 
o parte, fiindcă are multe gânduri în cap (treburile domniei) ceea ce spui că ai auzit cum că 
Ioan umblă îmbrăcat tot cu postav de aur cât despre acesta are postavuri foarte frumoase de 
orice fel şi cum se cuvine şi le poartă şi alţii care se află acolo unde judecă Domnul din Sfat 
(Ioan este fratele lui) Ceea ce spui că ai audit că o nepoată care e fiică de fiică a Mărioarei 
lrebuie să se mărite cu vărul primar al Domnului anume Vlad-Voevod a fost adevărat şi 
nunta s-a făcut în Moldova şi Domnul a fost de faţă şi toţi banii şi curtea poate 3000 de 
oomnei să fi mers cu Domnul şi Ia sosirea mea se întorsese. Şi ceea ce spui că Doamna sora 
Domniei-Tale era aşteptată la Constantinopole cu haraciul n-a fost adevărat haraciul a fost 
lrimis şi s-au întors cei ce l-au dus, acum câtva timp. Şi acum la Ţarigrad stă pentru Domn 
Marele Ban Ion Cantacuzino mare ban în Muntenia, om cu minte, care în timpul l-a ajutat 
mult să se întoarcă în domnie şi cu înţelepciunea sa şi banii săi căci este foarte bogat aşa că 
pe timp cât timp va fi la Constantinopole, Doamna nu se va duce acolo; doar dacă n-ar mai 
ti acolo atunci s-ar duce câte o dată Radu Voevod care e ceva mai mare de trei ani, copil 
Nllnătos şi deştept şi cu un alt fiu din altă femee mic dar Domnia Ta că eu ţi-am spus că nu 
vreu să merg prin Raguza ci pe calea cea mai lungă ... Dumnedeu ştie ce e mai bine de acum 
lnointe te rog bagă de semă să nu mă pui în certă cu nimeni. În privinţa lui Salvaresso cât 
mi-ai spus la sosirea mea aici şi când l-am vedut i-am spus ce trebuia, nu mai trebuie să-i 
Npui alta, fiindcă nu mai e în serviciul domnului nici al Doamnei, ca unul ce şi-a cerut voie 
mm spune el şi dândui-se am dăruit 8000 de aspri acum face un fel de negoţ şi agonisesc 
rum pot mai bine. Iustinian va pleca îndată cu nişte mărfuri ce va duce cu dânsul. Ioan frate
mcu după ce Iuliu a luat voe de plecare pentru la sine a avut o năpaste de la Doamna dar 
Hlră voia lui, nici Iuliu nici Ioan n-au fost vinovaţi dar nu ştie cine dracul îi vârase în cap 
doamnei că Ioan ar fi adt o scrisoare de recomandaţiune Domnului pentru Iuliu care era tot 
nşu de adevărat cum nu este că eu sunt la Venetea şi Domnia-Ta aici (se vede că Ecaterina 
1111 avea o părere bună despre acest Iuliu). Îi spuse deci lui Ioan întâia supărare cu mânie 
mnre: "Scii că ţi-am dis să nu te amesteci în treburile lui şi eu am simţit că ai dat o scrisoare 
1le recomandaţiune pentru dânsul fiului meu şi fără sciinţa mea. Ioan sciindu-se nevinovat a 
Npus: "Prea strălucită Doamnă dacă e aşa eu sunt nevrednic de ocrotirea Domniei-Tale, dar 
pfină în suflet îmi pare reu că sunt amestecat din închipuire, căci eu n-aş face, nici un lucru 
ru acesta nici altul împotriva poruncii Domniei-Tale. Ea s-a liniştit şi l-a credsut, înainte de 
11 pleca de la dânsa. Dar lui Ioan nu i-a ajuns atâta, a spus Domnului, care a arătat adevărul 
''ea s-a liniştit cu totul şi a spus: "Nu sciam lucrul cu sigur, dar după bănuieli la mânie am 
l11vinovăţit, pe un nevinovat. Uneori se spune fără să se cugete!" 

Ai Domniei Tale ca fii: Pascal şi Ioan 
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Mult Măreţei Doamne, Doamna Marioara Vallarega. La Veneţia în Sf. Metieu din 
Murano. 

La această scrisoare, sunt mai multe aspecte de reliefat. Este impresionantă dorinţa 
Marioarei de a veni la Bucureşti, fie şi temporar, la 1 O ani după ce-şi exprimase pentru prima 
dată această dorinţă Ecaterinei. În al doilea rând, existenţa unui copil nelegitim, Paulina, 
aruncă o pată asupra moralităţii acestui verişor al domnitorului Mihnea Turcitul, iar relaţiile 
dintre el şi aceasta, erau foarte proaste; dorinţa legitimă a Marioarei, adică a bunicii sale de 
a-i face să se înţeleagă, nu este încununată de succes! 

În al treilea rând mărfurile, în special cele de lux, erau foarte scumpe cu preţuri 
superioare celor din Veneţia. Pe urmă, şi-n veacul al XVI-iea, se transmiteau tot felul de 
informaţii care nu erau adevărate, cum este aceia legată de plata haraciului de către 

Ecaterina însăşi la Constantinopole. Boierii din sfatul domnului aveau straie din postav 
aurit! 

În ultimul rând un aspect al dualităţii puterii este acela că Mihnea Turcitul numea în 
diferite posturi oameni de încredere, care erau recomandaţi de cineva; însă Ecaterina trebuia 
înştiinţată în prealabil pentru a fi de acord cu respectiva recomandare, iar relaţiile dintre 
aceasta şi fiii Mărioarei, erau destul de încordate, cu multă suspiciune între ei. În ultimul 
rând Ecaterina dă dovadă de o mare profunzime şi loialitate, prin afirmaţia finală valabilă 
şi după mai bine de patru secole: "uneori se spune fără să se cugete". 

În anul 1591, Mihnea Turcitul refuză să plătească Porţii suma de I .OOO.OOO de aspri, 

o solicitare extraordinară, "din datoriile cele vechi' 2" şi este mazilit din nou. A fost dus la 
Istambul şi anunţat că va fi exilat la Alep. Temându-se pentru viaţa sa, Petru Cercel fusese 
omorât de altfel, acesta se converteşte la mahomedanism şi primeşte sangiacatul de 
Nicopole odată cu numele de Mehmet-Bei. Comentând acest aspect, Nicolae Iorga 
afirrnă 13 :" dornic de viaţă şi lacom de bani, Mihnea s-a turcit". 

A murit în anul 1601 în acelaşi an în care era ucis pe Câmpia Turzii Mihai Viteazul. 
Aceste scrisori reprezintă singurul aspect pozitiv al tristei sale domnii şi trebuiesc 

puse la loc de cinste în patrimoniul bucureştea_n. 

The first Letters Sent Abroad, /rom Bucharest 

SUMMARY 

This article draws the attention upon four letters sent from Bucharest, during the 
XVI th century. Difficult enough to read, they are a good opportunity to team about 
those people, about their habits and problems, as they were rulers of Wallachia and were 
among the very few people who knew to write. 

1 ~ Giurescu C C , Giurcscu di nu, op. Cit. Pag.165 
13 N. Iorga, op.cit. pag. 98 
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SITUAŢIA AVERII REGELUI 
FERDINAND 
(IULIE 1927) 

Ştefania Ciubotaru 
(Muzeul Naţional Cotroceni) 

Înainte de a aborda problematica averii Regelui Ferdinand, se cuvine a prezenta unele 
aspecte din viaţa acestui rege întregitor de ţară, viaţă care i-a fost strâns legată de destinele 
României, din tinereţe şi până în momentul morţii sale, 20 iulie 1927. 

Regele Ferdinand s-a născut la 24 august 1865 la Sigmaringen, iar primele 
instrucţiuni le-a primit în familie de la profesorul Grobels, urmând apoi gimnaziul din 
Diisseldorf pe care l-a terminat cu cel mai mare succes. După anii de aspră viaţă ostăşească, 
ca ofiţer în garda prusiană şi elev la şcoala militară din Cassel, tânărul prinţ devine student 
al Universităţilor din Tiibingen şi Lipsea, în 1887, doritor de a-şi lărgi orizontul de 
cunoştinţe. 1 

Din vremea tinereţii sale, avem o descriere a prinţului, făcută de cineva care i-a fost 
foarte apropiat, şi care merită a fi reţinută pentru adevărul ce îl cuprinde: „ca tânăr, se poate 
.îpune că însuşirea caracteridtică a prinţului Ferdinand era o extremă modestie, amestecată 
cu o timiditate aproape chinuitoare. Educaţia lui fusese completă, urmată cu îngrijire după 
cerinţele unui viitor şef de stat, dar nimeni nu şi-a dat vreodată seama de cât ştie tânărul. 
Foarte curtenitor şi politicos, se ferea totdeauna a jigni sentimentele cuiva şi ceda terenul 
chiar când cunoştea mai bine subiectul în discuţie decât cei cu care discuta. Îi plăceau 
singurătatea, natura şi arta. Disciplina cea mai absolută fusese principala linie a educaţiei 
.rnle şi un simţ al datoriei care i-a rămas toată viaţa, ajutându-l neînduplecat să biruie 
sentimentele lui personale, neîngăduindu-i vreodată să se pună la mijloc între dânsul şi ce 
trebuia să facă. Blând, fără egoism, cei ce-l cunoşteau adânc îl iubeau. "2 

În condiţiile inexistenţei unui moştenitor direct, Regele Carol I împreuna că 
principalii oameni politici, decid să-i confere principelui Ferdinand această calitate. La 14 
martie 1889, principele Fedinand a fost declarat membru de drept al Senatului României, iar 
la 18 martie 1889 a fost declarat ,,moştenitor prezumtiv al Coroanei", cu titlul de 
A.R.Principe al României. Cu ce însuşiri era înzestrat principele moştenitor la sosirea sa în 
România, ne spune profesorul său de limba română, V.D.Păun: ,,minte cumpănită, vorbă 
măsurată, precisă, judecată clară, înţelege lucrurile dintr-o dată şi întrebuinţează vorba 
numai atunci când ar avea ceva de spus bine gândit. Blajin cu toată lumea, prieten de temei; 
numai într-un punct Alteţea-Sa Regală este neînduplecat, anume când este vorba să-şi facă 

datoria. Sub nici un cuvânt de scuză nu şi-ar lăsa-o pe ziua de mâine. " 3 Sub atenta 

1 Ştefan Meteş, Regele Ferdinand la României, Cluj, Institutul de arte grafice "Ardealul", 1925, p.2 
2 Ibidem, p.4 
3 /bidem. 
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supraveghere a Regelui Carol I, principele Ferdinand a primit în continuare lecţii de limba 
română, de istoria şi geografia României, a fost pus în contact cu realitatea diversă a ţării. 
Luând cuvântul în Senat, principele Ferdinand şi-a exprimat dorinţa de a studia „în toate 
amănuntele sale, mecanismul politic al ţării "4 pe care urma să o conducă. Cu toate acestea, 
principele moştenitor era ţinut departe de viaţa politică de către unchiul său, Regele Carol I, 
nu i se îngăduia să primească şefi de partide şi să-şi exprime public atitudinea faţă de 
problemele cu care se confrunta România. 

După moartea regelui Carol I, survenită la 28 septembrie 1914, principele moştenitor 
Ferdinand s-a prezentat în faţa Camerelor, pentru a depune jurământul constituţional în 
calitate de rege al României. 

Cu acest prilej, noul rege a declarat că va fi „un bun român"5 şi că nu se va opune 
interselor naţionale româneşti. Principele Ferdinand a devenit rege într-o perioadă 

tensionată, generată de confruntarea între tabăra filoantantistă şi cea germanofilă, în 
problema intrării României în primul război mondial. Opinia publică, în momentul acela, se 
întreba cum îşi va manifesta regele datoria lui de bun român? Nu erau oare destui oameni 
politici de obârşie neaoş românească, iubitori de ţară şi de neam, care credeau cu seriozitate 
că datoria noastră de buni români dicta intervenţia României alături de Puterile Centrale? Se 
cerea deci, Regelui Ferdinand, german prin naştere şi prin întreaga lui educaţie, vlăstar al 
Hohenzollern-ilor, familia domnitoare cea mai ilustră din Germania, să gândească şi să 

simtă mai româneşte decât mulţi dintre românii înşişi. I se cerea regelui să ridice spada ce o 
încinsese pentru prima dată ca ofiţer al armatei prusace împotriva patriei şi a familiei sale 
care deţinea destinele puternicului Imperiu. ,,Am simit - spunea el - o mare mâhnire, căci 
am înţeles de ce avea să mă îndepărteze acea cale pentru totdeauna de familia mea, de 
amicii mei de odinioară, de amintirile din copilărie. A fost în mine o luptă a conştiinţei şi a 
inimii. Conştiinţa a învins. Am putut păstra neclintită speranţa de a învinge pe Mackenzen 
deoarece reuşism să înving în mine pe un Hohenzollern. "6 

Aşadar, putem spune că puţini au fost suveranii care să fi fost pătrunşi de sentimentul 
răspunderii şi să fi respectat angajamentele luate, cu sfinţenia cu care a făcut-o Regele 
Ferdinand. ,J)e la început - mărturisea Regele Ferdinand - mi-am impus această regulă de 
conştiinţă; să fac abstracţie de mine însumi, să nu ţin socoteală nici de originile mele, nici 
de familia mea. Să nu văd decât România, să nu cuget decât la ea, să nu exist decât pentru 
ea. Nu se domneşte asupra unui popor pentru sine, ci pentru acel popor. În aceasta constă 
onestitatea unui rege. 7 " Într-adevăr, Regele Ferdinand a făcut abstracţie de toate, nu a avut 
în vedere decât România şi s-a convins de necesitatea imperioasă a războiului pentru 
întregirea neamului. Trăind o stare de adâncă bucurie, Regian Maria i s-a adresat în acele 
zile de decembrie 1918: "Spune-mi, Nando, îţi dai seama că ai devenit un om mare? 
Realizezi pe deplin în imaginaţia ta ce reprezinţi de acum încolo în istoria acestui popor? 
Tu, care o viaţă întreagă ai fost modest, ai fost un om care te-ai îndoit de tine, cuprinzi cu 

4 Ioan Scurtu, Regele Ferdinand 1914-1927, Ed.Gramond, bucureşti, 1995, p.10. 
5 Ştefan Meterş, op.dl„ p.15 
6 Sterie Diamandi, Galeria oameni/or politici, ed.Gesa, 1991, p. 9-10. 
7 lhidf!m, p.12. 
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mintea ta toată semnificaţia de a întrupa visul secular al unui neam de 18 milioane de 
locuitori." 8 Dar, Regele Ferdinand nu se socotea un om mare, un „erou'', o 
,Jiersonalitate istoricâ' . El considera că aşa a vrut soarta ca el să devină regele tuturor 
românilor. Tot soarta a hotărât, însă, ca el să părăsească această lume în ziua de 20 iulie 
1927, ora 2, 15, la Sinaia. De la Sinaia, corpul neînsufleţit al Regelui Ferdinand a fost 
ndus la Bucureşti şi expus în marele salon de la Palatul Cotroceni, după care a fost 
lransportat la Gara de Nord şi, de aici, cu trenul, la Curtea de Argeş. Moartea regelui 
intregitor de neam, a fost sincer plânsă de toată suflarea românească. Acest lucru s-a 
rnnstatat de-a lungul cortegiului care a făcut drumul de la Sinaia la Bucureşti şi de aici 
la Curtea de Argeş; în toate gările s-a aflat o mulţime imensă care plângea pe acest rege 
hun şi blând, ce a prezidat întregirea neamului românesc. "9 

Aşadar, imediat după moartea Regelui Ferdinand, s-a trecut la inventarierea şi 
evaluarea averii sale mobile şi imobile. Inventarierea a fost coordonată de Constantin 
( 'âtuneanu, consilier la Curtea de Apel din Bucureşti şi de către Nicolae Butculescu, 
delegatul ministrului Casei Regale. Inventarierea a început cu avere imobilă aflată în 
oraşul Bucureşti, şi anume cu o serie de imobile: cel din str.Imperială, nr.4, unde se afla 
Administraţia Domeniului Coroanei, compus din parter şi etaj, imobilele cu toate 
dependinţele lor din str.Câmpineanu nr. 20, 22, 24/26, 28, 30 32, 34, imobiliul cu toate 
dependinţele sale din str.Pictor Grigorescu nr.20, Casa cea Nouă de asemenea, pe 
str.Pictor Grigorescu nr.24, terenul viran în suprafaţă de 7 240 m2, situat în b-dul 
( 'ol.M.Ghica, nr.39, imobilul, dependinţele şi garajul din zona Parcului Filipescu-Aleea 
liherghel şi imobilul din str.I.L.Caragiale, nr.32, locuinţa administratorului Domeniului 
( 'oroanei, generalul Ernest Baliff. 10 

În ceea ce priveşte averea imobilă aflată în afara oraşului Bucureşti, aceasta era 
rnmpusă din moşia regală Sinaia-Predeal, casa de vânătoare de la Lăpuşna evaluată la suma 
de 2 OOO OOO lei, moşia regală Broşteni-Negrişoara, judeţul Neamţ, evaluată la suma de 93 
749 511 lei, moşia regală Poeni, judeţul Iaşi, evaluată la suma de 20 209 798 lei, moşia 
regală Slobozia-Zorleni, judeţul Vaslui, evaluată la suma de 32 551 283 lei, plus parcela de 
leren de la Techirghiol, în valoare de 106 223 lei şi Palatul Regal de la Mamaia, al cărui co
proprietar fusese Regele Ferdinand împreună cu Regina Maria11 • 

A fost inventariată şi evaluată de asemenea, avera mobilă, compusă din bani în 
numerar, constataţi după registre, la data de 20 iulie 1927 şi efecte publice române şi străine 
unate în depozite la diferite bănci şi societăţi. Aşa cum rezultă din registrele Casei Regale. 

În legătură cu banii în numerar, s-a constatat la Casa Domeniului Coroanei suma de 
I 950 788 lei, iar la Casa Centrală a Regelui Ferdinand, suma de 3 128 480lei. De asemenea, 
s-a constatat şi un numerar în monezi străine şi anume: franci francezi, elveţieni şi belgieni, 
lire sterline şi italiene, mărci, drahme, dinari şi dolari, coroane austrice, cehe şi ungare în 
valoare totală de 793 285 lei. Efectele publice se aflau în următoarele bănci: Bank of 

8 Ioan Scurlu, op.cit., p 63. 
9 Stelian Popescu, Memorii, ed.Majadahonda, Bucureşti, 1994, p. l 07. 
'°Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond Casa Regală, dosar 3/1927, f.1-5. 
11 Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond Casa Regală, dosar 1/1927, f.2, 15, 16. 
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Roumania - Londra, în valoare de 24 420 384 lei, Comptoir National d'Escompte Paris, în 
valoare de 485 834 lei, Louis Dreyfuss-Paris, în valoare de 77 201 lei, Banca Generală a 
Ţării Româneşti, în valoare de 2 541 428 lei, Kredit Anstalt Ziirich, în valoare de 633 750, 
Deutsche Bank Belin, în valoare de I 267 920 lei, Disconto Geselchaft Belin, în valoare 1 
822 629 lei, Credito Italiano Milano, în valoare de 10 099 lire şi Oester Kredit Anstalt 
Viena, în valoare de 145 805 lei. Alături de aceste sume, s-au găsit şi altele ce reprezentau 
avansuri către personal, avansuri de serviciu, avansuri către fostul principe Carol, devenit 
Carol Caraiman, către Casa princiară şi diverşi alţi debitori. 

Rezultă, deci, că după inventarierea şi mai ales, după evaluarea averii imobile şi 

mobile a Regelui Ferdinand, aceasta se ridica la suma totală de 395.722.871 lei. 12 

Din acest total s-a scăzut suma de 10.246.157 !ie, sumă din care principele Nicolae 
trebuia să primească 64. 718 lei, Bank of Roumania Ltd.Bucureşti - 152 300 lei, Fabrica de 
ciment ,,Azuga" - 3 936 lie, Fabrica de bere „Azuga" - 133 947 lei, Societatea „Moldova" 
din Piatra Neamţ - l 093 OOO lei, Casa de pensii - 215 665 lei, plus despăgubiri pentru 
incendierea clădirii şi mobilierului Palatului Regal din Bucureşti, în valoare de 4 664 OOO 
lei, Rezultă astfel că, valoarea totală a averii defunctului Rege Ferdinand se ridica în 

realitate la suma de 385 476 714 lei. 13 

În aceste condiţii, cei cinci moştenitori ai defunctului rege, în prezenţa ministrului 
Casei Regale, Constantin Hiott, reprezentant al Înalţilor Regenţi, tutori ai M.S.Regele 
Mihai, precum şi avocatul Rosenthal au hotărât a proceda la o împărţire amiabilă a averii, 
îndeplinind întocmai voinţa şi dispoziţiile cuprinse în testamentul Regelui Ferdinand, din 2 
iunie 1925 şi în Codicilul din 11 ianuarie 1926. Potrivit Codiciliului, moştenitorul tronului, 
M.S.Regele Mihai primea întreaga moşie Sinaia-Predeal împreună cu Castelul Peleş , lăsate 
de Regele Ferdinand Coroanei României, cu specificarea dreptului de folosinţă a Casteluilui 
Pelişor, de către Regina Maria, pe tot timpul vieţii sale, împreună cu casa pentru oaspeţi şi 
dependinţele ce ţin de acest castel, ca şi dreptul Reginei Maria de a dispunme, după voinţa 
sa, de mobilele din Castelul Pelişor ca şi de cele din Palatul Cotroceni. Regina Maria mai 
avea, conform Codicilului, pe tot timpul minorităţii Regelui Mihai - adică până la 25 
octombrie 1939 - şi folosinţa şi veniturile moşiei Sinaia-Predeal. 

Totodată, moştenitorul tronului primea şi o serie de imobile din Bucureşti, din 
str.palatului nr. I, din str.Câmpineanu nr.24-26, 28, 30, 32, imobilul din str.Pictor Grigorescu 
nr.20, Casa Nouă din str.Pictor Grigorescu nr.24, imobilul din Parcul Filipescu, Aleea 
Gherghel nr.3, absolut necesare regelui, cu obligaţia de a plăti donaţiile şi legatele prevăzute 
pentru diferite instituţii, în valoare de 50 milioane lei, lei fiind socotit după valoarea lui faţă 
de aur la 2 iunie 1925. 14 

În ceea ce priveşte restul averii, deja evaluată, în afara celei recunoscute ca revenind 
moştenitorului tomului M.S.Regele Mihai, ea urma să fie împărţită în cinci părţi egale, 
respectându-se dispoziţiile cuprinse în testament cu privire la atribuirea anumitor bunuri 
unora dintre moştenitori. În legătură cu darurile făcute de Regele Ferdinand copiilor săi, în 

12 Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Fond Casa Regală, dosar 7/1927, f.10. 
13 Idem, f.12. 
14 Monitorul Oficial, nr.160, 22 iulie 1927, p.2 
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I impui vieţii şi anume: dotele fiicelor sale Elisabeta şi maria la căsătoria lor, suma de 4 590 
OOO lei dată principelui Carol în 1926 şi casa din Bucureşti din b-dul Independenţei, 
cumpărată pe numele principelui Nicolae în 1926, s-a convenit ca ele să fie raportate, iar 
pentru a restabili egalitatea şi faţă de principesa Ileana, s-a convenit ca aceasta să primească 

din succesiune suma de 5 milioane lei. 15 

De asemnea, din averea ce urma să fie împărţită, s-a convenit a se scoate jumătate 
din terenul şi palatul de la Mamaia, asupra căruia fostul principe Carol, renunţând la partea 
sa, ceilalţi moştenitori au stabilit la rândul lor a o dona A.S.R.Principesa Mamă Elena, 
r{1reia şi Regina Maria, proprietara celeilalte jumătăţi, a hotărât să doneze partea sa: astfel, 
l'rincipesa Mamă Elena (Sitta, cum era numită în familie), devenea proprietara palatului de 
la Mamaia. 

Restul averii, din care s-a scăzut suma de 5 milioane de lei ce trebuia să revină 
principesei Ileana, urma să fie împărţită în cinci părţi egale: fostul principe Carol, devenit 
cetăţeanul Carol Caraiman, a primit partea sa de avere conform testamentului, numai în bani 

~i efecte în valoare totală de 76 095 343 lei 16• 

Principesa Elisabeta, devenită regină a Greciei, prin căsătoria sa cu regele George al 
(ireciei, a primit, conform testamentului, moşia Zorleni şi un imobil din Bucureşti plus bani 

~i efecte de asemenea, în valoare totală de 76 095 343 lei 17. 

Principesa Marioara, devenită regina lugoslaviei prin căsătoria sa cu regele 

Alexandru) al lugoslaviei, a primit partea sa de 76 095 343 lei, numai în bani şi efecte 18• 

Principele Nicolae a primit la rândul său, prin testament, moşia regală Broşteni
Negrişoara, Casa de vânătoare de la Lăpuşna şi casa unde se afla Administraţia Domeniului 

( 'oroanei din str.Imperială nr.4, totul de asemenea, în valoare totală de 76 095 343 lei 19• 

Principesa Ileana a primit prin testament, moşia regală Pocni, casele din 
slr.Câmpineanu nr. 20,22,34, terenul viran din b-dul Ghica nr. 39 şi terenul Techirghiol, plus 
o serie de bani şi efecte la care se adăugau cei 5 milioane lei, totul în valoare totală de 81 

095 343 lei20. 

Actul prin care s-a hotărât împărţirea averii defunctului rege, în cinci părţi egale, între 
cei cinci moştenitori, a fost redactat la 2 decembrie 1927, în nouă exemplare originale, din 
care unul a fost luat spre păstrare de ministrul Casei Regale, Constantin Hiott, iar unul a fost 
depus în arhiva Ministerului Justiţiei.Acest act a fost semnat de Regina Maria a României, 
de A.S.R.Principesa Mamă Elena, de M.S.Regele Mihai reprezentat prin Înalţii Regenţi, de 
< 'arol Caraiman reprezentat de generalui adjutant Nicolae Condeescu, în baza procurei 
autentificate de Legaţia României la Paris, de Regina Elisabeta a Greciei asistată de soţul 
s;'111 Regele George, de Regina Marioara a Iugoslaviei asistată de soţul său, Regele 

5 Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond Casa Regală, dosar 1/1927, f.17. 
16 Mitorul Oficial nr.160, 22 iulie 1927 şi Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond Casa Regală, dosar 

1/1927, f.8-14. 
17 Ibidem. 
18 Ibidem. 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
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Alexandru reprezentaţi de către principele Barbu Stirbei, pe baza procurei datate 22 
noiembrie 1927, de principele Nicolae şi de principesa Ileana, asistată de Augusta Sa Mamă 
- Regina Maria21 • 

Din cele expuse rezultă deci că Regele Ferdinand nu a dispus în timpul vieţii de o 
avere foarte mare şi nu a urmărit să obţină venituri care nu i se cuveneau, declarând chiar 
în testamentul său că împrejurările economice grele de după marele război şi greutăţile 

familiale, nu i-au permis să-şi sporească averea personală şi de acea regreta că nu a putut 
face binele pe care l-ar fi dorit. Cu toate acestea, Regele Ferdinand a lăsat aproximativ 50 
milioane lei unor instituţii precum Fundaţia Universitară „Ferdinand" din Iaşi, Orfelinatul 
Agricol „Ferdinand" de pe moşia regală ,,Zorileni'', Academiei Române, Societăţii 
Geografice Române, Societăţii „Astra" din Sibiu, personalului superior şi inferior al Curţii 
Regale, al Casei şi Administraţiei Regale22 . 

Principala preocupare a Regelui Ferdinand, în timpul domniei sale, nu a fost aceea de 
a strânge averi nemăsurate, ci aceea de a impune modernizarea societăţii româneşti, sub 
toate aspectele. Regele Ferdinand a fost „întregitorul de ţară", sub sceptrul său realizându
se Marea Unire de la 1918, cel mai important act din istoria poporului român. El a devenit 
primul rege al tuturor românilor, a fost omul reformei agrare şi al celei electorale, precum şi 
al acţiunilor vizând consolidarea stratului unitar român. 

În 1914, când a urcat pe tron, România avea 7,7 milioane de locuitori şi 137 OOO km2. 

The Situation of King Ferdinand's Wealth (July 1927) 

SUMMARY 

King Ferdinand of Romania was probably the most beloved and respected among the 
kings of modem Romania. He was the king of the World War I, during whose reign the 
country reached its complete tenitorial unity. The article sketches the king's personality and 
presents the documents conceming his wealth at the moment ofhis death. Figures show that 
the sovereign's main interst was not to increasse his incomes, but to modemize the country. 

21 Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond Casa Regală, dosar 7/1927, f.14. 
22 Monitorul Oficial, nr.160, 22 iulie 1927, p.2. 
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DEZVOLTAREA INDUSTRIALĂ 
A BUCUREŞTIULUI ÎNTRE ANII 

1859-1933 

Gabriel Constantin 

Practic, industria, în sensul modern al cuvântului, nu exista, nedepăşindu-se stadiul de 
producţie manufacturier.Această afirmaţie se bazează pe faptul că valoarea întregii producţii 
de caracter industrial-meşteşugăresc atingea numai 90.000 lei şi era realizată în 12.867 de 
Ntabilimente, pe media de numai 7.016 lei şi pe numărul extrem de scăzut de lucrători de 
stabiliment: 2,2. Foarte scăzute erau şi nivelul tehnologic, având în vedere că materiile 
prime contribuiau cu 69,5% la constituirea valorii producţiei industriale, cât şi dotarea 
stabilimentelor cu instalaţii de forţă (doar 171 foloseau forţa aburilor). 1 

Aşadar, această „industrie" în stadiu incipient era dominată de ramurile: alimentar, 
textilă şi a materialelor de construcţii. 

Teoretic, premisele pentru dezvoltarea unei adevărate industrii româneşti erau 
fovorabile, dat fiind că oraşul Bucureşti constituia deja un important centru economic şi 
111dustrial-meşteşugăresc, concentrând o proporţie însemnată de stabilimente industriale 
dintre care pot fi menţionate câteva fabrici de articole din metal, de săpun, lumânări, lacuri, 
vopsele, aparate pentru telegraf, toate înfiinţate în intervalul. 1840-1859;2 însă, aceste 
premise nu puteau constitui cadrul de dezvoltare a industriei româneşti atâta timp cât nu erau 
inlăturate piedicile esenţiale, ce ţineau de lipsa de capital şi de personal tehnic cu pregătire 
la nivelul cerinţelor timpului precum şi de concurenţa neîngrădită a produselor industriale 
st;\ine, superioare prin preţ şi calitate. 

Totuşi, la milocul secolului al XIX-iea, un segment industrial s-a aliniat la standardele 
internaţionale, şi anume energetica;de menţionat că în acest sens, Bucureştii au avut 
111itiativa. La 8 octombrie 1856, primăria Capitalei a încheiat cu T. Mehedinţeanu un 
rnntract pentru iluminatul oraşului cu gaz lampant. 3 

Unirea Principatelor Române în 1859 şi reformele lui Alexandru Ioan Cuza au 
constituit progrese economice sigure şi stabile, astfel încât, în anii ce au urmat până la 
declanşarea războiului de independenţă (1877), se poale vorbi, în ceea ce priveşte economia 
românească, de faptul că s-a depăşit stadiul manufacturier şi s-a intrat în faza industială. 

În această evoluţie, Bucureştii îşi consolidau locul de frunte în economia 
\arii.Amintim dintre noile fundaţii industriale bucureştene în domeniul metalurgic atelierele 
„Lemaitre" (1864), „F.Weigel" (1867) şi „Wolf" (1877), „Arsenalul Armatei" (1861 ), 
„Atelierul Central C.F.R." (1870), „Pirotehnia Cotroceni" (1873).În baza unui contract, 
ln 1871, se încheia construirea uzinei de gaz aerian de la Filaret, iar în zona centrală a 

1 Direcţia Generală a Arhivelor Statului din România, Documente privind dezvoltarea jndustrjej jn orasul 
Uucyresti 1856-1933, voi. I, Bucureşti, 1991, p. 3 

2 Ibidem 
3 Acest sistem de iluminare a fost introdus la Viena în anul 1859. 
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oraşului începea să funcţioneze noul sistem de iluminare cu acest gaz, extins ulterior şi în 
alte zone. 

În aceste condiţii, cercurile politice conducătoare româneşti, conştientizând faptul că 
dezvoltarea economică a ţării nu se putea realiza în lipsa unei legislaţii protecţioniste, care s[1 

înlăture interesele marilor puteri, au adoptat, în ianuarie 1877, tariful vamal, dar eficacitatea 
acestuia a fost anihilată prin convenţia comercială semnată cu Austro-Ungaria ( 1876). 

Câştigarea independenţei de stat a României a însemnat înlăturarea ultimelor bariere 
în calea dezvoltării economice. În 1880 s-a înfiinţat Banca Naţională a Românei, citadelă a 
partidului liberalilor, dar şi un organism finaciar indispensabil ţării în ceea ce priveşte 
economia.După 1880, au luat fiinţă primele societăţi pe acţiuni. 

Bucureştii încep să se impună ca principalul centru industrial al ţării, având în vedere 
că apar mai multe unităţi industriale, dintre care, o parte, au jucat ulterior un rol important 
în viaţa economică a ţării:întreprinderile metalurgice „E.Ciriak" ( 1882), cunoscute apoi 
sub numele de „Uzinele D. Voi na" şi „Cometul" ( 1877), fabrica de săpun „Stella" ( 1864), 
prima intreprindere modernă de acest fel din ţară, rafinăria de petrol „Steaua Română" 
( 1887).În 1879 a apărut legea mărcilor de fabrică şi comerţ, prima reglementare românească 
în domeniul proprietăţii industriale. Iar în 1884 a fost dată legea pentru înregistrarea 
firmelor. 

Pe plan energetic, anul 1882 marca primele încercări de introducere a iluminatului 
electric, iar în 1885 acesta era introdus efectiv la Teatrul Naţional. 

La 21 aprilie 1887, era adoptată legea pentru încurajarea industriei naţionale, prima 
de acest gen din istoria României; potrivit acestei legi, oricare persoană care voia să 
înfiinţeze un stabiliment industrial cu un capital minim de 50.000 lei sau folosea cel puţin 
25 de lucrători zilnic primea o serie de avantaje pe termen de 15 ani, cum ar fi:scutirea de 
orice impozit direct către stat, judeţ sau comună, intrarea liberă în ţară a maşinilor, părţilor 
de maşini şi accesoriilor importate în ţară, a materiilor prime necesare fabricaţiei în măsura 
în care acestea nu existau în cantităţi suficiente în ţară. 

Ca urmare a acestor măsuri, la sfărşitul secolului al XIX-iea, industria românească 
cunoştea o dezvoltare importantă, având în vedere că ritmul înfiinţării de noi fabrici se 
accelerase, de la 8,2 fabrici pe an în perioada 1866-1886, la 24,7 fabrici pe an între 1893-1901.4 

În ceea ce priveşte condiţiile de muncă, acestea erau specifice oricărei ţări aflate la 
începuturile dezvoltării industriale;lipsa sau insuficienţa reglementărilor legale permiteau 
patronilor să-şi exploateze angajaţii.Potrivit unei anchete industriale din 1901-1902, din cele 
625 întreprinderi ale industriei mari, în 3 77 se lucra peste 1 O ore pe zi, în 246 între 8-1 O 
ore, iar în unele ramuri, cum era cea chimică, proporţia întreprinderilor cu program de peste 
10 ore atingea aproape 90%. 5 

Bucureştii reprezentau cea mai importantă zonă industrială a ţării, dat fiind faptul că 
grupa 195 de întreprinderi ale industriei mari şi un personal de 15.617 oameni.Dintre noile 
unităţi industriale, trebuie amintite fabricile metalurgice „Hornstein" (1887), „I. Haug" 

4 Direcţia Genarală a Arhivelor Statului din România, Documente oriyind dezvoltarea jnduslrjei în oraşul 
Bucurestj 1856-1933, voi I, Bucureşti, 1991, p. 5 

5 Ibidem 
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( 1880), „Feld şi Budich" ( 1896), „La metallurgie roumaine", rafinăria de petrol „Gr. A. 
Flllti" (1898), „Pulberăria Dodeşti" (1896), fabrica de medicamente „Centrala", prima 
ele acest fel din România (1899).6 

La începutul secolului XX, industria românească îşi continua ritmul de dezvoltare, 
111r Bucureştii erau parte integrantă a acestui proces, dat fiind că, în Capitală, s-au înfiinţat 
mai multe zeci de societăţi industriale de diverse mărimi şi profile:„Societatea Metalurgică 
lfomână" ( 1901 ), societatea constructoarea de maşini şi instalaţii „ Vulcan" ( 1908), 
Nncietăţile chimice „Phonix" (1903), „Fulgerul" (1905), „Luceafărul" (1907), „S.A.R." 
pentru industria oxigenului, acetileni şi a altor gaze ( 1908), „Societatea generală de gaz şi 
electricitate" ( 1906). 7 

Elaborarea şi intrarea în vigoare, în anul 1912, a unei noi legi privind încurajarea 
111dustriei naţionale, au însemnat, pentru Bucureşti, apariţia unor noi societăţi industriale 
1111portante:fabrica de produse din plumb „M. Ferrero et. Comp.'', fabrica de maşini 
ngricole „Hotberr Schrantz Clayton Schuttleworth" (1912), fabrica de produse chimice 
„S.P.I.C." (1912), fabrica de acumulatori şi pile electrice „Tudor"(l911), fabrica de 
produse electrotehnice „Energia "( 1913 ). 8 

Declanşarea primului război a marcat încheierea unei prime etape din dezvoltarea 
1111.Justriei româneşti.În 1915, valoarea producţiei industriale raportată la valoarea producţiei 
ngricole din acel an (1.267.424.220 lei) reprezenta o proporţie de 43%.În lucrător din 
111dustrie crea anual o valoare nouă de 2.555 lei, pe când un lucrător agricol o valoare de 
11umai 347 lei.9 Fără îndoială, industria devenise cea mai intensivă formă de producţie 
1111\ională. 

În perioada 1901-1915, industria românească în ansamblul ei înregistrase următoarele 
ncşteri:numărul fabricilor a crescut cu 36%, capitalul investit cu 33%, forţa instalată cu 
I "4%, combustibilul consumat cu 104%, materiile prime prelucrate cu 180%, valoarea 
1ilobală a producţiei cu 138%, iar valoarea producţiei realizate pe cap de salariat cu 61 %, 
rcca ce însemna ritmuri anuale medii de creştere între 2,2-7,9%. 10 Se poate aprecia că ritmul 
rcnlizat de industria românească în aceşti ani se apropia de ritmurile realizate de industriile 
JLermană, americană şi japoneză în perioadele lor cele mai bune (ultimele decenii ale 
•cceolului al XIX-iea). 

Deşi aceste cifre atestă realizări deosebite, totuşi situaţia industriei româneşti nu era 
d1iar aşa de bună pe cât s-ar crede la prima vedere.În primul rând, volumul producţiei 

6 Arhiva Naţională Direcţia Municipiului Bucureşti, fond Ministerul Industriei şi Comerţului, Direc\ia 
l111l11slriei, Metalurgie, dosar 52/1930, f. 2 

7 Direcţia Generală a Arhivelor Statului din România, Documente privimd dezvoltarea industriei în orasul 
Uurnrcstj 1856-1933, voi.I, Bucureşti, 1991, p. 7 

8 Arhiva Naţională Direcţia Municipiului Bucureşti, fond M.I.C., Metalurgie, dosar 2/1912, f. 3, 
li ,Chimie, dosar 24/1912, f. 2,3;Direc\ia Industriei, Metalurgie, dosar 11/1914, f. 27;fond M.l.C., Statistică 

1111l11stială-chimie, dosar 325/1930, f. l-9;dosar 454/1923, f. l-4;fond Tribunalul judeţului Ilfov, dosar 126/1914, 
I J I; fond Societatea Anonimă Română Energia, dosar 1/1912, f. I ;fond S.A.R. Tudor, dosar 211909, f.39 

9 Direcţia Generală a Arhivelor Statului din România, Documente privind dezvoltarea industriei în orasul 
Uu~urestj 1856-1933, vo.I, Bucureşti, 1991, p.7 

w Arcadian, Nicolae Industrializarea României, în „Enciclopedia României", Bucureşti, 1938-1939, 
voi.III, p.813 
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industriale realizate era extrem de modest în comparaţie cu ţările avansate.În al doilea rând, 
tehnologiile folosite acuzau un decalaj, diferenţiat pe ramuri industriale, dar, indiscutabil, 
mare faţă de ţările avansate.În al treilea rând, o problemă sensibilă era dată de structura 
industriei în condiţiile în care ramurile cu un nivel tehnologic mai înalt, precum metalurgia, 
chimia şi electrotehnica, reprezentau 31,2% din capital, 27,6% din forţa instalată, 22,6% din 
personal şi 36, 7% din producţia valorică, restul fiind reprezentat de ramurile industriei 
alimentare, uşoare şi a materialelor de construcţii. 11 

Un alt element de slăbiciune a industriei româneşti era compoziţia capitalului după 
proprietate (circa 80% era străin).În cazul unor ramuri importante ca metalurgia, chimia, 
energetica, această proporţie se ridica la 74%, 72,3% şi respectiv, 95,5%. 12 

Primul război mondial a reprezentat o perioadă grea pentru economia naţională şi în 
primul rând pentru industrie, ca urmare a distrugerilor de război.În calitatea sa de prim 
centru industrial al ţării, oraşul Bucureşti a suferit şi cele mai mari pagube, fiind lovite 
fabricile metalurgice şi chimice: „Leonida et. Co.", „Lemaître", „Wolff, Fraţii Bochory 
et Comp.", „L. Sinigallia", „S.A.R de Automobile", „Ciriak", „M. D. Botez", „Dr. A. 
Urbeanu et. Comp.", „S.A.R. pentru industria oxigenului", fabrica de produse chimice 
a firmei „Fabricile Assan" .13 O mare parte a pagubelor (uneori până la 50% din valoare) 
se refereau la maşini, instalaţii şi materii prime, ceea ce, având în vedere utilarea modestă a 
industriei româneşti, realizată exclusiv pe seama importului, era foarte grav. 

Datorită acestei situaţii, în toamna anului 1918, în urma eliberării ţării, industria din 
teritoriul ocupat s-a aflat aproape în imposibilatate de a mai funcţiona, datorită 

descompletării şi uzurii fizice accentuate a utilajului industrial şi lipsei combustibilului, 
materiilor prime, maşinilor şi accesoriilor necesare, iar imposibilitatea de a găsi resurse de 
aprovizionare cu aceste bunuri a complicat extrem de mult refacerea şi trecerea la producţia 
de pace. 

Realizarea Marii Uniri de la 1918 a avut o importanţă însemnată nu numai din punct 
vedere politic, dar şi economic, dată fiind noua configuraţie a complexului economic 
naţional, ca urmare a aportului provinciilor unite cu vechea Românie, în primul rând 
Transilvania şi Banatul. 

În aceste împrejurări, ponderea Capitalei în cadrul industriei naţionale s-a redus 
considerabil, dar Bucureştii au rămas în continuare pe primul loc.Astfel, în cazul societăţilor 
pe acţiuni, care reprezentau grupul industrial cel mai influent, Bucureştii deţineau 25% din 
capital şi 20,9% din activul total. 14 

Totuşi, refacerea economică a ţării noastre după primul război mondial a fost un 
proces lung şi anevoios, care a presupus efectuarea unor cheltuieli enorme în condiţiile în 

11 Arhiva Naţională Direcţia Municipiului Bucureşti, fond M.l.C., Direcţia Industriei Mari, Metalurgie, 
dosar 6511912, f.22 

12 Direcţia Generală a Arhivelor Statului din România, Documente privind dezvoltarea industrială în orasul 
Bucuresti 1856-1933, voi.I, Bucureşti, 1991, p. 10 

13 Arhiva Naţională Directia Municipiului Bucureşti, fond M.l.C., Direc)ia Industriei, Teritoriul liber, 
dosarl/1918, f. 82,83,88,126,130,193 

14 Direcţia Generală a Arhivelor Statului din România, Documente orivind dezvoltarea industrială în orasul 
Bucuresti 1856-1933, voi.I, Bucureşti, 1991, p.13 
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care despăgubirile de război nu au reprezentat decât o proporţie insignifiantă;starea precară 
a transporturilor din cauza distrugerii şi uzurii celei mai mari părţi a materialului rulant, 
nlături de deprecierea monedei naţionale, insuficienţa fondurilor de rulment şi fiscalitatea 
excesivă la care întreprinderile bucureştene fac des referiri, au însemnat piedici 
semnificative în calea reluării normale a activităţi industriale. 

Dar, în ciuda tuturor greutăţilor, industria românească îşi urma procesul de refacere, 
ce s-a încheiat în linii mari în anul 1924, când s-a atins nivelul antebelic în principalele 
rnmuri de producţie. 

Anii 1919-1924 au însemnat, pentru Bucureşti, o perioadă activă pe plan industrial, 
elat fiind că s-au înfiinţat noi întreprinderi;în sectorul metalurgie-construcţii de maşini apar 
uzinele metalurgice „Neptun" ( 1920), „Metalica" (1920), „Lowensohn" ( 1920), 
„Excelsion" (1920), „Nicovala" (1923), „Fraţii Goldenberg" (1924);fabrica de bani 
„Fichet" ( 1920), atelierul de rulmenţi „Franz Peschl" (1921), fabrica de pile şi unelte „R. 
Schmidt", fabrica de reparat vagoane şi locomotive a „Uzinelor Lemaître", întreprinderea 
ele avioane „S.E.T" (ambele în 1923), fabrica de aparate de laborator „Triex", fabrica de 
lcvi de plumb „Griviţa", fabrica de laminat tablă „Hercules" (toate în 1924). 15 În 1922, 
începea construirea „Uzinelor Malaxa". 16 

Industria chimică a cunoscut înfiinţarea unor noi întreprinderi: „Leul" (1919), 
„Industria chimică română" (1919), „Minerva" (1922), „Barra" (1924), fabrica de 
oxigen industrial „Oxigenul" (1922), fabrica de uleiuri „Hermes" (1923), fabricile de 
rnsmetice „Legrain" (1919), „Mignot-Boucher", „Roger et. Gallet" (ambele în 1912), 
„Parfumeria Lubin" (1922), fabricile de produse farmaceutice „Chemix" (' 920) şi 

„Comtuar Farmaceutic Franco-Român" (1924).În anul 1920, erau înfiinţate „Uzinele 
Chimice Române", cea mai mare întreprindere chimică din Bucureşti. 17 În anul 1923, cu 
Nrnpul declarat de a realiza o mai eficientă exploatare, printr-o lege specială, uzinele şi 

111stalaţiile energetice şi de apă ale Capitalei erau grupate într-o singură întreprindere, 
„Uzinele Comunale Bucureşti" .18 

În ceea ce priveşte condiţiile de muncă din întreprinderile bucureştene în primii ani 
ele după război, acestea erau grele, fapt care a avut un impact negativ asupra situaţiei 

muncitorilor nevoiţi să suporte, pe de o parte, concedierile masive, dată fiind lipsa de 
materii prime, iar pe de altă parte, amputarea unei părţi însemnate din venituri ca urmare a 
elcprecierii monedei naţionale.Această stare de lucruri a generat frământări sociale în anii 

15 Arhiva Naţională Direcţia Municipiului Bucureşti, fond M.l.C., Direcţia Industriei, Metalurgie, dosar 
1•111921, f.19;dosar 26/1921, f.2;dosar 27/1921,f.2;dosar5/1922. f.5;dosar 15/1923, f.12;dosar 16/1923, 
I I •1;Direcţia Industriei Mari, dosar 62/1923, f.87-89;Direcţia Industriei Metalurgice, dosar 15/1924, f. l ,8;dosar 
·I I/ I '124, f.4;dosar 32/1927, f. l;fond M.l.C., statistică industrială-metalurgie, dosar 185/1922, f. l-3;dosar 
/.IV1923, f.l-3;dosar 271/1924, f.l;dosar 442/1926, f.13-20;dosar 638/1922, f.7;dosar 643/1929, f.34;fond 
I l111unuea Industriilor Miniere şi Metalurgice din România, dosar 1/1923, f.260;dosar 1/1925, f.64;fond Uzinele şi 
I lumcniile Reşi1a, dosar 96/1924, f. l-2;fond T.I., dosar 129/1919, f.53-54; 

161dem, fond T.1., dosar 10/1919, f.3,33 
171dem, fond M.l.C., Direcţia Industriei Mari, Chimie, dosar 23/1912, f.27;Direcţia Industriei, Chimie, 

1l11~11r 6/1923, f.26;fond M.l.C., Statistică industrială-chimie, dosar 104/1930, f.11 ;dosar 232/1931, f.9;dosar 
li ~/1930, f. l 

18 Idem, fond Uzinele Comunale Bucureşti, Secretariat, dosar 1/1923, f.1-6 
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1919-1920, culminând cu greva generală din 1920. Urmărind reducerea tensiunilor sociale, 
guverne!~ vremii au introdus, în anii 1920-1921, o serie de legi menite a reglementa 
conflictele de muncă, domeniul organizării sindicatelor profesionale şi al plasării forţei de 
muncă. 

În anii 1924-1928, Bucureştii continuau să reprezinte primul centru industrial al 
ţării;întreprinderile existente se consolidau şi se diversificau, erau introduse procese 
tehnologice complexe.Alături de vechile întreprinderi apar şi întreprinderi noi, multe dintre 
acestea specializate, cum au fost:fabrica de unelte de precizie „Precizia" (1926), fabrica de 
prelucrare a deşeurilor metalice „Metalogen" (1926), fabrica de recuperare a metalelor din 
zgură şi cenuşa de metale „Ermeta" (1928), apoi fabrica de ţevi de plumb „Hydrocaloria" 
(1927). 19 

Anul 1928 a încheiat o etapă din dezvoltarea economică, inclusiv industrială, a 
ţării.Valoarea producţiei industriale reprezenta 58% din producţia agricolă, contribuind cu 
25% la producţia totală brută a ţării şi cu 23% la venitul naţional.Un lucrător din industria 
mare crea o valoare nouă de 84.527 lei.Practic, în cei I O ani ce au urmat Marii Uniri, 
industria mare a realizat următoarele creşteri:44% la numărul fabricilor, l .302% la capitalul 
investit, 26,6% la forţa instalată, 31,2% la personalul ocupat, 372% la valoarea 
combustibulului consumat, 437% la valoarea materiilor prime transformate, 420,5% la 
valoarea globală a producţiei şi 13,6% la valoarea producţiei realizate pe cap de lociutor.20 

Criza economică din anii 1929-1933, declanşată mai puternic pe la mijlocul anului 
1929 în industrie, a cuprins, treptat, toate ramurile economiei.Factorii care au agravat criza 
au fost daţi de scăderea catastrofală a preţului produselor româneşti de export, volumul mare 
al datoriei publice externe, ponderea mare a capitalului străin în economie.Mii de 
întreprinderi mici au dat faliment sau au fost nevoite să accepte concordatul preventiv. 

Din punct de vedere industrial, Capitala a resimţit criza cu aceeaşi intensitate ca şi 

întreaga industrie a ţării.Producţia industrială realizată a scăzut la majoritatea 
întreprinderilor industriale bucureştene.„Firme vechi, cu reputaţie stabilită până dincolo de 
graniţei:: ţării, se năriuesc, acoperind sub ruinele lor alte.firme mai mici.Consecinţele unui 
asemenea spectacol sunt incalculabile", se arăta într-un raport al Camerei de Comerţ şi 

Industrie Bucureşti. 21 

Pe fondul acestei situaţii de criză, viaţa muncitorilor s-a deteriorat simţitor, 

concedierile atingând un procent îngrijorător;în aprilie 1931, Capitala cuprindea 5% din 
totalul şomerilor industriali înregistraţi în ţară la aceea dată.22 În unele întreprinderi, 
proporţia concediaţilor a fost mare (40% la fabrica „Tudor" în 1933;proporţii mari au 

19 Idem, fond M.I.C., Direc\ia Industriei Metalurgice, dosar 46/1926, f. I ;Industria electrotehnică, dosar 
49/1927, f.4-7;Direc\ia Industriei, dosar 611928, f.53-54;fond, M.l.C., Statistică industrială-metalurgie, dosar 
530/1927, f.1-8 

20 Direcţia generală a Arhivelor Statului din România, Documente privind dezvoltarea industrie în orasul 
~.voi.I, Bucureşti, 1991, p.17 

21 Arhiva Naţională Direcţia Municipului Bucureşti, fond M.1.C., Direc\ia Comerţului Interior, dosar 
1311930, f.100-101 

22 Idem, fond U.C.B., Secretariat, dosar 211931, f.60 
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existat şi la „Wolff", „Fichet", „C.F.R. ", „Arsenalul Armatei"). 23 Reducerea salariilor a 
devenit generală în 1931-1932, fapt care a contribuit la agrvarea situaţiei materiale a 
muncitorilor (8-10% la „Wolff", „Tudor", „U.C.B.", 25% la atelierele „S.T.B.").24 

În aceste împrejurări, între anii I 929- I 933, s-au înregistrat acute confruntări sociale, 
iar îngrijorarea cercurilor conducătoare s-a concretizat prin intensificarea măsurilor 

preventive, care au culminat cu instituirea, la 3 februarie I 933, a stării de asediu în Capitală 
şi în principalele centre industriale. 

În acest context dificil, unele semne ale revigorării economice încep să se simtă totuşi 
în condiţiile în care, aplicând măsuri drastice de raţionalizare a prod~cţiei, industriaşii au 
reuşit să obţină reducerea cheltuielilor de producţie, ceea ce le-a permis să obţină resurse 
pentru noi investiţii, iar marile întreprinderi din Capitală introduceau, odată cu noile 
tehnologii, şi fabricarea de produse noi, modernizate.Totodată, industriaşii mari începeau să 
acorde o atenţie tot mai mare pregătirii forţei de muncă, ponderea ucenicilor atingând uneori 
10% din totalul personalului.25 

După anul 1932, ce a reprezentat apogeul crizei în industria românească, anul I 933 a 
adus un oarecare reviriment, negeneralizat şi inegal pe ramuri.Şomajul a început să se 
absoarbă prin sporirea gradului de utilizare a forţei de muncă, iar producţia industrială a 
cunoscut o oarecare creştere (8% faţă de 1932 şi 43% faţă de 1928).26 

Odată cu anul 1933, criza a luat sfârşit în industria românească, aceasta intrând într
o nouă perioadă de dezvoltare, ce s-a prelungit până la izbucnirea celui de-al doilea război 
mondial. 

The Industrial Development of Bucharest between 1859-1933 

SUMMARY 

In spite of the delay in the industrial development, the mid 19th century knew the 
premises for the development of a true Romanian industry, as Bucharest already was an 
important economica! centre. The paper deals with the important historical moments and 
conditions issued during the l 9th century, which resulted in the birth of the modem industry 
in Bucharest. 

23 Idem, fond Preşedinlia Consiliului de Miniştri, dosar 4/1932, f.4;fond U.I.M.M.R„ dosar 2/1931, f.74-
75,265;fond M.l.C., Statistică industrială-metalurgie, dosar 76011922, f.58 

24 Idem, fond M.l.C., Statistică industrială-metalurgie, dosar 678/1929, f.25 
25 Idem, fond M.1.C., Direcţia Comerţului, Serviciul Comerţului Interior, dosar 9/1927, f.85-86 
26 Direcţia Generală a Arhivelor Statului din România, Documente privind dezvoltarea industriei în oraşul 

Uucuresti voi.I, Bucureşti, l 'J9 l, p.22 
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IMPERATIVE NAŢIONALE ŞI 
COSMOPOLITISM 

Rea~ţia prieipesei Maria la revolta studenţilor 
din Piaţa Teatrului Naţional din martie 1906 

Marian CONSTANTIN 
Muzeul Naţional Cotroceni 

Evenimentele din 13 martie 1906 din Piaţa Teatrului Naţional sunt îndeobşte 

cunoscute. Ele au fost amplu relatate în presa timpului, protestul studenţimii împotriva 
manifestărilor care, prin conţinutul lor cosmopolit, contraveneau afirmării legitime a limbii 
române pe scena primului teatru al ţării câştigând, atunci, adeziunea cvasiunanimă a 
intelectualităţii noastre. 1 

Le vom rememora succint, având de astă dată ca punct de reper o scrisoare din I 

aprilie 1906 a principesei moştenitoare Maria către mama sa, ducesa de Co burg. 2 

Dramatismul evenimentelor este sugerat în chiar începutul scrisorii, printre formulele 
agreabile şi convenţionale, inerente oricărei corespondenţe: 

,,Dragă mamă, 

Î!i mulţumesc pentru scrisoarea ta lungă şi frumoasă. Este o bucurie să primesc veşti 
din altă lume pentru că aici simţi uneori că nu mai eşti printre cei vii (s.n.). Mă bucur să aud 
despre viaţa ta acolo, despre cei cu care te întâlneşti şi despre ce mai faci. Descrierile tale 
sunt întotdeauna atât de surprinzătoare! Cele despre mătuşa Elena au fost încântătoare."3 

Dovadă a tulburării profunde pe care o trăise, Maria trece direct la relatarea 
întâmplărilor, fără a mai povesti, ca în alte epistole din aceeaşi perioadă, fapte obişnuite din 
existenţa de zi cu zi: 

„Am trecut prin clipe grele aici. Una din acele «societe de charite» aflate sub 
patronajul meu trebuia să dea un spectacol de amatori la teatrul mare. Timp de două luni au 
învă\al cu greu patru piese mici. Era vorba despre o piesă românească şi trei franţuzeşti, 
printre care şi o încântătoare operetă. Totul fusese stabilit pentru luni seara. Nando şi cu 
mine trebuia să onorăm reprezentaţia cu înalta noastră prezenţă. Cu o zi înainte, nişte 

studenţi stârniţi de un profesor scandalagiu, declaraseră că pe scena românească trebuie 
jucate doar piese româneşti şi le rugac;eră pe doamne să renunţe la reprezentaţiile lor. Acum 
doi ani se mai întâmplase ceva asemănător, fuseseră câteva ţipete, apoi totul s-a terminat. Cu 
gândul că anul acesta va fi la fel, s-a hotărât să facem reprezentaţia aşa cum fusese stabilit. 
Toate biletele fuseseră vândute, totul se anunţa a fi foarte drăguţ şi de altfel ar fi fost ridicol 

dacă s-ar fi renunţat doar pentru că nişte studenţi aveau ceva de obiectat. "4 

1 Z. Ornea, Sămănătorismu/, ediţia a li-a, Editura Minerva, Bucureşti, 1971 
2 ANIC, Fond Regina Maria, Dosar V, 2593/ 1906 
3 Ibidem 
4 lbidem 
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Profesorul „scandalagiu", blamat de principesă pentru aportul său la aţâţarea 

lineretului, nu era altul decât Nicolae Iorga, cel care, mai ales prin intermediul cunoscutei 
1cviste „Sămănătorul", devenise principalul lider de opinie al propovăduirii purităţii culturii 
1111\ionale şi, inevitabil, al amendării oricărei forme de penetrare a culturii de tip occidental. 
l11că din 1904, într-un articol sugestiv intitulat „Boierimea franceză din România", Nicolae 
Iorga cerea imperativ măsuri protecţioniste pentru cultura naţională: 

„Taxe pe cărţile de literatură străine, taxe pe ziarele străine - ca în Austria -, taxe pe 
tmpele streine [ ... ].Taxe, straşnice taxe, pe cei ce stau în străinătate şi-şi culeg de pe moşii 
lucrate în sudori de sânge de ţăranii noştri veniturile cu care caută a speria Apusul [ ... ] şi, 
in sfârşit, nerecunoaşterea absolută a diplomelor de învăţătură străine, căci avem profesori, 
uvem învăţaţi, avem şcoli, care ne costă o groază de bani şi care nu sunt făcute numai pentru 
111itocani şi pentru săraci."5 

În opinia lui Iorga acest radicalism avea mai ales menirea să apere instituţiile noastre 
rnlturale şi de învăţământ de excesul francofon al claselor favorizate. Dar, cum s-a mai 
nratat, în spatele discursurilor intransigente de acest fel, cel mai adesea animate de sincere 
preocupări pentru prezervarea identităţii culturii naţionale, stăteau deja ambiţiile politice ale 
1cputatului profesor. Aceasta se apropiase de câtva timp de gruparea junimistă condusă de 
Nicolae Filipescu cu gândul de a deveni membru al Partidului Conservator şi a făcut chiar 
presiuni de impunere în ideologia acestui partid a opiniilor sămănătoriste, însă grupul 
111aiorescian i-a dejucat în cele din urmă planurile, neacceptându-le. 6 

Pentru Iorga preparativele societăţii „Obolul" - căci despre aceasta era vorba - în 
vederea susţinerii spectacolelor franţuzeşti de la Naţional au constituit un excelent prilej de 
stigmatizare a high-life-ului bucureştean cosmopolit, prin organizarea unei acţiuni de protest 
răsunătoare. Primul pas a fost inserarea în revista „Epoca" din 12 martie a unui apel emfatic 
către cititori de a boicota reprezentaţia prin neprezentare: 

„Cetitori, care veţi avea în mână acest ziar, lăsaţi să vi se facă o rugăminte; nu pentru 
un om, pentru o grupă de oameni, pentru un partid, ci pentru acea mare fiinţă nenorocită, 
luptând de două mii de ani cu împrejurări duşmane pentru literatura lui, pentru limba lui, 
pentru sufletul lui[ ... ] rugăm pe oricine simte că are o ţară, pe oricine aude glasul poruncitor 
al sângelui său, pe oricine se poate gândi la moşii, la strămoşii săi, trăiţi cinstit în ţara 
românească, cu grai românesc, cu suflet românesc, rugăm pe oricine nu vrea să-şi arunce 
copiii în vălmăşagul neamurilor, fără să ştie în ce limbă îi vor pomeni aceia care vor veni 
după dânşii, îi rugăm, cu o căldură ce nu poate coborî în cuvinte, să nu vie la Teatrul 
Naţional în seara de 13 martie şi în seara de 15 martie 1906."7 

De asemenea, cu o seară înainte de spectacol, Iorga a ţinut pe culoarele Facultăţii de 
Litere o conferinţă ad-hoc, intitulată ,,Despre drepturile limbii naţionale în statul modem", 
~i a anunţat pentru seara zilei de 13 martie o adunare cetăţenească în apropierea Teatrului 
Naţional. Deşi reprezentanţi ai societăţii „Obolul" au cerut grupului studenţesc să-şi 

modereze acţiunea, promiţând să nu mai iniţieze pe viitor reprezentaţii în limba franceză, 

; N. Iorga, Boierimea.franceză din România, în „Sămănătorul", 22 februarie 1904 
6 Z. Ornea, op. cit„ pp. 195-204 
7 N. Iorga, O rugăminte, în „Epoca", an XII, 12 martie 1906 
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adunarea a avut loc. Iorga a îndemnat asistenţa la rezistenţă pasivă dar dârză. Cu cuvinte 
înflăcărate şi patetice el a condamnat atitudinea antinaţională a „noii boierimi", rugându-şi 
studenţii să intoneze, în semn de protest „imnul" ardelenesc ,,Deşteaptă-te, române!"8 Însă 
lucrurile au scăpat de sub control. lată cum relatează principesa Maria evenimentele care au 
urmat: 

„Totuşi, când a venit seara, piaţa teatrului s-a umplut din ce în ce mai mult cu studenţi. 
Trăsurile cu oamenii care veneau la reprezentaţie au început să apară, dar erau oprite de 
mulţime şi studenţii le spuneau să se întoarcă. Atunci când oamenii obiectau, li se spărgeau 
ferestrele şi le smulgeau uşile trăsurilor, se arunca cu ouă în doamne şi erau scuipate în faţă. 
Poliţia nu se aşteptase la neplăceri (lucru care este de altfel impardonabil) şi a sosit prea 
târziu, împingând mulţimea înfuriată. [Protestatarii) au pus stăpânire pe tramvaie, au blocat 
străzile, s-au înarmat cu pietroaie; apoi au apărut câteva regimente şi a început o adevărată 
bătălie care a durat câteva ore. Au fost o mulţime de răniţi, cu braţe şi picioare rupte, nasuri 
şi capete sparte. Toţi răniţii au fost târâţi în teatru unde se aflau de ceva vreme nefericitele 
doamne şi domnii care urmau să joace. Teatrul a devenit un spital, iar doamnele, în loc să 
joace în faţa unui public încântat, au devenit surori de caritate, îngrijind răniţii! A fost un 
lucru chiar urât. "9 

Ceea ce nu spune principesa moştenitoare este că, de fapt, la iniţiativa unuia dintre fiii 
primului ministru, armatei i se ordonase să deschidă focul împotriva mulţimii şi doar 
prezenţa de spirit a comandantului a salvat situaţia de la un deznodământ şi mai tragic. 10 

Maria este, firesc, mai preocupată de repercusiunile evenimentelor asupra imaginii sale şi a 
statutului Casei princiare. Ea denunţă xenofobia protestatarilor, considerând că 

împrumuturile culturale sunt totuşi benefice: 
„Pe mine cel puţin m-a indispus foarte tare din mai multe motive. Urăsc mişcările 

împotriva a tot ceea ce este străin, în primul rând pentru că eu însămi sunt străină, dar şi 
pentru că ar rămâne foarte puţin în ţară dacă s-ar exclude tot ceea ce este străin; am fi reduşi 
la o mare sărăcie în artă şi în civilizaţie. Faptul că eram «patroana» reprezentaţiei a dat 
bineînţeles prilej tuturor acelor minţi răuvoitoare să vorbească împotriva mea, şi toate astea 
m-au afectat foarte mult. Agitaţia a continuat, aşa că teatrul a trebuit să fie complet închis şi 
nu s-a mai putut juca nici măcar în română până acum. Dumnezeu ştie că suntem dureros de 
români! Nu facem nimic, nu respirăm, nu trăim decât pentru acest lucru! Dar Dumnezeu ştie 
că franceza a fost întotdeauna admisă până acum ca o limbă aproape internaţională. 

Ceea ce vreau să spun este că o parte a [membrilor] societăţii mai degrabă arată că 
nu-i pasă de nimic românesc; îşi trimit copiii în străinătate, vorbesc în franceză între ei, au 
gusturi şi obiceiuri franţuzeşti. Dar acest lucru nu poate fi luat în nume de rău, căci până la 
urmă, civilizaţia este un lucru bun şi de obicei cauţi în străinătate ceea ce nu ai acasă. Nu 
mă pot împiedica să nu mă simt groaznic, căci eu însămi am suferit deja prea mult pentru 
toate lucrurile la care trebuie să renunţi pentru a nu răni mândria naţională." 11 

8 Z. Ornea, op. cil., p. 206 
9 ANIC, Fond Regina Maria, Dosar V, 2593/ 1906 
10 Apud Z. Ornea, op.cil. 
11 ANIC, Fond Regina Maria, Dosar V, 2593/ 1906 
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1n continuare, principesa Maria, referindu-se la nemulţumiri politice recente, dar fără 
precizări anume, pare a sugera că, de fapt, ultimele evenimente nu au fost decât punctul 
lcrminus al unei generale stări de spirit inflamatorii, cu alte cuvinte că revolta studenţească 
11 avut şi alte conotaţii decât strict culturale. Surpriza contrazicerii îi vine de la propriile 
odrasle, care-i administrează o neaşteptată „lecţie de patriotism": 

,,În ultima vreme au fost multe agitaţii politice. Multe dintre ele au fost pentru ca 
Nando să devină regent în timpul absenţei Unchiului, altele împotriva acestui lucru. Au fost 
multe discuţii şi multe resentimente de toate părţile. Unii l-au atacat pe unchiul şi au vorbit 
rhiar nepoliticos despre el, alţii l-au insultat pe Nando; puteai auzi acelaşi lucru relatat în 
1.cce feluri diferite, încât părea că nu mai rămăsese nicăieri nici o fiinţă omenească 

1czonabilă, aşa că această reprezentaţie a oferit un prilej de descărcare pentru toţi acei care 
voiau să se lovească unii pe alţii! Da, trăim vremuri grele şi nu pot să nu observ că nu par a 
li perspective încântătoare de viitor. Dar nu e de nici un folos să fii descurajat sau scârbit 
~au să-ţi fie teamă; fiecare trebuie să-şi trăiască viaţa şi să ia ce-i mai bun din ea. Partea 
nostimă este că atât Carol, cât şi lisabeta [s.n.], prea puţin patrioţi şi cu o viziune grozav de 
i11gustă în această privinţă, au declarat că studenţii chiar aveau dreptate. Chiar Lisabeta, care 
rstc în general cam indiferentă la lucrurile practice, şi-a ridicat capul şi a declarat acest lucru 

ru voce tare ... " 12 

Mai mult ca sigur că, prin caracterul său violent, episodul din 13 martie I 906 a făcut-
11 pe prinţesa moştenitoare să-şi reconsidere multe opinii, să-şi pună noi întrebări despre 

viitorul său rol, contribuind la maturizarea sa ideologică. 13 În ciuda deciziei de a brava 
rvcnimentele, perspectiva personajului reţinut şi calculat pe care crede că va trebui să-l 
111lcrpreteze de acum înainte nu o încântă: 

„ ... viaţa este mai puternică decât mine; doar când eşti tânăr crezi că poţi să conduci 
viaţa! Cred că este trist să devii aşa de răbdător, de resemnat şi mohorât cum am devenit eu. 
lmi place mai mult cum eram înainte, în vremurile când aveam o reputaţie proastă: isteaţă, 
luptătoare, răzbătătoare, veselă; da, îmi place mai mult Missy din acele vremuri decât Missy 
ele astăzi, calculată, cu sânge rece, diplomată şi virtuoasă. Încă îmi mai plac hainele elegante 

cleşi mă gândesc cu bucurie la vremea când voi putea să port din nou culori."14 

Sfărşitul epistolei nu lasă nici pe departe să se întrevadă personajul resemnat ori 
diplomat cu care se amăgeşte că este pe cale a se identifica. Pregătirile pentru aniversarea 
retor 40 de ani de glorioasă domnie ai Regelui Carol I o irită prin oficialul lor previzibil. 
l11tâmplările din Piaţa Teatrului tocmai îi dezvăluiseră faţa intransigentă a românismului. De 
uccea îşi varsă oful denunţând abuzul de stil neoromânesc prevăzut pentru jubileu. 

1 ~ lbidem 

ll lncă din februarie 1906 Maria începuse a medita serios asupra viilorului său, dezvăluindu-şi ambiţiile 
p11hlice şi noua tendinţă pe care dorea s-o imprime monarhiei: „Mă întreb ce fel de existenţă voi fi capabilă să-
1111 rânduiesc când voi fi regină. În mod cert nu în\eleg să fiu redusă la rolul pe care-l are Aunty, dar ştiu că nu va 
11 11şor şi responsabilităţi enorme îmi vor apăsa pe umeri, după cum bine ştii. Va trebui să mă încred în propria 
1111lccată şi nu voi avea pe nimeni care să mă ajute. Mai mult, va trebui să sus\in alţi oameni" (ANIC, Fond 
llq:ina Maria; V 2589/ 1906: Scrisoare a principesei Maria către ducesa de Coburg, din 10 februarie 1906) 

14 ANIC, Fond Regina Maria, Dosar V, 2593/ 1906 
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Încheierea este demnă de Missy cea cu „reputaţia proastă", de năzdrăvana care sfidează 
convenţiile: 

„ ... Jubileul unchiului va însemna multă muncă şi Dumnezeu ştie cât roşu, galben şi 
albastru va trebui să fie. Mi s-a făcut o mantie ultra românească pe care o voi purta la 
festivităţi, ca să arăt culorile inimii mele. 

Nous ne faisons que du stil roumain, de la broderie roumaine et tout le tremblement. 

National Imperatives and Cosmopolitism 
Princes Mary's reaction to the Student's Revolt 
in the National Theatre Square in March 1906 

SUMMARY 

Treiţi!" 15 

„ Nous ne faisons que du stil roumain .. " Mary, the Romanian Queen-to-be, wrote to 
her mother, after the student's revolt she had to face, revolt organized in favour of the use 
of Romanian language on stage, at a time when french was predominant. A group of 
students, led by the eminent Nicolae Iorga, were militating against a show at which the 
Princess was to attend accompanied by Prince Ferdinand. · 

15 !hidem 
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TIFOSUL EXANTEMATIC: IN BUCUREŞTIUL 
SFÂRŞITULUI DE SECOL XIX ŞI ÎNCEPUTULUI 

DE SECOL XX 
Nina Copăcescu 

Confruntat la începutul secolului al XIX cu flagelul îngrozitor al ciumei, Bucureştiul 
avea să cunoască treptat manifestările unor molime a căror intensitate a variat în funcţie de 
anumite caracteristici epidemiologice ale bolilor respective, grefate pe condiţii socio
cconomico-sanitare favorizante. Astfel că boli ca variola, febra tifoidă, tuberculoza, 
scarlatina, holera, tifosul exantematic, etc., unele dintre ele eradicate astăzi, s-au dezvoltat 
şi au evoluat uneori concomitent, alteori alternând în succesiunea lor multianuală, 

respectând afinităţile sau antagonismele dintre ele. 
Tifosul exantematic european sau tifosul istoric (tifosul lumii vechi) cum mai este 

cunoscut, este o boală infecţioasă, epidemică şi contagioasă, cunoscută încă din antichitate 
sub numele de pestă. Prima diferenţiere a tifosul exantematic de celelalte „peste" şi în 
special de ciumă 1 a fost făcută de către Girolomo Fracastoro (1478-1553), supranumit şi 
părintele patologiei modeme, după ce a observat cu minuţiozitate simptomele manifestate 
in epidemia de tifos contemporană lui, descriind exantemul caracteristic tifosului 
exantematic. Termenul de „tifos", o lungă perioadă de timp a grupat un întreg ansamblu de 
boli infecţioase pestilenţiale ca febra recurentă care de cele mai multe ori apărea simultan 
cu epidemiile de tifos exantematic, sau febra tifoidă (lingoarea). Denumirea de tifos 
exantematic i-a fost dată în secolul al XVIII-iea de către Francois Boissier de Sauvage 

( 1706-1767)2, medic francez care în tratatul „Patologia metodică", a încercat să clasifice nu 
mai puţin de 2 400 de entităţi morbide. Contagiunea în tifosul exantematic nu se face la fel 
ca în celelalte boli epidemice, ci se transmite exclusiv prin intermediul unor paraziţi: 
Pediculus vestimenti şi Pediculus capitis. Transmiterea tifosului exantematic fără 

intermediul păduchelui este imposibilă, astfel că un bolnav tific nu este periculos pentru cei 
din jur, decât numai dacă el sau cei din anturaj au păduchi. Nu există tifos exantematic fără 
păduchi după cum nu există paludism fără ţânţari. Rolul exclusiv de vector al tifosului 
exantematic - păduchele, a fost demonstrat în 1909, de către microbiologul francez Charles 
Nicolle. 3 

Primele informaţii cu privire la prezenţa unei epidemii de tifos exantematic în spaţiul 
românesc, descriu la 1576, „o epidemie de tifos exantematic, care se confunda cu ciuma, 
izbucnită încă din 1566 şi care bântuia cumplit în Ungaria dar mai cu seamă în 
Transilvania."4 Datorită faptului că atât ciuma cât şi tifosul îşi făceau apariţia în împrejurări 
asemănătoare (de război sau foamete), prezentând unele simptome comune, iar posibilităţile 
de diagnosticare erau aproape inexistente, diagnosticul diferenţial dintre ciumă şi tifos 

1 Nicolae Cajal Radu lft:imovici , Din istoria luptei cu microbii şi virusurile, Editura Ştiinţifică, 
Bucureşti, 1964, p. 82. 

2 Jacques Ruffie ,Jean-Charles Sournia,Les epidemies dans /'histoire de / 'homme., Editura Flammarion, 
Paris, 1984, p.146 

3 Ibidem, p.147 
~ Pompei Ghe. Samarian, Ciuma, Institutul de arte grafice E. Mărvăn, Bucureşti, 1932, p.30 
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exantematic era practic imposibil de realizat. După dispariţia ciumei ( 1830), problemele de 
diagnostic diferenţial au apărut în cazul tifos exantematic - febră tifoidă5, fapt ce conduce la 
ideea că numărul victimelor în urma tifosului exantematic este mult mai mare decât cel 
declarat. Cu certitudine diagnosticul de tifos exantematic a fost pus în timpul Războiului de 
Independenţă când în timpul asedierii Vidinului a izbucnit o epidemie de tifos exantematic.6 

În Bucureşti cazuri de tifos exantematic au fost semnalate înainte de Războiul de 
Independenţă. Insalubritatea din penitenciare, alimentaţia deficitară a celor care ocupau 
aceste spaţii, se constituiau în condiţii perfecte de dezvoltare şi propagare a tifosului, 
principala boală din aceste locaţii. Penitenciarul central de la Curtea Arsă cunoscut ca focar 
de tifos exantematic, a făcut victime atât în rândul arestaţilor cât şi în cel al medicilor 
însărcinaţi cu asigurarea serviciului sanitar. Tot în acest penitenciar, doctorul Iacob Felix a 
contactat această boală în anul 1867, an în care s-a dezvoltat o endemie de tifos exantematic 
foarte întinsă după cum apreciază chiar el. Deoarece focarul de tifos n-a putut fi jugulat prin 
mijloacele cunoscute atunci, rolul păduchelui în extinderea contagiunii nefiind încă 

cunoscut, s-a hotărât strămutarea stabilimentului într-o clădire salubră, la Văcăreşti.7 

Doi ani mai târziu serviciul sanitar al Bucureştiului, raporta 37 de victime ale tifosului 
exantematic, după cum arată în tabelul următor: 
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I I 1 - 4 14 - - - I 2 13 37 

Tabelul Nr 1 - Mortalitatea de tifos exantematic în spitalele capitalei, pe anul 
(Sursa: Iacob Felix, Serviciul sanitar al comunei Bucuresci, RaportuGeneral pe anul 1869, 

Bucureşti, 1870, p.96) 

. 

Tributul cel mai mare plătit de Bucureşti tifosului exantematic a fost în timpul 
Războiului de Independenţă. Dacă la sud de Dunăre răspândirea molimei era pusă în special 
pe seama trupelor ruseşti, în rândurile căreia tifosul făcea ravagii de mai mult timp, în ţară 
principalii vehiculatori ai bolii erau refugiaţii bulgari şi prizonierii turci. 

5 Gheorghe Brătescu, Mariana Sefer, Tatiana Brătescu, Mihai Sefer, Nomenclatura populară a bolilor Î11 

chestionarul lingvistic al lui B. P. Haşdeu (1884-1885), extras din Retrospective medicale, Editura Medicală, 
Bucureşti, 1985, p.57 

6 General Doctor Vicol, Studii preliminare asupra Serviciului Sanitar Român de Războiu, Tipografia 
„Cultura", 1934, p.24 

7 Iacob Felix, Istoria igirmei În România În secolul al XIX-iea şi starea ei la începutul secolului al XX-iea, 
Institutul de Arte Grafice Carol Gobl, Bucureşti, 1901, p.106 
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Doctorul Ludovic Fialla relatează cum plecând la 14/26 decembrie din Turnu 
Măgurele spre Bucureşti, drumul ducea mai întâi spre ,,Ruşi-de-Vede, şi un vânt de nord, 
rnm aspru, ne-a molestat toată ziua; cantitatea de nea, nu ne permitea a vedea orizontul; nu 
vedeam din sania noastră de cât zăpadă şi iar zăpadă. În mijlocul câmpului, poate la vr-o 
două ore departe de Ruşi-de-Vede, ne-am întâlnit cu un turc bătrân; companionul meu ştia 
hinc turceşte, şi ne-am oprit; ghiaţa atârna de pe mustaţa şi barba turcului; el rămăsese înapoi 
de la un transport de captivi, neputând umbla destul de iute. „Sunt din Syria, Domnilor" 
1icca turcu; „ acolo n-avem decât vară perpetuă şi aici văz că am dat de un timp teribil, luaţi-
111i1 cu Dumneavoastră". Ne-a fost imposibil a-i împlini dorinţa, căci n-aveam loc; am voit 
~{I-i dăm câţi-va lei, dar turcu s-a mulţumit a răspunde: „N-am nevoie de bani". Citind 
l'incva acestea, va găsi poate faptul neuman de a părăsi pe un om în pericol, în realitate însă 
11-am avut loc. Legea observată de Darwin: „tendinţa de a se conserva" se pronunţă la resbel 
1111111 mai puternic. Contactul cu un om cu veşmintele neschimbate de la începutul resbelului; 
loate consecinţele impurităţii; insecte dezgustătoare, şi chiar germenii de boală, a făcut 
rnritatea noastră şi mai imposibilă. Un om mai mult ori mai puţin, în tristă tragedie a unui 
rcsbel; viaţa unui om -o băşică de săpun, -am trecut cu sania înainte."8 

Domnitorul Carol nota la 15/27 ianuarie 1878 că „şi la trupele din faţa Vidinului a 
11hucnit , ca şi în Bucureşti, tifosul negru şi mai mulţi medici au fost victima acestei boli.''9 
!'ifosul exantematic mai este cunoscut şi ca tifos negru deoarece exantemul într-un anumit 
~ladiu al evoluţiei capătă culoare închisă, astfel că petele care apar pe corp, respectând faţa 
şi gâtul, „bat în negru". Peste aproximativ o lună, la 12/24 februarie, viitorul rege referindu
~c la dimensiunile atinse de extinderea epidemiilor (pe lângă cea de tifos exantematic a fost 
~cmnalată şi epidemie de febră tifoidă), consemna: „Consecinţele triste ale fiecărui război, 
rpidemiile se întind din ce în ce mai mult în ţară. În special tifosul exantematic face multe 
victime. La Bucureşti, a murit şi una din surorile de caritate, o Albertină, una din acele surori 

rnre au fost trimise de regina Saxoniei, în urma dorinţei Principesei."IO Pericolul reprezentat 
de epidemia de tifos exantematic în Bucureşti a fost semnalat şi de presa vremii. În 
„Resboiul'' din 25 martie I 878 se atrăgea atenţia asupra unei noi „invazii": „Pe lângă invazia 
d1zăcească, suntem ameninţaţi de o altă invazie [ ... ] : Ciuma, zic ciuma căci cazurile dese 
rure s-au ivit în Bucureşti şi în ţară de tifos cu pete, nu sunt decât cazurile unui soi de ciumă 
111ai inferior, dar care ar putea degenera într-o adevărată ciumă. " 11 La Cronica zilei din 12 
uprilie I 878, ziarul „Resboiul" făcea cunoscut că „ Această epidemie (tifosul cu pete) a 
inceput să se întindă într-un grad mare. Atât în spitalele din jurul capitalei cât şi dintr-ânsul 
ci am înregistrat un număr însemnat de morţi. Ni se spune că la Spitalul Pantelimon 12% 
sunt bolnavi de tifos cu pete.''12 

8 Ludovic Fialla, Reminisc:enfe din Resbelul Romano-Ruso-Turc, anul 1877 şi rolul Societtifii „Crucea
Hoşie ", in timp de pace şi de Resbel, Imprimeria şi Librăria Şcoalelor, Bucureşti, 1906, Editie Jubilară, p.110 

9 Memoriile Regelui Carol I al României de un martor ocular, voi IV, Editura Machiavelli, Bucureşti, 
1'1'14, p.34 

'° Ibidem, p.68 
11 „Resboiul", No 244/1878 

' 2 lbidem, No 262/1878 
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Mortalitatea în urma tifosului exantematic în Bucureşti pe anul 1878 (anul cu 
incidenţa cea mai mare), a fost de 250 cu 186 de cazuri mortale mai mult decât în anul 1877. 
În anii următori până la 1900, mortalitatea prin tifos a scăzut semnificativ de cele mai multe 
ori fiind nulă sau aproape nulă, după cum exprimă statistica din tabelul de mai jos. 

total totalul 
angina mortalllăţl mortalilă\il 
difterică tuse febră lifus de boli generale 

anul ruleola scarlatlna variola sl crun convulslvă tifoidă exantematic lnfecUoase anuale 

1874 31 157 355 375 26 300 35 1279 5.884 

1875 179 59 30 120 67 378 42 875 5.890 

1876 42 18 2 87 43 284 51 527 4.962 

1877 7 12 3 15 85 458 64 644 5.834 

1878 123 145 11 95 73 810 250 1537 7.276 

1879 236 703 204 250 66 291 27 1777 7.120 

1880 35 220 604 185 24 252 23 1343 6.327 

1881 48 55 22 201 24 164 8 522 4.868 

1882 72 95 5 151 36 237 o 596 5.252 

1883 75 106 1 243 46 279 3 753 5.767 

1884 85 120 2 172 36 114 o 529 5.265" 

1885 87 211 7 148 42 107 2 597 5.340 

1886 154 121 10 74 90 107 4 560 5.808 

1887 219 46 21 194 75 96 8 659 5.808 

1888 62 173 113 69 64 166 o 647 6.317 

1889 52 59 42 28 38 115 o 334 5.578 

1890 56 37 8 133 84 78 5 401 5.759 

1891 30 16 o 55 104 113 o 318 6.345 

1892 75 101 o 79 70 91 6 422 6.512 

1893 73 220 2 68 38 61 o 462 6.472 

1894 43 108 2 71 32 48 1 305 5.974 

1895 32 76 3 58 48 37 o 254 6.051 

1896 36 53 106 84 14 91 1 385 6.665 

1897 4 56 71 149 29 221 o 530 6.747 

1898 160 105 1 192 100 101 o 634 7.232 

1899 31 266 6 282 49 121 o 755 7.507 

1900 6 158 o 187 26 67 6 444 6.513 

Tabelul Nr 2 - Statistica mortalităţii prin boli infecţioase în raport cu mortalitatea generală în 
Bucureşti, 1874-1900 (conform Nicolae Georgescu, „Raport General asupra Igienei Publice şi asupra 
Starei sanitare a capitalei pe anu1900", Bucureşti, 1901, p.115) 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



STUDII ŞI ARTICOLE 189 

Victimele acestei maladii au continuat să fie dintre cei care trăiau în mizerie sau 
munceau în condiţii insalubre ca ţiganii salahori şi vagabonzi, servitorii olteni aflaţi în 
serviciul precupeţilor, vizitii serviciului municipal al curăţirii străzilor etc. Este cunoscut că 

LEGENDA 
rirus EXAHTE:MATiC. 
~ 0-1·; .. 
l!Jll!ll 1. s 
• s-10 

- IO•ZO 
- _. . .a. 20. 

1906 

Cartograma Nr. 1- Răspândirea geografică a tifosului exantematic în anul 1906 
(sursa: Ion Bordea, Serviciul Sanitar al României şi Igienă Publică, între anii 1905-
1922, Bucureşti, 1924, p.423) 

•.EGENOA 1911. 
rirus EXAHTtMATÎC. 

Sl G •1 '/,~') 
fmll I · S -s - 10 -10-zo -l".„111 20. 

Cartograma Nr. 2 - Răspândirea geografică a tifosului exantematic în anul 1911 
(sursa: Ion Bordea, Serviciul Sanitar al României şi Igienă Publică, între anii 1905-
1922, Bucureşti , 1924, p.427) · 
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la începutul anului 1887 victimele acestei boli au fost servitorii la doi bragagii, dintre 
strângătorii de cârpe şi oase şi măturătorii de străzi . 13 

LE GEN OA 
TiFUS EXANTEMATÎC. 

i.B.--::1 O -t /u 
crm 1 - s 

1915 

Cartograma Nr. 3 - Răspândirea geografică a tifosului exantematic în anul 1915 
(sursa: Ion Bordea, Serviciul Sanitar al României şi Igienă Publică, între anii 
1905-1922, Bucureşti . 1924, p. 428) 

În primul deceniu al secolului XX, incidenţa tifosului exantematic în Bucureşti a fost 
nesemnificativă comparativ cu alte boli infecţioase. În anul 1906 s-a dezvoltat un mic focar 
epidemic în rândul comunităţii de rromi de la marginea oraşului, a cărui origine nu s-a putut 
stabili. Un alt focar epidemic de tifos exantematic s-a înregistrat în cursul anului 1910 în 
Bucureşti, boala fiind propagată de un soldat dezertor, întors din armata rusă. 14 

Situaţia statistică a mortalităţii prin boli infecţioase în marile oraşe europene marilor 
oraşe europene la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, arată conform tabelului 
de mai jos.15 

Mortalitatea prin tifos exantematic în tabelul de mai sus nu este dată separat ci 
împreună cu mortalitatea prin febră tifoidă, diagnosticul diferenţial dintre cele două boli 
facându-se cu dificultate, tifosul fiind confundat de cele mai multe ori cu febra tifoidă. 
Această realitate medicală face ca numărul victimelor de tifos exantematic să nu poată fi 
apreciat în mod corect. La aceasta se adaugă şi faptul că mulţi bolnavi nu apelau la 
serviciile medicale( de altfel insuficiente), multe cazuri rămânând astfel nedeclarate. 

O situaţie a mortalităţii generale de tifos exantematic din ţara noastră, comparativ cu 
cea din Italia, Prusia şi Austria între l 893şi 1899 arată astfel : 

13 Iacob Felix, Raport general asupra serviciului sanitar al capitalei pe anul 1886, Tipografia Academiei 
Române, 1887, p. 62 

14 A pud, Ion Bordea, Serviciu/ Sanitar al României şi Igienă Publică, între anii 1905-1922, Tipografia 
„Cultura", Bucureşti , 1924, p.410 

15 Nicolae Georgescu, op. cit„ p. 
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T•~lul Nr3-

Anul Romini2 lt.aUa Pnt.'11 Aumu 
189'3 31 - - -
1194 18 - - -
1895 n - - -
18~ 1 60 - -
IX97 2 - li -
1898 o - - -
1899 o - - sos 

Tabelul Nr 4 - Mortalitatea generală de tifos exantematic în România, Italia, Prusia, Austria, 
între anii 1893-1899, (Sursa: Iacob Felix, Istoria igienei În România În secolul al XIX-iea şi starea ei 
la începutul secolului al XX-iea, Bucureşti, 190 I, p. l 06-l 07) 
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Tifosul exantematic una dintre bolile cele mai răspândite la vreme de război şi 

foamete, cel care în timpul participării României la Primul Război Mondial avea să devină 
principalul inamic al trupelor române în Moldova, aşa încât războiul părea uitat, epidemia 
reprezentând totul, şi în urma căreia au fost secerate cel puţin 300 OOO de vieţi omeneşti; 
tifosul exantematic, cel care în războiul civil din Rusia avea să fie considerat de către Lenin 
principalul duşman al comunismului, „a cruţat" Bucureştiul astfel că procentul mortalităţii 
relative în timpul războiului 1916-1918 a fost de 19%. 16 „Tifosul exantematic - un refren de 

baladă sinistră cu cloncănit de corbi"17, o descriere metaforică a flagelului în presa vremii 
din laşul devenit „centrul de rezistenţă" al neamului, „sacrificat" pentru „mântuirea" 
acestuia, a cunoscut o situaţie extrem de dramatică, situaţie care n-a fost trăită de Bucureşti 
nici înainte de Primul Război Mondial şi nici după acesta. 

„Resboiul" ( 1878) 
„Mişcarea" ( 1917) 
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Exanthemum fever :iD. Bucbarest, by the e.nd of the 19th ce.ntury and the beginning 
ofthe 20tb. 

SUMMARY 

Bucharest has known many calamities, among which, various catastrophical 
cpidemics. Scarlet fever, consumption, cholera, pleague, exanthemum fever were among the 
most disastrous. The intensity of the epidemics varied according to some epidomiologic 
characteristics due to the socio-economical and sanitary conditions of each epoch. The paper 
analyses the disease which was typical of the war times, a disease that has caused serious 
lrouble to the Romanian soldiers, during the World War I, for instance. 
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DIN ISTORICUL 
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ROMÂNESC -
Profesorul Petre Gârbovieeanu 

între contemporanii săi. 
Treptele desăvârşirii spirituale 

Paul GRIGORIU* 

Au trecut de la naşterea profesorului Petre (Petru) Gârboviceanu 145 de ani 
(27.VI.1 862) ş i peste 70 de când a părăsit pragul vieţii spre veşnicie (3 l.XII.1934). Din 
orice perpectivă 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 seminarial 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 îndreptăţiţi să primească bursă de studii 
universitare în Germania, 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 pregătirii profesorilor în cadrul 
Seminarului Pedagogic Universitar. În întreaga viaţă, 

Profe.;orul Petre Gârboviceanu, rămas emulul spiritului auster 
P\•t rt• n·(' ll"ilCht" ) (;arbo\kt"~mu german, a încercat să-l imprime elevilor săi . 

Revenind în ţară doctor în filozofie, specializat în 
pedagogie şi licenţiat în teologie, a fost încadrat profesor la Şcoala Normală 1 şi Seminarul 
Central - ambele în Capitală. De acum, el trăieşte intens frământările şcolii şi pedagogiei 
româneşti. 

' Profesor consultant, Biblioteca Pedagogică Naţională „l.C.Petrescu", Bucureşti . 
1 Şcoala Normală de Băieţi din Bucureşti ( 1870-1952) a fost întemeiată şi patronată de Societatea pentru 

Învăţătura Poporului Român (1866-1948). Reînfiinţată în 1992, Societatea îşi desfăşoară activitatea ca instituţie 
cultura lă non-profit ş i fără culoare politică. 
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A fost adeptul experimentelor pedagogice prin care ideile înnoitoare se integrează 
treptat în complexul cultural - educativ al tradiţiilor. Se înţelege că didactica practicată în 
unnă 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. 

Încercând să nu distorsionăm imaginea personalităţii prin adulaţie fără nuanţări ori 
fară 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, l-au impus atenţiei tuturor prin 
preocupări specifice: profesor. director şi personalitate activă în viata publică. Evitând 
supraabundenţa de imagini, în rândurile următoare ne oprim la preocupările amintite. Ele ne 
direcţionează spre conturarea trăsăturilor unui intelectual care, prin tot ce a înfăptuit, a 
reprezentat o epocă de împliniri şi deziderate în istoria spiritualităţii naţionale. 

* 
* * 

Profesoratul l-a atras pe adolescentul Gârboviceanu încă de pe băncile Seminarului 
Central; a simţit o chemare deosebită pentru catedră şi cariera didactică. După absolvirea 
seminarului, profesorul de istorie Barbu Constantinescu l-a încadrat pedagog onorific la 
amintita şcoală, unde era director. În scrurta-i perioadă ca pedagog, până la plecarea în 
Germania, a predat istoria. În acelaşi timp frecventa cursul de pedagogie predat 
normaliştilor de mentorul său Barbu Constantinescu, pregătindu-se şi la limbile germană şi 
franceză. Peste tot îl însoţea pe director. Asistau împreună la lecţiile ţinute de normalişti, 
participa la critica lor dar era cumpătat în formularea observaţiilor. 

Ţinea lecţii deschise la care asistau normaliştii din ultimii doi ani de studii. Atunci a 
uvut prilejul să cunoască modul de desfăşurare a practicii pedagogice, introdusă la Şcoala 
Normală de mentorul său. Din lipsa localului corespunzător unei instituţii de învăţământ, 
intreaga activitate se desfăşura în fostele grajduri şi pivniţe ale fostei Mânăstiri „Sf. 
Ecaterina". Pedagogul dormea în mansarda-dormitor şi lua masa cu normaliştii în subsol. 
Lumina electrică nu era introdusă, iar aprovizionarea cu apă se făcea din Dâmboviţa; iama, 
dind apa lipsea, se folosea zăpada. 

Pedagogul supraveghea elevii de la sculare până la culcare; cu tact pedagogic îi 
indruma în pregătirile lecţiilor. Se implica direct şi în pregătirea pentru tipar a periodicului 
„Educatorul'', revistă de profil înfiinţată de Barbu Conştantinescu. La nevoie Gârboviceanu, 
alături de Slavici, Dulfu Ispirescu, completa cu scurte schiţe sau eseuri spaţiile goale, 
corecta manuscrisele şi ducea întregul material la tipografia lui Petre Ispirescu din Str. 

Academiei2. 

Când lipseau sau întârziau profesorii, tot pedagogul îi suplinea, cu plăcere, iar de la 
orele de istorie ieşea vesel şi îmbujorat la faţă. Încă din acei ani viitorul profesor susţinea că 
lcctiile trebuie să oglindească specificul personalitătii propunătorului. iar libertatea lui de 

2 Paul Grigoriu, Barbu Constantinescu (1837-1891) - un eminent profesor de scoală normulă, în Revista 
<Ic pedagogie, 9-12, 1995; colectiv, Dicţionarul literaturii române de lu origini până la 1900, Bucureşti, 1979. 
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creatie în predarea lectiei să nu fie încătuşată de regulamente inflexibile. Cu interes şi 

entuzias1:i, a plecat la specializare în Germania. Profesorul Barbu Constantinescu, fost 
student la Leipzig, îl iniţiase în „tainele" educaţiei germane, predată atunci de somităţi ale 
pedagogiei universal_e. Harul profesorilor din Germania, calitatea ştiinţifică a cursurilor şi 
claritatea expunerilor l-au atras de la primele prelegeri. Timp de 4 ani a cunoscut în 
profunzime operele semnate de Loke, Rosseau, Pestalozzi, Herbart, Froebel ş.a. 

Aici, după o pregătire teoretică s-a format profesor temeinic pregătit, cu evidente 
calităţi pedagogice şi pasiune pentru catedră. În cadrul seminarului Pedagogic Universitar, 
înfiinţat de profesorul Zilier, asista la lecţii model şi preda discipline cu profil umanist. 
Multă vreme acest seminar a fost vestit în lumea pedagogică din centrul şi apusul Europei. 
Persistenţa educaţiei germane era puternică în Transilvania unde profesori şi scriitori de 
literatură pedagogică, Zaharia Boiu, Ion Popescu ş.a studiaseră tot la Leipzig. Contemporani 
cu Gârboviceanu erau şi profesorii T. Maiorescu, A.D.Xenopol, I.Găvănescul, Şt. Velovan, 
C. Narly, C. Meissner. Ei, teoretic şi practic, cultivau tradiţia culturii germane. 

Întors în tară. P.Gârboviceanu s-a distins ca educator practic. aplicând şi adaptând la 
viata scolii normale segmente din teoriile însusite temeinic. Ulterior şi în Parlament susţine 
reformele înnoitoare, aspecte de care ne vom ocupa la locul potrivit. Gândind 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 Gârboviceanu. 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 cunoştiinţelor erau solicitaţi elevii cu note mici, 
iar eventualele completări reveneau de regulă, celor cu rezultate bune şi foarte bune. În 
expunerea 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 cunoştiinţelor prevăzute în programele analitice. La recapitulare, 
profesorul inventaria, cu calm pedagogic şi de specialitate, lacunele din cunoştinţele 

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 

3 Victor Grigorescu (1897-1959), învătător şi director de şcoală la Bataşani-Vâlcea. Voluntar în primul 
război mondial (elev-cercetaş), după 1950 internai politic, fără să fie judecat sau condamnat; după eliberare, 
reintegrat în învătământ, s-a stins din viaţă în unna afecţiunilor din detenţia cumplită de la închisoarea din Piteşti 
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ununţa rezultatele la sfârşit; în unele cazuri, cu 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 a 
selecta şi monta faptele şi unghiurile din care erau ele privite şi comentate potrivit vârstei 
nuditoriului. Expunerile erau sobre sau afective prin identificarea unor ipoteze care să 
completeze spaţiile albe din biografii. La unele subiecte, elevii erau emoţionaţi până la 
lncrimi (expunerile despre M.Viteazul, Gh. Şincai, Gh. Lazăr, N. Bălcescu). Concluziile 
didacticist -moralizatoare se formulau cu obiectivitatea specifică intelectualului onest. În 
nctivitatea sa didactică s-a dovedit dascăl cu reale calităţi pedagogice, iar pregătirea de 
specialitate, riguroasă, a reuşit să stimuleze interesul şcolarilor. În faţa clasei avea o ţinută 
ucademică 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 
udolescenţi, 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 împlinit5. 

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 
linereţe vor constitui pentru el un atU serios în împlinirea misiunii vieţii sale. Asemenea 
precepte îşi vor pune serios amprenta asupra personalităţii sale, fiind respectate cu 
conştiinciozitate în întrega 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 uman 

1 Victor Grigorescu ( 1897-1959), învăţător şi director de şcoală la Bataşani-Vâlcea. Voluntar în primul 
rl\zboi mondial (elev-cercetaş), după 1950 internat politic, fără să fie judecat sau condamnat; după eliberare, 
reintegrat în învăţământ, s-a stins din viaţă în urma afecţiunilor din detenţia cumplită de la închisoarea din Piteşti 

4 N. Adaniloaie, Gh.Smaramdache, Voca/ia educaţională i11 România i11dependentă (1877-1916) III 
ln.Studii şi articole de istorie, I, XVIII, 2003. 

5 O corela\ie între terminologia de ieri şi de azi în documente şcolare ne dezvăluie fireasca menţinere a 
l'Crinţelor 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 op\ionale, moduluri, secvente instrucţionale şi nu în ultimul rând, înlocuirea denumirii de plan 
de lecţie cu proiectul didactic (proiect de lecţie) - exemplele pot continua. 

6 Omagiu lui P Garbovicea11u, după 41 de ani de servire in Şcoală şi Biserică, o.ferit de Seminaru/ Central, 
cu prilejul sărbătoririi sale de la 30 ianuarie 1929, Bucureşti, 1929, p.183. 
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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 şi întrezărea 

dimensiunile şcolii modeme. În procesul ştiinţific de educaţie şi instrucţie, a pornit de la 
opera pedagogului ceh din secolul XVII, Ioan Amos Comenius cel care a încetăţenit 
învăţământul intuitiv ca metodă naturală de instrucţiune. De fapt, în urma reformei 
reliogioase, 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 ,,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 învăţăJ1lânt"(p.XI). Ca un omagiu faţă de 
Comenius ,,Întemeietorul pedagogiei modeme" (p.III) Gârboviceanu sugera punerea 
temeliei unei biblioteci pedagogice prin asemenea operă a pedagogiei clasice. Din 200 l 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, Gârboviceanu 
a cuprins factori fundamentali ai operei de învăţământ şi educaţie, traducând ulterior din 
Salzmann „Cărticica furnicilor" (metoda formării învăţătorilor) şi „Cărticica racului" 
(metoda formării pedagogice a părinţilor). Specialiştii vremii afirmau că asemenea traduceri 
din germana arhaică prezintă dificultăţi chiar pentru un german. 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 cărţi destinate elevilor; venea la această îndeletnicire 
pretenţioasă cu o experienţă acumulată teoretic la înstituţiile de învăţământ din ţară şi de 

7 Comenius Jan Amos, Didactica magna, Bucureşti, I 893, tradusă şi înso\ită de o precuvântare şi 
introducere de Petru Gârboviceanu; Revista de pedagogie, 1-6, 1996 - număr dedicat memoriei lui I.A.Comenius, 
Daniela Dan, Săptămâna Comenius" în Tribuna învăţământuluui", 17-23 noiembrie 2003. 
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peste hotare şi aplicată la catedra de învăţământ preuniversitar. Impreună cu profesorii Gh.I. 
Chelaru şi I. Ghiaţă (colegi 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 
calitatea instruirii şi educării copiilor şi tinerilor, colaborând cu I. Chelaru, a publicat 
,,Poveşti alese", ,,Snoave alese", ambele selectate din istoria literaturii române, accesibile 

şi atractive în conformitate cu planurile şi programele şcolare8 . 

* 
* * 

Directoratul la Şcoala Normală a însemnat pentru Gârboviceanu afirmarea 
autorităţilor morale, echidistanţa prin structura sa 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 îndeletnicirile manuale, în 
spiritul „şcolii active". Sigur că traiectoria lui 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, I. Slavici, Spiru Haret, apoi cerinţele „şcolii active" 
- mişcare pedagogică la modă. Argumentarea teoretică şi practică a noului sistem educativ 

a căpătat valenţe moderne 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 nu 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 cunoştiinţelor de 
pedagogie universală în spaţiul pedagogic românesc, sesizăm traducerile, comentariile 
critice şi aplicarea segmentar în practică a operelor semnate de Locke, Rosseau, Pestalozzi, 

llerbart, Froebel şi alţii 10 . Dacă, de plildă, penetraţia concepţiilor lui Herbart a condus la 
întemeierea pedagogiei pe etică şi psihologie, ideile lui Frobel au rămas strâns legate de 
înfiinţarea instituţiei preşcolare cunoscute sub denumirea de grădini (grădiniţe) de copii. 
Fără a intra în analize şi explicaţii, menţionăm selectiv şi pedagogi români recunoscuţi prin 

8 Bibliogrfia românească modernă (1831-1918), II (D-K), Bucureşti, 1986. 
9 Constantin Moise, Şcoala activă în România. până la m(ilocul secolului al XX-iea, Bucureşti 1983. 
'° Colectiv, Clasicii pedagogiei universale şi gândirea pedagogică româneasca, Bucureşti 1966. 
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contribuţii originale la formarea şi consolidarea pedagogiei ca ştiinţă, toţi contemporani cu 
Gârboviceanu. Astfel sunt recomandate şi azi opere şi studii semnate de C. Dimitrescu-Iaşi, 
I. Găvănescul, G.G. Antonescu, I.C. Petrescu, Şt. Bârsănescu, Florian Ştefănescu-Goangă, 
C. Narby. Este cunoscut faptul că preluarea critică a unor concepţii din pedagogia universală 
a presupus şi prelucrarea şi adaptarea lor în condiţii noi şi proprii societăţii româneşti. Acest 
sincretism, cum preciza E.Lovinescu, brodat pe fondul cultural autohton s~a împlinit şi prin 
practica pedagogică desfăşurată consecvent în şcoli normale şi seminarii pedagogice 
universitare din Bucureşti, Iaşi, Cluj, Cernăuţi 11 • Sintetizând mişcarea pedagogică de la noi 
nu trebuie neglijată arena discuţiilor menţinută 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 publicaţiei ( 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 vreme a devenit adepta modernizării învăţământului unitar, prin 
înfăptuirea măsurilor reformatoare iniţiate de Haret şi continuare în alte condiţii de dr. 

C.Angelescu13• 

A fost firesc ca om cu performanţe 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 Învăţatura 
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 şi lucrări practice, ale laboratoarelor de fizică-chimie, 

procurarea materialului 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 din Bucureşti. 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 qe la personalităţi şi 

11 Paul Grigoriu, Din activitatea seminarului pedagogic w1iversitar, în "Studii şi articole de istorie'', XVJ, 2001. 
1 ~ l.Gh. Stanciu, Contribuţii la construirea pedagogiei .vistematice, în „Tribuna învătământului", 27 seplembrie 

1999, V. Popeanga, Presa pedagogică din Transilvania, 1860-1918, Bucureşti, 1966. 
13 Hilda Minodora Burciu, în Revi.vta generală a învăţământului, 1905-1916, 1923-1944, indice bibliografic, 2 

voi, Bucureşti, 1994, Biblioleca centrală pedagogică, „J.C. Petrescu". 
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instituţii, contribuţiile membrilor Societăţii pentru Invăţătura 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 sîarşitului 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 

biserică 14 ; fiind un excelent orator, conferinţele sale se bucurau de largă audienţă. Veşnic 
preocupat de obţinerea fondurilor băneşti, oamenilor bogaţi şi filantropi le expedia darea de 
seamă (raport amplu de activitate) a şcolii, din anul precedent şi-i coopta membri ai 
Societăţii. Pentru imaginea Societăţii, directorul se interesa ca preşedintele ei să fie o 
persoană cu autoritate morală şi politică. Ziua patronului şcolii (25 martie) era un prilej 
tradiţional de pomenire a binefăcătorilor şcolii. La asemenea iniţiative administrative, cu 
influenţe benefice asupra şcolii, se cuvine să readucem în gândirea celor de azi că Statutul 
Societăţii pentru Învăţătura Poporului Român stipula recrutarea profesorilor de către 
Consiliul de Administraţie, dintre profesorii titulari ai statului; directorul se interesa 
personal despre fiecare, înainte de a-1 recomanda Consiliului. Conştiincios profesional, 
optimist pedagog şi onest impecabil, directorul stăruia printr-o adevărată bătălie să angajeze 
profesori bine pregătiţi ştiinţific şi pedagogic; de regulă câştiga prin înfrângerea 
politicianismului şi a favoritismlui administrativ. 

În acest fel a ridicat prestigiul Şcolii Normale de Băieţi din Bucureşti, recunoscută de 
contemporani ca una dintre cele mai repezentative din ţară. Dintre profesorii renumiţi 
enumerăm pe: S.Haret, I.Slavici, C.Rădulescu-Motru, S.Mehedinţi, G.Antonescu, 
I.Simionescu. Salariile erau modeste; în unele cazuri, profesorii le donau bugetului şcolii. 
Efectele degringoladei econoniicc şi sociale produse după Marea Unire din 1918 şi-au făcut 
simţită prezenţa şi în şcoală. Înţelegând şi conotaţiile noi din concepţiile politice şi culturale, 
în urma consultării cu persoane avizate, directorul Petre Gârboviceanu a optat pentru 
trecerea Şcolii Normale în evidenţa instituţiilor de învăţământ subvenţionate din bugetul 
statului. Întreaga activitate a decurs mai departe pe cunoscute temeiuri: îndrumarea muncii 
în şcoală şi în afara şcolii, educarea prin muncă intelectuală şi manuală, respectarea regulilor 
disciplinare, cultivarea respectului la viitorii învăţători, faţă de ţară şi tradiţiile strămoşeşti. 
Faptul că generaţii de normalişti s-au plasat, pragmatic, în descendenţă „gârboviceană", 
dovedeşte recunoaşterea dublei sale calităţi de profesor şi director. Omologarea acestora se 
referă şi la o anume parte deosebită, la o latură mai puţin cunoscută a personalităţii sale, 
manifestată în pregătirea şi desfăşurarea excursiilor la care participau cadrele didactice şi 
absolvenţii. Dorite şi mai ales atractive, excursiile încununau sîarşitul de an şcolar. 

Descrierea excursiilor se află în Dările de seamă redactate anual de director, în colaborare 
cu cadrele didactice şi personalul administrativ. Nominalizarea înfăptuirilor spirituale, 
materiale şi financiare, la sfărşit de an şcolar, uimesc prin confruntarea lor cu arhiva şcolii 
şi presa scrisă, prin detaliii şi exactitate. 15 Orientate spre cunoaşaterea zonelor geografice şi 

14 Virgil Candea, Ion Zamfirescu, Vasile Moga, Ateneul Român, Monografie, Bucureşti, 1976 
15 Dare de seamă despre mersul societăţii şi mersul şcoalelor ei Frobeliana, Primară şi I Normală. pe anul 

1902-1903, Bucureşti 1903. Întocmit de Petre Gârboviceanu, driectorul şcoalelor Societăţii Redactate începând cu 
anul 1889. Dările de seamă sunt documente valoroase pentru istoricul Şcolii Normale de Băieţi din Bucureşti. 
Unele au văzut lumina tiparului; în vremea războiului mondial (1916-1918) şcoala n-a funcţionat, servind drept 
spital trupelor germane de ocupaţie. 
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istorice ale României, excursiile erau pregătite ştiinţific şi educativ. De regulă, directorul 
prezenta date istorice, profesorii reliefau subiecte de specialitate, elevilor revenindu-le 
integrarea localităţilor în circuitul folcloric. Conducătorii de întreprinderi şi instituţii 

completau tabloul oportunităţilor de emancipare ale locuitorilor din habitatul vizitat. Şi prin 
vizitarea locurilor deosebire din ţară, priceperea de manager cultural a directorului 
P.Gârboviceanu şi-a dovedit eficienţa. Înfăţişarea unui tot omogen şi antrenant era dat de 
cunducătorul 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 sa de educaţie patriotică şi religioasă, realizată 
prin cunoaşterea vieţii cotidiene din zone diferite, cum erau Buşteni, Constanţa, mănăstirile 
din Ţigăneşti, Snagov, Cernica. Din caracterizarea făcută de un colaborator 
(prof.D.Theodosiu, director 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 relaităţile 
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 acest momente 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 cofirmarea sistemului de valori specifice unei societăţi normale. Pentru 
Gârboviceanu , factorul educativ, avea funcţie cognitivă şi o finalitate social-instructivă. 
Împlinirile lui transcend conjuncturile istorice şi se protejează de la uitare prin valorile de 
exemplaritate ale obiectivităţii 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"17, 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 
peste 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 Şoala Normală şi 
implicarea directă în reorganizarea învăţământului, a Bisericii şi a societăţii în general, e tot 

16 Dure de seamă pe unul 1933-1934, p. IO 
17 T. Maiorescu şi prima genera1ie de maiorescieni. Corespondenta, Bucureşti, 1978. (Numele lor a fost şi 

este recunoscut C. Rădulescu-Motru, I. Rădulescu-Pogoneanu, S. Mehedinţi, Gh. Adamescu, I.A. Bassarabewcu, 
M. Dragomirescu, I.Al. Brătescu-Voineşti, P.P. Negulescu, Pompiliu Eliade, I. Petrovici, E. Lovinescu). 
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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 fiind socotită obligatorie, 
urmele lui Petre Gârboviceanu s-au impus în cadrul elitelor de cărturari foarte cultivaţi, 
înarmaţi 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, prin 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. 18 Acelaşi amendament îl va susţine şi în anii următori. Fiind un politician dotat 
pentru militantismul direct şi democratic, nu de puţine ori nemulţumea pe frunaşul liberal 
D.A.Sturclza. Contemporanii apreciau că 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. Impresionat de cuvântare, Take Ionescu i-a propus înscrierea la 
conservatori -a fost refuzat cu eleganţă. Nu după mult timp propus să predea la Facultatea 
de Teologie, a refuzat, din considerentul continuării la catedrele ce pregăteau învăţători şi 
preoţi (Scoala Normală, Seminarul Central) atât de necesari mediului rural. 

Gârboviceanu considera „navetismul politic" o trăsătură negativă a caracterului. 
Replicile sale erau promte, cuviincioase şi academice, impunătoare adversarului, oricât de 
bătăios ar fi fost. Socotit de 1.1.C.Bratianu drept unul dintre politicienii capabili, cu identităţi 
de opinii apropiate, i-a încredinţat conducerea organizaţiei mehedinţene, obţinând astfel 
succese deosebie în alegerile din 1919, 1922 şi 1927. 

Dezbaterile parlamentare şi presa vremii („Biserica ortodoxă română", „Viitorul'', 
„Voinţa naţională") subliniază cum numele lui P.Gârboviceanu figurează de mai multe ori 
ca vice-preşedinte 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 sa fiind marcată de îndelungata şi deosebit 
de fructuoasa relaţie cu parlamentul a fost ales senator de drept. Parlamentar ales în multe 
legislaturi, n-a fost proiect de lege referitor la şcoală, biserică sau cultură care să nu 
beneficieze de colaborarea lui. Rapoartele le redacta minuţios - fiecare în parte alcătuieşte 
un document de specialitate de primă necesitate şi evidenţiază orizontul cultural-emoţional 
împreună cu dragostea faţă de învăţământ şi teologie, cărora le-a consacrat cea mai mare 

18 Colectiv, lrtoria parlame11tului şi a vie/ii parlamentare din România pâ11ă la 1918, Bucureşti, 1983, 
Mihai Sorin Rădulescu, Elita liberală românească (1866-1900), Bucureşti, 1990. Dintre adepţii introducerii 
votului universal amintim pe Vintilă Brătianu, M. Kogâlniceanu, C. Dobrescu Arges. 
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parte a vieţii sale. La adoptarea legislaţiei referitoare la îmbunătăţirea învăţământului de 
toate gradele, ca punct de plecare erau analizate profund şi valorificate selectiv atât legislaţia 
anterioară, cât şi legile similare din ţările vecine. Nu de puţine ori propunătorii (Spiru Haret 
şi ulterior dr.C.Angelescu şi Al.Lapedatu) erau obligaţi să răspundă argumentelor criticilor 
venite din partea opoziţiei 19 • Dintre numeroasele intervenţii ale parlamentarului Petre 
Gârboviceanu în sprijinul şcolii româneşti, ne limităm la enumerarea proiectelor de kgi 
privitore la învătământul secundar şi superior. primar şi normal. profesional. patricular şi 
secundar.20 În această ordine de idei, fără să fie susceptibilă de comentarii, opinia 
parlamentarului Gârboviceanu faţă de învăţământul particular merită să fie reţinută în 
prezent şi viitor pentru realismul ei din al cărui conţinut reproducem următoarele: „Toţi 
marii pedagogi susţin că acest învăţământ poate să fie şi un puternic mijloc de emulaţie spre 
tot ce e bun şi folositor în interesul învăţământuui şi educaţiei, iar nu un simplu surogat în 
serviciul interselor unor anumite persoane sau asociaţii." (Raport şi Cuvântare la Legea 
învăţământului particular, 1925, p.4). 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 reînfinţării 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 insturire, obligau forurile 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-Iaşi, D.Onciul, I.Bianu, Gh.Adamescu, dr.C.Istrati) şi-a expus 
părerile în Consiliul General de Instrucţie abilitat prin 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 spin'tului de observaţie. interesul faţă de lucrurile în mijlocul 
cărora trăieşte, diminuarea descriptivismului, cu precădere la ştiinţele umaniste, în 

19 Constantin Dinu, Spiru Haret, Bucureşti, 1970, Paul Grigoriu, D~ C-tin Angelescu şi invaţământul 
românesc, împliniri şi deziderate, în Studii şi articole de istorie, LXJJV, 1999; Ioan Opriş, Alexandru Lăpedatu În 

cultura româneasca„, Bucureşti, 1996. 
20 Gabriela C. Cristea, Reforma invăţamântu/ui. O pespectiva istorică. {1864-1944), Bucureşti, 2001. 
21 Elena Macavei, Spiru/ Haret (/85/11912) Activitatea de consolidare a Bisericii naţionale, în "Tribuna 

învăţământului" 11-17 februarie 2002; Ioan Opriş, Alexandru Lăpedatu şi contemporanii soi, Cluj-Napoca, 1997. 
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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 
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Ministrul Spiru Hctr~L propune r~dact.orului 
P.Garbovieeanu articole pentru revista ., Albinarr ( 1899). 
experimentau cerinţele „şcolii active". Tentativele şi demersurile de reorganizare a 
învăţământului preuniversitar l-au implicat în mod activ pe Garboviceanu. Conducerea 
ministerului de resort cunoscându-i activitatea şi apreciindu-l, l-a cooptat şi în comisii de 
lucru pentru strângerea materialelor despre cultura, învăţământul şi cultele din alte ţări într-

relaţie comparativă cu situaţia de la noi. Bogata lui activitate în documentare, cercetare şi 
redactare se constituie şi azi într-un fond de manuscrise sumar valorificate. Pe tărâmul 
omintit a rămas acelaşi pedagog intransigent, de mare vocaţie, s-a implicat direct în 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



206 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XX 

pregătirea pedagogică a preoţilor care predau în şcoli, în stabilirea uniformelor 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 găseau analfabeţi, dezinteres faţă de şcoală, 
faţă de schimbările care să le uşureze viaţa. Însuşindu-şi opiniile, Haret a stabilit programul 
de culturalizare rurală axat pe 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 axate pe valorificarea produselor locale etc. Fireşte, 
atitudinea conservatoare şi reacţiile negative din partea celor afectaţi în interesele lor au 
zădărnicit în multe localităţi transformările sperate de iniţiatori. 22Au fost măsuri de orientare 
poporanist-semănătoristă si chiar un romantism întârziat care neglijau factorii 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 şi împroprietărirea ţăranilor, în acest 
scop s-au pus bazele Ligii Desteptarea, constituită din adepţii celor două mari reforme. După 
decesul mentorului Spiru Haret (1912), discipolul său, Petre Gârboviceanu, a înfiinţat 
asociaţia Uniunea Mambrilor Corpului Didactic, tot în scopul unirii tuturor forţelor 

democrate în pregătirea opiniei publice, prin apostolii şi luminătorii neamului, spre 
împlinirea marilor idealuri de inters naţional. Alături de Haret a fost Gârboviceanu şi la 
înfiinţarea Comisiei Monumentelor Istorice, la promulgarea legii conservării şi restaurării 
monumentelor, organizuarea Muzeului Pedagogicll, secţie cerută şi azi în cadrul unui viitor 
muzeu al învăţământului românesc. 24 Într-o următoare proiecţie sintetică de recuperare a 
valorilor intelectuale antrenate în culturalizarea populaţiei lipsite parţial sau total de 
instrucţie şi educaţie primară, aşezată la locul cuvenit se află şi azi colecţia de broşuri din 
Biblioteca Societătii Steaua. Realizate în format de buzunar, cu o tematică enciclopedică, 
micile lucrări de popularizare erau scrise într-un limbaj accesibil cercurilor largi de cititori. 
Azi biblioteci cu vechistatut de funcţionare, conservă în depozite ccărţi semnate de Nicolae 
Iorga (Domnul Tudor din Vladimiri), I. Lupaş (Viaţa şi faptele lui Andrei Şaguna), Al. 
Lapedatu (Mihai-Vodă-Viteazul), G. Coşbuc (Din Ţara Basarabilor), I.Agârbiceanu 
(Povestiri), Vasile Alecsandri (Ostaşii noş,tri), I. Simionescu (Ce se poate învăţa de la un 
drum lung), P. Dulfu (Foloasele învăţăturii), Gârboviceanu şi G.I. Chelaru (Poveşti alese, 
Snoave alese); lista numelor autorilor poate continua în vederea completării bibliografiei 
de cultură şi civilizaţie românească. O scurtă privire asupra sincronizării textelor cu 

22 „Revista de pedagogie" 7-12, 1998, nr. Dedicat lui Spiru Haret: Costică Neagu, (Spiru Haret). 
Apostolatul extraşcolar, în, „Tribuna învăţământului" 23-29 aprilie 2001: Paul Grigoriu, Sniru Hqret, în „România 
literară", 2, 1973. 

23 Valeriu Oros, Spiru Haret - 150 de ani. Om al şcolii şi admirator al culturii, în „Tribuna 
învăţământului", 19-25, februarie 200 I. 

24 Paul Grigoriu, Din activitatea Muzeului Pedagogic al Casei Şcoalelor, " in Revista muzeelor şi 
monumentelor - muzee", 3, 1984. 
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"'ij iconografia scoate în relief reproducerea portretelor de 
. . ;~.-~. ·. conducători (domnitori şi regi), tablouri în format mare, 
~~ · pe hârtie cerată şi în culori; azi se mai găsesc în 
~ anticariate sau la cabinetele de stampe din ·marile 
· ~ :-;: biblioteci. Fără teamă de exagerare, considerăm că 

~ producţiile cultural-educative ale Societăţii Steaua au 
. } ~ompletat ~aterialul didactic şi manualele publ_icat_e a~i 
{ mdelungaţt ( 1896-1948) de Casa Şcoalelor, mstttuţ1e 

întemeiată de ministrul Petre Poni şi încurajată 

permanent de Spiru Haret, dr.C.Anghelescu, 1.-G.Duca, 
P.Gârboviceanu şi mulţi alţi cărturari şi oameni 
politici.25 

·-~ " „ __ :„~'.. '.'...'.J _.. ~ 

Profesor, director şi înfăptuitor cultural, Petre 
Gşârboviceanu era mereu preocupat, activ, tot timpul în 
mijlocul faptelor şi niciodată plictisit, obosit sau învins. 
La atâta tărie, urmată de rezultate evidentre, a fost 
purtătorul unei flamuri şi al 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 
perseverenţă noilor generaţii . Activitatea lui s-a 
desfăşurat în ambianţa culturală a Bucureştiului. Atras 

lrwi-.1tlin 1913, 1n1k„)l'ul (itttb~l!llM. 
(m ~olllbm:in:>. • ""tdil<'ll t~~~ lit<UN 
istto.,,~ ii jX\Vt$li?ii tdic..v:c • ial:rtului. 

• de farmecul scrisului, a elaboraţ o intersantă şi amăplă 
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, similară Casei Şcoalelor; ea a tipărit volumele 
lui Gârboviceanu. În anii de consolidare şi de construire 
a 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 
oprtodox Alexandru Odobescu, D.Bolintineanu, 
Gh.Ionescu Gion, Gr.Tocilescu, A-D.Xenopol, 

~ .... ~;,,J . .,.„~m ""''( •"'ti< "-"""""'.i. <1''*·~„ i t Al.Ştefulescu, Virgil Drăghiceanu, N.Ghika-Buzdeşti şi 
\liolnwl hr11>,.- lt>h ttiJ'OI l'111i:r, • '"""'''" 
111>WJb:t «1111. G.Balş, până la exegeţii epocii, cum erau N.lorga, 

D.Onciul, I.Bogdan. La rândul său, Gârboviceanu s-a dedicat subiectului cu pasiune, 
tenacitate şi o reală competenţă. Parcurgând lucrarea despre biserica ortodoxă, sesizăm cum 
autorul a întreprins o atentă documentare referindu-se continuu la contibuţiile anterioare, 
citându-le cu probitate şi onestitate ştiinţifică; în unele cazuri completa cu date noi, 

25 Veronica Aldea, Adriana Ganea, Angela Oprea, Contribuţia Casei Şcoalelor la dezvoltarea lecturii 
publice bucureştene ,în „Biblioteca Bucureştilor", 6, 2003. 

26 Vezi Bibliografia românească modernă, op.cit. 
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nuanţând şi chiar rectificând unele date şi fapte din studiile citate. ln 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 faptele 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, remarca aspiraţiile 

patriotice şi democratice ale vrem (dreptate socială, libertate şi unitate naţională). Era de 
aşteptat ca un intelectual de talia lui Gârboviceanu să publice asemenea lucrare cu trăsături 
de sintetizare, însoţită de note istorice, anexe documentare şi iconografice. Fără să-şi 

propună epuizarea subiectului de mare extindere, ce presupune colaborarea cu cercetărorii 
în domeniu, autorul a izbutit să prezinte, în volumele amintite, biserici, mănăstiri, schituri 
din Bucureşti, Focşani, Iaşi, Craiova, 
Dolj, Mehedinţi, Buzău şi alte zone de 
interes istoric. 

Chiar dacă în tot ce a scris Peter 

SOCIET1\TEA 

1..:;1r:r1tl' 

Gârboviceanu, accentul cădea pe lXVATJ\TURA POPORlJLtl 1{0\1:\\ 
descriptivism şi mai puţin pe explicaţia 
cauzală, informarea şi documentarea 
presupune timp, ostreneală şi renunţări în 
defavoarea sănătăţii şi a timpului liber. 
Ca să ai acces la informaţii trebuie să te 
afunzi în studiu, să zăboveşti în biblioteci 
şi arhive, să preţuieşti cultura. Cărţile, 

studiile şi articolele sale foarte bogate ca 

()I~ BlinJREŞTI 

ŞCOALEl,E El 

hi, 

documentaţie sunt la fel de înzestrate în plan ideatic. Diversitatea tematică este la ea acasă, 
dar o idee este dominantă: ideea naţională, situată până la 1918 pe primul loc în registrul 
doleanţelor noastre. Azi, trăind sub semnul relativităţii, dorim totuşi mai multă obiectivitate 
şi rogoare în cercetarea trecutului, subsumat conceptului de localism creator. În acest mod, 
faptele îndepărtate cu luminile şi umbrele lor se menţin în conştiinţăa culturală. Această 
identificare de opţiuni considerăm că o găsim în.prima monografie a Şcolii Normale de 
Băieţi din Bucureşti, publicată de directorul ei profesor-cercetător Petre Gârboviceanu.27 

Informat în biblioteci şi arhive, autorul oferă cititorilor documente inedite din care rezultă 
la loc de frunte înfiinţarea şi activitatea Societăţii şi a Şcolii Normale din Bucureşti. Respiră 
prin capitole speciale greutăţile în construirea localului şcolii şi bibliotecii Şcolii Normale, 
procurarea materialului didactic, donatorii cu donaţiile lor, 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 lipsită de legături cu oamenii şi 
viaţa înconjurătoare. Structurată clasic, monografia oferă conjuncţia de planuri şi valori 

27 Petre Gârboviceanu, Societatea pentru fnvăţătura Poporului Român din Bucure$li cu $COalele ei /866-
1906. de ... Bucureşli, 1906. 
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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, l.Heliade-Rădulescu, C.Esarcu, 
Petre Poenaru, Scarlat Rosetti, Scarlat Fălcoianu); pe temeiul unei programe, Societatea a 
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: l.Bădilescu, Şt.C.Mihăilescu, 
Barbu Constantinescu C.l.Şonţu şi P.Gârboviceanu. Aspecte grăitoare din parcursul 
existenţial şi repere ale procesului de modernizare din şcoala normală este şi Statutul 
Societăţii din care rezulta regulamentul Şcolii Normale din Bucureşti precum şi cuvântările 
aparţinând personalităţilor politice şi culturale ale vremii: V.A.Urechia, G.I.Lahovary, şi 

O.A. Sturza. Analizate aplicativ la conţinutul unor reforme din învăţământ, conferinţele au 
capacitatea de a pătrunde în intimitatea unui univers, în însuşi nucleul generator din care 
acesta a fost propulsat. Întregul conţinut de idei şi fapte coagulează patrimoniul cultural în 
dimensiunile sale locale, regionale şi geopolitice. În monografie, totul a fost conceput şi 
redat într-un spirit constructiv şi real respect pentru adevăr, cu minime influenţe de la 
conjuncturi momentane 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 eventuale priviri 
subiective. 

Evident, directorul Şcoii Normale şi-a dobândit un loc de cinste în panteonul 
spiritualităţii româneşti şi prin medalioanele dedicate memoriei atât a personalităţilor 

clericale cât şi a celor laice. Ideea majoră spre care converg eseurile sunt demersurile 
analitice ale operelor lor, autorul dovedind o rară capacitate de absorb\ie 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 acest pagini, 
diferite ca formulare, reabilita subiectivitatea, o curăţa parţial de conotaţiile ocnvenţionale, 
conferindu-le un fundament moral şi o plăcută exprimare literară. Autorul a căutat şi a găsit 
aproape de fiecare dată acea parte comună vieţii cotidiene, p.unctele 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 întâlnim în revista ,,Biserica ortodoxă română''28 · 

Fără să ne propunem un excurs bibliografic, redăm statistic numele prelaţilor 

omagiaţi: P.S.Episcop N.Popeea, Mitropolitul Andrei Şaguna, P.S.Ghenadie Georgescu, 
Episcopul Râmnicului Noul Severin, l.P.S.loan Meţianu, Mitropolitul românilor ortodocşi 
din Ardeal şi Ungaria, părintele S.Fl.Marian. Păstrând şi întărind cu oarecare ostentaţie 
sentimentul credinţei, teologul Gârboviceanu conferenţia la Atheneul român despre lăcaşuri 
de cult ca instituţii reprezentative ale tradiţiilor creştine păstrătoare de vechi monumente 
istorice uitate prin munţi, sate şi orăşele. 

28 Colectiv, Bibliografia istorică a României, III, secolul XIX, tom.5, Bibliografii, Bucureşti, 1974. 
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Rapoartele şi cuvântările din Parlament în susţinerea legislaţiei clericale unitare după 
1918 îşi menţin actualitatea şi prin contactul aprofundat în arhive inedite şi cărţi rarte ce 
dovedeau ştiinţific temeiul documentar al unei credinţe mult mai bogate şi mai concrete 
decât se ştiuse până atunci. Prin conţinutul lor, legile adoptate reliefau rolul major al 
valorilor creştine în păstrarea tradiţiilor româneşti. Amănunte care azi ne par minore, erau 
la vremea respectivă o suită de realizări ce completau spaţii libere de pe harta culturii şi 
civilizaţiei naţionale. Aşa a a fost inaugurarea Muzeului de la Casa Bisericii apreciat, printre 
alţii, de reputatul profesor francez Charles Diehl. Cu acest prilej, propice ocrotirii şi 

cunoaşterii patrimoniului naţional ortodox, în prezenţa unor demnitari reprezentativi, Petre 
Gârboviceanu cu raţiunea mereu trează a educării generaţiilor în respectul pentru moştenirea 
înaintaşilor, atrăgea atenţia opiniei publice, spunând: „Vă rugăm să binevoiţi a veni astăzi 
la Administraţia Casei Bisericii spre a vedea un modest început de colecţionare şi bună 
păstrare a unor preţioase produse ale vechii noatre culturi naţionale, mărturii şi resturi 
istorice şi artistice ce au mai putut fi mântuite de vitregia vremurilor istorice .. Ele sunt ale 
statului nostru căruia ele aparţin; el va întemeia un mare muzeu al neamului în care să se 
ogindească întreaga viaţă din trecut a neamului românesc." (Cuvinte rostite la inaugurarea 
colecţiilor istorice-artistice ... , 1911. p.3-8). Dintr-o asemenea perspectivă asupra culturii 
materiale şi spirituale din ajunul înfăptuirii marilor idealuri naţionale trebuie privit şi 

susţinutul travaliu al lui Gârboviceanu alături de N.lorga, I.Bogdan, D.Onciul, Gr.Tocilescu, 
Gh.Bogdan-Duică şi Al.Lapedatu în editarea Buletinului Comisiei Monumentelor Istorice , 
Catalogul Colecţiilor Monumentelor Istorice, monografii de mănăstiri, înfinţarea de ateliere 
şi stupării la mănăstiri, crearea de biblioteci la instituţiile clericale din teritoriile unite, tineri 
trimişi la studii în strinătate, tablouri teologice tipărite şi multe alte înfăptuiri din vremea 
când administra Casa Bisericii şi beneficia de sprijinul ministrului de la instrucţie, Spiru 
Haret. O pioasă amintire a păstrat Petre Gârboviceanu mentorilor săi: Barbu Constantinescu 
şi Spiru 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, iar statuia lui Spiru Haret „priveşte" spre localul Universităţii. 
Purtător de „mit haretian'', într-un portret „creionat" cu patetism, Gârboviceanu expunea 
două planuri: primul cu o factură teoretică iar al doilea predominant de exemplificări care 
nu lasă impresia unor preţiozităţi inutile iar expresivitatea elegantă dă culoare ideilor dorite 
de autor.29 Istoria şi memoria nefiind doar un îndemn spre cunoaşterea trecutului, ci o 
călăuză spre înţelegerea prezentului şi chiar a viitorului, redăm un fragment dintr-un articol 
care împreună cu altele pe tema Spiru Haret, a format o carte - iată conţinutul citatului: 
,,Spiru Haret a văzut în biserica noastră ortodoxă naţională, o instituţie de cea mai mare 
însemnătate în serviciul poporului şi al ţării. Trecutul ei frumos ca singură instituţie 
culturală aJinut strâns unit laolaltă poporul nostru, îi datorăm toată recunoştinţa statului 
român şi tot sprijinul necesar. " 3°Fiind şi un om de litere, cu lecturi erudite şi pasionate, 
iniţial fără un program anume, Gârboviceanu a recuperat cu precădere în medalioane 

29 Capitolele micromonografiei sunt următoarele: Spiru Haret, un mare nationalist, 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. 

30 Petre Gârboviceanu, Spiru Haret 20 de ani de la moartea lui, Bucureşti, 1933, p.20. 
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nfective, 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, Şt.Zeletin, Traian Brăileanu, M.Manolescu, VMadgearu, M.Vulcănescu, Vasile 
Hăncilă. Asemenea analize aplicate la oameni şi faptele lor sunt esenţa conjuncţiilor de 
planuri şi destine, denotă sinteză în conturarea profilului în porţiunea comună între viaţa 
cotidiană, credinţă, învăţământ, cultură materială şi spirituală. Mai mult decât atât, 
publicistica lui Petre Gârboviceanu ne oferă o imagine grăitoare a activităţii sale de scriitor. 
În prezent, publicistica lui 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 şi, de ce să nu recunoaştem, regres. În ultimă instanţă, scrierile sale mai mult sau 
mai puţin conformiste, au întărit sentimentul răspunderii individuale. Prin tot ce a scris, în 
pofida preferinţelor didactice, teologice şi politice, a rămas un reprezentant al specificului 
naţional conservat prin cultură, deschis totdată 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 construite 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 
~·i strămoşii noştri şi chiar pentru mândria noastră, care ne-am învrednicit să.fim nâscuţi şi 
crescuţi pe pământu.I acestui frumos judeţ. "31 Privind în urmă spre acele vremuri îi conturăm 
şi mai pregnant destinul asumat în dramaticul an 1917. Existenţa stratului naţional fiind 
umeninţată, printre măsurile externe adoptate a fost şi protejarea capului unui simbol al 
unităţii naţionale, Mihai Viteazul. Ministrul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, Ion G.Duca, la 
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 
ugenţilor bolşevici.32 Spaima era perpetuă, iar conştiinţa răspunderii ce i se încredinţase era 
întărită de prezenţa cumnatului său, pr.prof.Grigore Popescu-Breasla. La Cherson, cutia era 
ascunsă sub poala acoperământului mesei din altarul b,isericii în care preotul Popescu
Areasta oficia slujbe cât a stat acolo. În 1918, la indicaţiile minstrului Duca, cei doi cumnaţi 
au predat mitropolitului Pimen al Moldovei capul marelui domnitor - ulterior fiind readus 
la mănăstirea Dealu33• 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 neconformistă, 
dincolo de poziţia partizană, el a depăşit imaginea stereotipă odată cu influenţele primite de 
la „mersul" societăţii. 

31 Petre Gârboviceanu, Cultul judeţului Mehedinţi. Eroi mehedinţeni din prima jumălale a veacului al 
XVII-iea, Bucureşti, 1931, p.4, conferinţă \inută la Palatul Cultural din Turnul Severin. 

32 I.G.Duca, Memorii, III, (1916-1917), Bucureşti, 1994. 
B Maria Munteanu-Breasla, Un mare pedagog şi educator, - Pelre Gârboviceanu, în „Almanahul 

pArin\ilor", 1990. 
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Neurmărind o. puritate documentaristică cu rezonanţe istorice, sociologice ori 
culturale, ne oprim la anul 1929 când, după 41 de ani la catedră, Petre Gârboviceanu s-a 
pensionat, rezumându-se la conducerea Şcolii Normale până a părăsit pragul vieţii spre 
veşnicie (31 decembrie 1934). Festivitatea desfăşurată la Seminarul Central, unde absolvise 
cursurile secundare şi revenise profesor, a fost prezidată de I.P.S.Patriarh Miron Cristea 
(regent). Prin cuvântări, scrisori şi 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.Anghelescu, Pimen (Mitropolitul Moldovei), Al.Lapedatu, Gr.Trancu - Iaşi, 

I.Găvănescul, M.Dragomirescu, Gala Galaction (decan la Facultatea de Teologie din 
Chişinău); au rostit cuvinte emoţionante colegi şi colaboratori amintiţi anterior în studiul de 
faţă. Uitându-ne într-o oglindă retrospectivă, îl 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 mutatii esenţiale în suprastructura societăţii, atmosfera la aniversarea 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 merită să fie consultat. Prin el se susţin analiza şi evaluarea critică, 
similare cu recursul la comparatismul solicitat tot mai 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 Român. Nicolae Iorga îşi amintea că s-au întâlnit la Parlament, 
în preajma decesului. Ajuns acasă, Gârboviceanu 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 dispărutul astfel: ,,Acest 
fancţionar model a fost un creaator, şi nimic nu s-a clintit din aşezămintele pe care s-a 
priceput să le aşezepe baze solide. "34 Într-adevăr Gârboviceanu a rămas un model 
intelectual şi moral pe care pot să-l cunoască şi să-l adapteze realităţii contemporane colegii 
de breaslă. Regrete sincere au exprimat colegii şi colaboratorii săi cum au fost şi gândurile 
profesorului Gh. Adamescu.35 Anii care s-au scurs l-au acoperit de „cenuşa uitării'', omul 
care a contribuit pe mai multe planuri la menţinerea şi consolidarea conştiinţei româneşti, 
este acum un mare necunoscut. Are 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 adaugă interesanta corespondneţă cu I. Bianu, M. Dragomirescu, 
C. Istrati, Miron Cristea, Nifon, Mitropolitul, Mihail şi Izabela Sadoveanu, George Coşbuc, 
O.Goga, C.Erbiceanu, I.I.C.Brătianu36. Întregul material de arhivă scoate înrelief modul 

34 N. Iorga, „Petre Gârboviceanu'', în voi.Oameni cari au fost, III, Galaţi, 1997, p. 376. 
35 Gh. Adamescu, Petre Gârboviceanu", în Revista generală a invă!iimântului, 1935. 
36 Biblioteca Academiei Române, secţia Manuscrise-coresponden!ii. 
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liber de a privi istoria politică şi culturală în pespectiva stabilirii legăturilor mai mult sau mai 
puţin accesibile. Rămas un model de cadru didactic, Petre Gârboviceanu s-a înscris (şi a fost 
înscris) în tradiţiile culturii naţionale, iar cercetătorii cunosc că nu se poate progresa numai 
cu tradiţia , societatea evoluează ş i suntem obligaţi să fim în pas cu cerinţele prezente şi 
viitoare. 
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Scriitorul G.Cosbuc comunica lui Garboviceanu, membru 
respectat in conducerea Societatii "Steaua", ca doreste 
sa publice o carte de popularizare in colectia bibliotecii 

acestei societati ( 1900). 
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Cei interesaţi găsesc texte biografice despre Petre Gârboviceanu în instrumente de 
lucru, dicţionare şi bibliografii, unele menţionate de noi; un articol răzleţ 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 şcoala lor, începând cu anul 1924, tradiţie întreruptă de 
evenimente militare şi politice, reluată din 1954, prin stăruinţele Asociaţiei Foştilor 

Normalişti 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, deapănă amintiri despre foştii 

profesori şi colegi trecuţi la cele veşnice, o slujbă de pomenire are loc la biserica 
Sf.Ecaterina, se derulează un scurt program artistic urmat de o masă colegială. Un grup 
restrâns de foşti normalişti a refăcut mormântul lui Petre Gârboviceanu de la Cimitirul 
Şerban Vodă (Bellu); conjudeţenii au promis că o stradă din Drobeta - Turnu Severin va 
purta numele profesorului Petre Gârboviceanu. 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 
Profesor dr.Petre Gârboviceanu. 

37 Lucian Predescu, Enciclopedia „ Cugelarea - Georgescu Dela/ras", Bucureşti, 1940; Ilie Popescu 
Teiuşan, Pedagogi şi oameni de seamă din România. Mic dicţionar, Bucureşti, 1975; Ion Stroe-Cancea, Ovidiu 
Vişan, Pelre Gârboviceanu (un vechi pedagog severinean), în „Şcoala Mehedinţiuhii", 3, Drobeta- Turnu Severin, 
1978; Dicţionar enciclopedic al jude/ului Mehedinţi, Drobela- Turnu Severin, 2003. Coordonatori: Ileana Roman, 
Tudor Rătoi. 
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Poetul O.Goga, dorind sa inscrie la Bucuresti un 
elev refugiat din m-tii Apuseni , solicita sprijinul 
par1amentamlui Petre (Petru) Garboviceanu ( 1915). 
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SUMMARY 

The biologica! clock of Petre Gârboviceanu worked during thc years I ~ 
Graduated from the Central Seminary of Bucharest he anented w1iversity courses în 
(Leipzig). Back in the country as Doctor of Philosophy (major Pedagogy) and gra. 
theology, he would teach Romanian, Philosophy and Rhetoric at the Normal School 
and at the Central Seminar {I 887·1929), as well. 

He used a clear, logica! and attractive way to teach, resorting to a rich 
material. He gradually adjusted the principles of "the active school" always wat1 
results. Disciple ofthe Central-European pedagogy, he translated instructivc/educati 
as Didactica magna by J.A. Comenius. He published in collaboration reading, gran 
composition books. selected stories and anecdotes frorn the history ofthe Romanian 
for the pupils in primary school. 

He revealed his managerial spirit as head master ( 1889-1934) of the 1'ormi 
for Boys in Bucharest, fow1ded and patronised by the Society for the Romania: 
Knowledge. Severa! times he raised buildings for the school and the library, as ~ 
belonging to the Faculty of Orthodox Theology. Step by step, the educational pre 
modemised by means of orga11ising the museuin for science and practicai worb 
laboratories of physics and chemistry, and by the acquisition of didactic material. put 
for library as well as by bringing the school cinema. 

In the public life, he distinguished through his attachment for the cons: 
monarchy and liberal doctrine. As a parliamentary during many legislatures, he ! 

every law draft proposed by the ministries of Spiru Haret, Dr. C. Anghelescu 
Lapedatu through his argued slatements and speeches. Being a theologian by his 
nature and structure, he distinguished himself through his long collaboration to th< 
Biserica Ortodoxă Română (Romanian Orthodox Church) where he gave expresie 
ideas and opinions concerning the daily aspects appeared in the cults activity; l 
memorials about clerks and laics. The volumes signed by the diligent Gârbovice 
dedicated to different monasteries, cburches and hermitages are wortby to be regarc 
today. As administrator of the House of the National Cburch, he was also the ini 
different laws and regulations relatcd to the redeeming, restauration and preservatic 
historical monwnents, arts objects and whatever symbolized the national tradîtion 
House of Schools, he also supported, beside Haret, the Society "Steaua", the public 
booklets for the ruraJ media and the printing ofthe historical and theological po1traits. 

Petre Gârboviceanu's mates may draw out and bring up-to-date the ev• 
qualities of his rich work/activity. We are 1101 able to grow with the tradition only; ~ 
society develops we have to keep the step with the present and future requiremeuts. 

Prof. Paul Grigoriu 
Vice-President 

Societatea pentru invlţltura Poporului Rom 
(Society for the Romanian People Knowled 
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DE LA TRAMVAIUL CU CAI LA 
TRAMVAIUL MODERN 

Alexandru Lancuzov 

Tamvaiul cu cai 

Originea cuvântului tramvai provine de la însuşi inventatorul acestui mijloc de 
transport, Benjamin Outram care a propus îngroparea şinelor în pavajul străzii, în 1775. 
Primele tramvaie cu cai au apărut la New York în 1859. Timişoara a fost oraşul românesc în 
care au fost folosite prima dată aceste mijloace de transport, în vara anului 1869. 

Anul 1871 este cel în care Primăria acordă concesiunea « drumului de fier american » 
lui Harry Hubert de Mervee Slade, reprezentantul unei societăţi belgiene. Dreptul de 
construcţie şi exploatare se acorda pe timp de 45 de ani, urmând să expire în 1916. Dezbateri 
în cadrul Consiliului Comunal existaseră încă din 1868, când mai mulţi ofertanţi au solicitat 
această concesiune, dar nici una nu a fost finalizată. 

Lucrările începute în acelaşi an, au durat până în primăvara anului 1872, când prima 
linie a fost finalizată. Avea punctul de plecare la Bariera Mogoşoaiei şi capătul la Calea 
Moşilor, trecea pe la Teatrul Naţional, Sf.Gheorghe, str.Romană. A doua linie pleca din 
Şoseaua Bonaparte şi se stărşea în Calea Călăraşilor, iar ultima avea traseul Sf.Gheorghe -
Calea Văcăreşti. Cele trei linii aveau o lungime de aproximativ 20 km, construcţia 

ridicându-se la suma de 12.900 lei. 
« Omnibuzurile americane» aveau conducători români, cu uniforme şi şepci roşii, dar 

cu inspectori străini. Pe platforma imperialei se putea citi inscripţia: « The Bucharest 
Tramways ». Numai pe timpul verii şi pe linia care ducea la Târgul Moşilor, existau vagoane 
cu imperială dar fiindcă au fost intens solicitate s-au deteriorat în scurt timp şi au fost scoase 
definitiv din uz. Populaţia Bucureştilor a fost foarte receptivă şi bucuroasă la apariţia 
tramvaielor, la început denumindu-le « traivan » sau « trangavan ». O descriere elocventă 
ne parvine de la Ulysse de Marcillac, un contemporan al epocii : « sunt într-adevăr, cu 
băncile lor din catifea roşie, de o rară eleganţă şi foarte confortabile fără zguduituri, aluneci 
pe şine de fier, ceea ce este o voluptate când eşti obişnuit cu scuturăturile birjei pe 

caldarâmul nostru. »1 

Societatea concesionară trebuia să anunţe Primăriei, la începutul fiecărui an, preţurile 
fixate, care nu le puteau depăşi pe cele fixate de către Consiliul Comunal : 

- pentru un singur călător 0,20 lei pe km; pe imperială taxa era de 0,13 lei; 
- militarii şi angajaţii statului purtând uniformă urmând a plăti 0,14 lei pe km; preţul 

fiind redus la jumătate când călătoreau pe imperială ; 
- bagajele voluminoase se vor taxa de la 1,50 la 32,50 lei pe km. 
Tarifele percepute erau afişate în fiecare vagon şi porneau de la 15 bani pentru o 

staţie, ajungând la 40 pentru trei staţii pentru biletul cu loc. Pentru cel fără loc pe bancă, 

1 Ulysse de Marcillac, Ghidul călătorului în Bucureşti, Bucureşti, 1872, p.168. 
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preţul era puţin mai mic, la fel şi iama, numai pentru ţăranii în haine populare. Pentru copiii 
de până la 6 ani nu era nevoie de bilet, dacă erau ţinuţi în braţe. 

Cele mai multe probleme întâlnite în exploatarea tramvaielor cu cai erau cele de ordin 
tehnic, anume deraierile şi sistemul deficitar de frânare. Deraierile se produceau în curbe şi 
în pante datorită faptului că nu existra o adâncime suficientă a cantului şinei metalice şi a 
greutăţii relativ mici a vehiculului.Privitor la sistemul de frânare, acesta era compus dintr
un angrenaj cu roţi dinţate care, prin răsucirea unei manivele, presa frâna pe şină. Când 
tramvaiul staţiona în pantă sau în rampă, se punea o pană metalică pentru blocarea roţilor.2 

Altă situaţie des întâlnită era cea în care, pentru urcrea unor pante cu un unghi mai 
pronunţat, se mai adăugau atelajului un cal sau chiar doi înaintaşi (cetlăiaşi). Străzi ca Mihai 
Vodă spre Calea Mogoşoaiei (Victoriei), pe lângă C.E.C., Podul Izvor spre Arhivele Statului 
şi Uranus puneau, din acest punct de vedere, mari probleme. Cel mai cunoscut urcuş era cel 
unde strada Câmpineanu taie Calea Victoriei: « Cai cu coastele ieşite ca nişte cercuri de 
butoi care câte patru la ham în răcnetele sălbatice sub codrişti de bice scpărând scântei din 
colţii ·potcoavelor, ochi speriaţi şi zăbalele de spumă cu limbile scoase urcau harabaua 
tramvaiului l din josul străzii Câmpineanu spre Târgul Moşilor. »3 

Caii extenuaţi se schimbau la capătul liniei şi tot aici vizitiii se cinsteau cu câte o 
ţuiculiţă. Pentru reluarea traseului, vatmanul trecea în celălalt capăt al vagonului, iar pentru 
mutarea pe şinele de întoarcere, copiii acţionau manual un macaz. Pentru a struni caii, 
vizitiul avea la îndemână un bici cu care mai atingea caii care nu făceau faţă traseului. 

Până la introducerea staţiilor fixe, călătorii care doreau să coboare, trebuiau să tragă 
de un şnur care acţiona un clopoţel, atenţionând conducătoul de intenţia sa. Pentru urcare, 
călătorul semnaliza vizitiului cu mâna şi acesta oprea vagonul producând discomfort 
celorlalţi călători. 

Pe lângă cele trei linii iniţiale, au mai fost construite încă două, prima plecând din 
Piaţa Victoriei şi sfârşitul la Bufet iar cea de-a doua de la Piaţa Sf Gheorghe la Bariera Uliţei 
Herăstrău (Calea Dorobanţilor). Depoul Societăţii se afla pe strada Bonaparte. 

Tramvaiele de vară, deschise, aveau aspectul unor platforme cu scânduri pe jos, cu 
şase rânduri de bănci aşezate transversal. Pentru urcare, existau scânduri lungi, de fiecare 
latură a vagonului, aşezate mai sus faţă de nivelul străzilor. Nu existau uşi şi, de aceea, 
urcarea şi coborârea se făceau pe toate părţile. În locul ferstrelor, existau perdele groase, 
cenuşii, care culisau, în caz de intemperii.4 

Şinele erau aşezate, de obicei, în axul străzii, dar, dacă strada era prea îngustă, se opta 
pentru soluţia unei singure linii, spre exemplu, strada Smârdan. Ecartamentul şinelor era de 

1,435 m şi distanţa dintre cele două sensuri, de 1,965 m.5 

Conform articolului 8 al actului de concesiune, întreţinerea pavajului dintre şine şi 
curăţarea zăpezii cad în sarcina concesionarului. Din acest motiv, au existat numeroase 
neînţelegeri între companie şi Primărie. Întâlnim situaţia hilară când Primăria este înştiinţată 

2 George Patra, Din Bucureştii de a/tădBtă, Bucureşti, Ed.Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981, p.287. 
3 Ioachim Botez, op.cit, p.16. 
4 George Patra, Din Bucureştii de Bltădată, ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981, p.287. 
5 Bogdan Alexandrescu, op.cit., p.21. 
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că Societatea a curăţatele zăpada străzile pe unde circula tramvaiul, iar oamenii Primăriei au 
aruncat-o pe linia tramvaiului. La rândul său, Primăria, prin Serviciul Salubritate, somează 
Direcţiunea companiei ; « Subsemnatul, vă invit D-le Director să binevoiţi a face ca 
conform art.8 din actul de Concesiune să se cureţe şi să se ridice toată zăpada care vă 
priveşte. »6 

Serviciul Drumurilor din cadrul Primăriei întocmeşte un raport spre a fi prezentat 
inginerului-şef , în care arată cum Societatea nu s-a preocupat de întreţinerea pavajului 
dintre şine, care este într- o stare deplorabilă. Pe lângă acestea,nici când timpul nefavorabil 
a trecut, nu s-au făcut lucrări de corectare pentru cei 17 km de pavaj care intrau în sarcina 
Societăţii. Pentru a remedia situaţia, se întocmeşte o comisie compusă dintr-un reprezentant 
al Societăţii, un inginer din Primărie, delegatul Ministerului Lucrărilor Publice şi un 
reprezentant al Poliţiei. 

Comisia constată starea pavajului, în mare parte serios deteriorat pe mari artere ca 
Moşilor, Academiei, Văcăreşti. Concresionarului îi este cerut să extindă pavajul în afara 
şinelor cu 25-30 cm, deoarece numai prezenţa şinelor şi a tramvaiului este cauza acestei 
deteriorări. 

Din pricina acestor neînţelegeri între Primărie şi societatea concesionară, a existat un 
proces, în 1883, în care arbitrii au decis că Direcţiunea Tramvaielor este datoare să întreţină 
pavajul, să cureţe şi să ridice nu numai zăpada, dar şi noroiul dintre şine. Se mai impunea 
Societăţii schimbarea actualelor vagoane, care sunt în stare proastă, cu unele noi, ce vor 
trebui să aibă avizul Primăriei. 

Ultima hotărâre a dat naştere unui alt conflict între Primărie şi Direcţiune, deoarece 
acesteia din urmă i se cerea construirea unor localuri de aşteptare (chioşcuri) după modelul 

marilor capitale din Occident. 7 Această prevedere era stipulată şi în actul de concesiune, dar 
până acum, nu se întreprinsese nici o măsură pentru înfiinţarea lor. 

Primăria adresează Societăţii o listă cu locurile unde se vor înfiiinţa aceste cioşcuri: 
I. Linia Şoseaua Bonaparte- Calea Moşilor 
- vor fi 7 localuri dintre care 3 de pe Calea Moşilor se vor închiria. 
II. Linia Bonaparte - Călăraşi 

- sunt prevăzute 6 cioşcuri 
III. Linia Sf.Gheorghe - Văcăreşti 

- doar 3 staţii, una fiind la « apele minerale »8 

Societatea considera că cele 16 «locuri pentru adăstarea publicului» sunt prea multe 
în raport cu numărul de km. parcurşi de liniile de tramvai, considerând că zece chioşcuri 
sunt suficiente. Decizia arbitrilor a impus Societăţii construcţia a 12 localuri. Inginerului-şef 
al Primăriei îi este adus la cunoştinţăcă "chioşcul ce societatea de tramvai îl construieşte în 
dosul Teatrului Naţional, este o construcţie destul de plăcută ochiului, dar nu poate scuti pe 

pasageri decât de ploaie, nefiind luate nici un fel de dispoziţiuni în contra frigului.''9 

6 Arhivele Statului, Primăria Municipiului Bucureşti, Serviciul tehnic, ds.34/1883, f-63. 
7 Arhivele Statului, Primăria Municipiului Bucureşti, Serviciiul Tehnic, ds.34/1883,f.3 
8 Ibidem, f.16. 
9 Ibidem, f.113. 
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O altă problemă care s-a ivit în privinţa chioşcurilor a fost aceea a materialului din 
care trebuiau să se construiască. Deoarece construcţiile din scânduri erau interzise în 
Bucureşti. Primăria solicită ca acesea să se realizeze din metal, fapt ce a strânit reacţia 
Direcţiunii Tramvaielor. Şi pe drept cuvânt, după cum reiese din răspunsul acesteia, 
deoarece "sunt nepractice fiindcă vara se încing şi nu vor putea să stea oamenii sub ele, iar 
iama frigu va fi şi mai mare."IO 

În 12 octombrie 1883, Primăria este înştiinţată că în trei luni toate chioşcurile vor fi 
tenninate neputându-se finaliza lucrările înaintea acestui interval. 

Ţinând cont că trecuseră mai bine de 10 ani de la lansarea primelor vagoane, 
Direcţunea Tramvaielor a îacut demersurile necesare pentru înlocuirea celor uzate şi 

sporirea parcului cu noi vagoane importate. În mai 1883, Primăriei i se cere să accepte 
vagoanele lară imperială. Aceasta, deoarece vagoanele cu imperială sunt mult mai grele şi 
pentru că doar vara oamenii se urcă pe platfonnă, nu şi în anotimpurile răcoroase. Primăria 
acceptă oferta Societăţii şi condiţionează ca sâ se interzică fumatul în vagoane, deoarece se 
primiseră mai multe reclamaţii. Răspunsul Societăţii a venit la scurt timp şi aflăm că cele 13 
vagoane au fost comandate confonn fotografiei la Philadelphia, având un cost de 620000 
franci şi sunt pe drum. Dar, privitor la fumat, « ... este imposibil de a opri pentru ca lumea 
aceia se deprinsu cu aceste obiceiuri şi noi nu putem să oprim publicu de a avea conductorii 
maltrataţi pe fie care di »11 .Primul lot de 9 tramvaie din import a fost pus în circulaţie la 
sfărşitul lunii noiembrie şi fiecare vagon putea primi 12 călători în interior, existând şase 
locuri pe plaţfonna din faţă pentru fumători. Vagoanele noi, cu numere de la 52 la 60, au fost 
puse în circulaţie pe linia nr. l Podul Mogoşoaiei - Bariera Moşilor, Majoritatea acestora au 
făcut 9-1 O curse pe zi. 

Altă problemă care a măcinat relaţiile dintre Primărie şi Societate a fost aceea a 
preţului biletelor. Bineînţeles că Primăria dorea ca preţurile să fie cât mai modice, în timp 
ce Societatea îşi vedea ameninţate câştigurile, dacă ar fi respectat cerinţele Primăriei, 
deoarece suma totală pe care un călător o plăteşte pentru două sau mai multe staţii nu este 

mai mare de 40 de bani. 12 

Ţinând cont că până în 1889, în Bucureşti, nu existau decât 20 de km. De linie şi, în 
ciuda cererilor repetate ale Primăriei de a se prelungi liniile mai ales până la cele două gări, 
tensiunea s-a accentuat. La procesul din 1883, Societatea nu fusese obligată de Comisia de 

Arbitraj să prelungească liniile, dar existau numeroase cereri ale publicului în acest sens. 13 

Refuzurile repetate ale companiei au detenninat Primăria să o acţioneze din nou în instanţă, 
pentru pretenţiile acesteia de monoppol pe care susţinea că îl deţine. Mai mult, în februarie, 
s-a ţinut o licitaţie publică pentru a se încredinţa o nouă concesiune de linii de tramvaie. 
Primarul Capitalei, Pake Protopopescu, acordă o nouă concesiune. La licitaţie participaseră 
·două societăţi străine, una olandeză şi alta belgiană. La 29 noiembrie 1890, reprezentanţilor 
celor două societăţi, cavalerul l.Keun, fost ministru al Olandei în România şi Adolf Otlet, 

10 Ibidem, f.59. 
11 Arhivele Statului, Primăria Municipiului Bucureşti, Serviciul Tehnic, ds.34/1883, f.53. 
12 Ibidem, f.43. 
13 Ibidem, f.3. 
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nntreprenor de tramvaie,le-a fost acordată concesiunea pe timp de 26 de ani. Articolul 5 
prevedea construirea şi exploatare a 4 linii de tramvai cu cai şi una electrică. A mai fost 
prezent la această licitaţie Ercole Grazia-Dei, delegat al Consiliului de administraţie al 
<< drumurilor de fier », reprezentantul bancherului din Constantinopol, Frederico Thalasso. 
< 'oncesiunea nouă a luat numele de « Societatea Anonimă pentru exploatări de căi ferate şi 
lramvaiuri. » 14 

Concesionarii propun Primăriei noile tipuri de vagoane pentru vară şi iarnă. 

Vagoanele de vară, asemănătoare unor trăsuri deschise din toate părţile, aveau cinci rânduri 
de banchete aşezate transversal, fiecare bancă având o lungime de 1,80 m, putând primi 
patru persoane. Banchetele erau confecţionate din scânduri de lemn de nuc, distanţate între 
ele. Reazemul era mobil, pentru ca pasagerii să poată vedea parcursul. Pe platforma din faţă, 
lângă vizitiu, era prevăzut un loc unde puteau sta şase persoane în picioare iar pe cea din 
spate putea sta opt călători. Pentru a face călătoria cât mai confortabilă, era prevăzută 
suspensia pe arcuri. Exista şi un sistem de ventilaţie în partea superioară şi pe laturile 
vagonului, iar perdelele se trăgeau lateral. Vagoanele erau vopsite la exterior în albastru, 
galben şi bronz, iar la extremităţi aveau sigla Primăriei. În faţă, în spate şi lateral aveau un 
număr de înmatriculare, iar în partea superioară, inidicarea parcursului. 

Trăsurile de iarnă aveau la interior două banchete cu câte 6 locuri fiecare, în plus la 
platforma vizitiului mai erau tot 6 în picioare, iar în spate 5 locuri. Deoarece în actul de 
concesiune nu era specificat tipul de şine, concesionarul nu le-a prevăzut cu traverse sau 
longrime pentru fixare, ci cu tiranţi de fier. 

În şedinţa sa din 24 februarie 1891, Consiliul Comunal aproba planurile Societăţii şi 
aduce unele observaţii şi modificări: 

Nu a fost de acord cu linia dublă decât pe bulevard ; 
Staţiile se pot închiria putând fi şi prăvălii ; nu sunt admise gherete din lemn ; 
Nu se va pune sigla Primăriei, deoarece este o concesiune privată ; 
Sistemul de şine este lăsat la apreciera concesionarului ; 
Vagoanele vor avea tăbliţe cu indicarea parcursului şi iluminare interioară. 
Din grupul iniţial al celor patru concesionari ai liniilor de tramvaie în Bucureşti, 

rămân în conducerea acesteia doar doi, respectiv Frederico Thalasso şi Ercoe Grazia-Dei. 
J.Keun şi Adolf Otlet trec asupra primilor doi drepturile lor de concesiune: « ... concesiunea 
sus-zisă priveşte numai pe dl.Frederico Thalasso şi contele Grazia-Dei, toate drepturile trec 
asupra d-lui Frederico Thalasso, care, împreună cu contele Grazia-Dei, rămân absoluţii şi 
singurii proprietari pe acea concesiune ... »15 

Ministerul de Finanţe anunţa Noua Societate de Tramwayuri că va trebui să plătească 
o taxă de 50 de bani prentru fiecare 100 lei din valoarea construcţiei. Primăria primeşte 
propunerea de fumizare a pietrei cubice pentru pavarea traseelor pe unde se vor aşeza noile 
linii actualmente acoprite cu pavaj de bolovani. În schimb, Societatea se obliga să suporte 
costul manoperei şi al nisipului. Pe lângă acestea, nu dorea nici o taxă comunală pe timp de 
10 ani, asupra materialelor care vor fi aduse prin gările Nord şi Filaret. 

14 „Buletinul Societăţii Politehnice Bucureşti", vol.ll.nov.1931., p.1929. 
15 Arhivele Statului, Primăria Municipiului Bucureşti, Serviciul Tehnnic, ds.5/1891, f.44. 
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ln iulie 12891, Primăria este anunţată că va fi dată circulaţiei linia Teilor-Rahovei în 
lungime de peste 4 km. Datorită acestei construcţii cca So de proprietari de pe Calea Rahovei, 
care îşi vedeau ameninţate interesele comerciale cu satele apropiate Bucureştiului, adreseaz.ă o 
petiţie: « Prin faptul înfiinţării acestei linii, nouă comercianţilor, schimbându-se circulaţia 
populaţiunei rurale din vecinătate cu care lucrăm, pe o altă stradă, ne găsim actualmente într-o 
criz.ă vom fi dar şi mai expuşi la enorme pagube atât materiale cât şi morale. » Primăria 
răspunde favorabil cererii comercianţilor, notificând hotărârea şi Societăţii pentru a proceda de 
cuviinţă. În acelaşi timp, autorităţile se confruntă cu o situaţie delicată, deoarece peste 800 de 
locuitori ai Căii Rahoivei adreseaz.ă o cerere Consiliului de a suspenda ultima hotărâre care 
« înlesnea comunicaţia la un foarte important număr de locuitori, cari, cea mai mare parte sunt 
meseriaşi şi lucrători, şi au absolută şi mare nevoie de vitesa unui drum, care să-i transporte mai 
în toate părţile oraşului. Prin urmare, decisiunea luată pentru construcţia acestei linii de 
tramvaiu a fost aplaudată şi binecuvântată de toţi cei din partea locului, care aşteptau cu 
nerăbdare începrea, terminarea şi punerea ei în circulaţie - mai cu seamă după asigurările ce aţi 

dat prin întrunirile publice şi prin publicitate. »16 

« Noua Societate de Tramwayuri » avea angajaţi 24 de rândaşi cu ziua şi 17 vizitii. 
Vizitiii erau obligaţi să respecte un set de reguli impuse de Primărie: 

-« Constructorii nu vor lăsa să se urce în vagoane decât numai atâţia călători câte locuri 
sunt pe bănci şi pe platforme; 

-Constructorii sunt datori : a nu lăsa să se urce în vagoane cei ce sunt îmbrăcaţi murdar 
sau care ar incomoda pe călători. A nu primi câini în vagoane. 

- A nu lăsa pe cineva să se agaţe de vagoane, fie chiar de scară, fiind foarte periculos. 
- A nu lăsa să se urce vreun individ în stare de beţie. A nu lăsa pe călători să fumeze în 

vagoanele de iarnă. »I 7 

Conductorii erau obligaţi să oprească numai la staţiile indicate pe străzi dar şi la 
solicitarea călătorilor fie pentru urcare sau coborâre, cu excepţia locurilor în pantă, rampă sau 
în curbe. Intra în obligaţia călătorilor să prezinte biletul pentru control. Taxa de călătorie varia 
de la 15 bani pentru o staţie, dublându-se pentru întreg parcursul. 

Cumulând liniile Vechii Societăţi cu cele ale Noii Societăţi, observăm existenţa a 10 
linii de tramvai cu cai: 

Nr. I Cimitirul Sf.Vineri - Gara de Nord - Bariera Moşilor 
Pornirea se făcea din dreptul cimitirului, străbătea Calea Griviţei, Câmpineanu, trecea 

prin faţa casei lui Pake Protopopescu, prin Lipscani şi parcurgând toată Calea Moşilor, se 
prea în locul actualului magazin Bucur Obor. 

Nr.2 Bariera Călăraşilor- Piaţa Victoriei . 
. Pleca din Calea Călăraşilor, parcurgea str.CA.Rosetti şi de la Romana ajungea în 

Piaţa Victoriei. 
Nr.3 Piaţa Victoriei - Bufet 
Străbătea Şoseaua Aviatorilor până în dreptul Monumentului, făcea stânga pe Ion 

Mincu până la întretăierea cu Kiseleff. 

16 Ibidem, f.57- . 
17 Arhivele Statului. Primăria Municipiului Bucureşti. Serviciul Tehnic,ds. 5/1891, f.77.r 
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Nr.4 Piaţa Sf.Gheorghe - Lânăriei 

Străbătea str.Decebal, Calea Văcăreşti, trecea podul V.Alecsandri şi ajungea în 
str. Lânăriei. 

Nr.5 Piaţa Sf.Gheroghe - Bariera Dorobanţilor 
Străbătea str.Colţei, Rosetti, şi ajungea până în locul unde Şos.Ştefan cel Mare se 

întretaie cu Calea Dorobanţilor (la cinematograful Studio). 
Nr.8 Oppler- Teilor 
Pornea din dreptul fabricii de bere Oppler, parcurgea str.Izvor, traversa Bulevardul 

Elisabeta şi prin Brezoianu, Golescu şi Romană ajungea în str. Teilor, lingă Spitalul 
Colentina. 

Nr.9 Bragadiru - Moşilor 

Pleca de la Antrepozite, parcurgea toată Calea Rahovei, ajungea pe Smârdan, apoi 
trecea prin Piaţa C.A.Rosetti şi de aici până la capătul liniei în dreptul bisericii Sf.Ion-Moşi. 

Nr. I O Piaţa Victoriei - Cimitirul Bellu 
Pleca din Piaţa Victoriei, trecea prin Piaţa Matache, ajungea pe Brezoianu. Din Calea 

Victoriei trecea prin faţa Poştei, o lua pe Bulevardul Carol, traversa Dâmboviţa şi mergea pe 
Şerban Vodă până la Cimitir. 

Nr. I I Antrepozite - Dudeşti 

Pleca de la Antrepozitele Comunale, parcurgea Calea 13 Septembrie, taversa Calea 
Victoriei trecând prin faţa Bisericii Stavropoieos ieşind în Smârdan. Capătul era la biserica 
Troiţa. 

Nr.12 Gara Filaret - Luter 
Punctul de plecare era în faţa Gării Filaret, străbătea str. I I iunie, Calea Rahovei, 

trecea Dâmboviţa pe podul din faţa Tribunalului, ieşea în Calea Victoriei, intra pe 
Bulevardul Elisabeta, trecând prin faţa Cişmigiului. Ajungea în str.Dinicu Golescu, Viting şi 

Plevnei, până la şos.Basarab, la Fabrica de Bere. 18 

În 1902, Primăria solicita celor două companii concesionare existente, un plan cu 
intervalul de succedare al tramvaielor pe liniile existente. Din statisticile transmise de 
concesionari, reiese o medie de maximum IO minute, în funcţie de traseu, dar şi de 
Societatea concesionară. Observăm că în cazul Vechii Societăţi, pe linia nr.5 Dorobanţi -
Sf.Ghoerghe, media era de peste I5 minute şi linia nu era foarte lungă. Un traseu într-adevăr 
lung îl avea tramvaiul cu nr. I 2, Filaret - Luter, cu o medie de 8 minute. Linia electrică cu 
nr. I 4 înregistra o medie de 7 minute. 

Ca mijloace de transport, tramvaiele şi-au dovedit utilitatea faţă de călători. Dar iată 
că acestea au fost folosite şi cu un alt scop, mai puţin paşnic decât acela pentru care au fost 
construite. În martie I 906, numeroşi manifestanţi, în marea lor majoritate tineri, au 
manifestat contra spectacolelor de teatru care se ţineau în limba franceză. În luptele stradale 
cu forţele poliţieneşti, 4 vagoane de tramvai sunt folosite pe post de baricade. Două garnituri 
sunt răsturnate de-a lungul străzii Regale, iar celelalte două, pe str.Acaemiei, pentru a boloca 

18 „Monitorul Comunal al Primăriei Bucureşti!, XV, 1890, nr.45, p.526. 
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accesul di'lspre Ministerul de Interne. Studeniţi urcaţi pe vagoanele răsturnate militau pentru 
un spirit patriotic mai pronunţat şi fluturau steaguri tricolore. 19 

Cursele făcute de Noua Societate au fost de cca. 270.000 anual, iar numărul 
pasagerilor transportaţi atinge 6 milioane. Linia electrică a deservit l milion de călători, dar 
locul I îl ocupa linia Popa Tatu, ciu 1,5 milioane. Liniile cele mai solicitate din punct de 
vedere al curselor făcute erau: Isvor, Rahovei, Popa Tatu (57.000), cele din timpul verii, 
maximum-ul înregistrat fiind în perioada iunie-august. 

La sfărşit de secol al XIX-iea, Bucurşetiul avea 46.ooo metri liniari de şine pentru 
tamvai. Personalul era cmpus din 350 de salariaţi: 90 conductori, 90 de vizitii, 60 pavatori, 
l O controlori şi alţii. Se întrebuinţau pe toate liniile 49 de vagoane şi 313 cai. 

2. Tramvaiul electric 

Folosirea electricităţii pentru punerea în mişcare a vagoanelor de tramvai a fost un 
moment deosebit de important pentru avântul luat de noile mijloace de propulsie. Era pentru 
prima dată când, pentru deplasare, nu se mai foloseau căile tradiţionale, respectiv caii. 
Inventatorul tamvaiului electric a fost belgianul Depoele, în 1879, dar francezul Siemens a 
fost cel care a perfecţionat sistemul. 

În 1880, în Rusia, a fost folosit curentul electric pentru a pune în mişcare un tramvai 
compus dintr-o locomotivă şi trei vagoane. Mici. Curentul electric se transmitea printr-o 
şină suplimentară terestră. În ciuda unor inconveniente majore, ca pennanentul pericol 
pentru oameni şi mai ales pentru copii, cercetările au avansat rapid până la montarea unor 
acumulatori. Aceştia trebuiau să înlocuiască problema producerii şi transportului de 
electricitate de la centrale. Totuşi, nici acest sistem nu a dat rezultate satistfăcătoare, din 
pricina greutăţii considerabile şi a limitelor sale. 

Cealaltă problemă majoră era cea a captării curentului electric. La început, s-a optat 
pentm o linie aeriană, dar sistemul, incipient, nu permitea un contact permanent. Din acest 
motiv, s-a încercat coborârea firului electric în subteran şi protejarea acestuia printr-un canal 
de beton. Cu toate acestea, infilitaţiile au făcut ca atenţia să se îndrepte din nou spre soluţia 
aeriană, încercând să se găsească un sistem eficient de captare. În 1887, s-a introdus troleul 
(pantograful), ce avea în cap o rotiţă ce rula pe firul din aramă. 

În Bucureşti, conform actului de concesiune din 30 noiembrie 1890, survenit între 
Primărie şi„Noua Societate de Tramway", aceasta din urmă trebuia să dea în folosinţă, în 
termen de 3 ani de la semnare, o linie electrică pe Bulevard. Pentru producerea energiei s-a 
construit, în 1892, o uzină electrică la Grozăveşti, pe un teren de l pogon, acordat gratuit de 
către Primărie. Pentru prima dată s-a folosit în ţară petrolul pentru a pune în mişcare 
turbinele.20 În urma studiului de fezabilitate, a ieşit în evidenţă problema majoră a 
inflitraţiilor. Lipsa canalizării făcea ca în subteran să stagneze apa şi alte resturi, ceea ce 
putea aduce serioase întreruperi şi perideri de putere. În 1892, s-a înfiinţat o comisie în 

19 Ion Bulei, Viaţa cotidiană i'n timpul lui Caroll, ed.Trionic, Bucureşti, p.189. 
20 Arhivele Statului, Primăria Municipiului Bucurşeti, Serviciul Tehnic, ds.1/1893,f. I şi George Potra, 

Din Bucureştii de altădată, ed.Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981, p.290. 
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Primărie, pentru a studia posibilitatea rezolvării acestor probleme dar şi o nouă propunere 
din partea Societăţii. 

Deoarece rezolvarea problemei captării apelor din subetam pmtr-un sistem de 
canalizare nu era potrivită momentului, concesionarii au propus ca alimentarea să se facă 
prin fire aeriene. Pentru aceasta, urmau să se amplaseze stâlpi pe mijlocul bulevardului, 
având o distanţă între ei de 30 m. Stâlpii urmau să suporte şi instalaţia de iluminare electrică 
publică. Comisia condusă de inspectorul Lucrărilor Publice Al.Orăscu, a hotărât că soluţia 
cea mai bună este cea a liniei aeriene. Scadenţa devenea tot mai apropiată dar nici după 2 
ani lucrările nu începuseră. Mai mult, concesionarii adresează o somaţie Primăriei, cerând 
urgent ca Bulevardul, pe toată lungimea sa, să fie canalizat şi pavat cu piatră cubică, pe unde 
vor fi aşezate liniile. Prmăria nu este de acord cu pretenţiile concesionarului, motivând că în 
actul de concesiune nu se angajase să execute aceste lucrări. În final, se ajugne la un 
consens, fiind adoptată soluţia stâlpilor pe ambele margini ale tortuarelor, care vor susţine 
şi linia electrică aeriană a tramvaiului, cât şi pe cea pentru iluminare, pe toată lungimea 
Bulevardului care va lua numele „Pache Protopopescu". 

Acest bulevard de la str.Colţei la Obor, terminat în timp foarte scurt de 4 luni şi cu o 
cheltuială minimă de 3 milioane de lei, a reprezentat opera sa majoră. „De la clădirea severă 
şi liniştită a Universităţii, linia nouei strade străbătu vălmăşagul mahalalelor tăind case în 
două, prefăcând dosuri în faţade, lăsând grădini spârcuite pe marginea trotuarelor de basalt 
artificial. Bulevardul rămânea o alee de triumf printre căsuţe de târguşor. "21 Cablurile vor fi 
din aramă închise în cutii de lemn impermeabile, îngropate la 70 cm. În pământ. Primăria 
va suporta costurile exca\ :.irii vechilor cabluri. Costul stâlpilor din fontă şi fier va fi suportat 
de concesionar, Pirmăria livrând doar lămpile de lumină. Trebuia să se lase o distanţă de 
minimum 20 cm. de la bordura trotuarelor. Termenul de încheiere al lucrărilor era avansat 
la 1 octombrie 1893. 

Lucrările propriu-zise au început la sîarşitul lunii aprilie 1893, când s-au aşezat 

primele şine. 22 Numeroşi cetăţeni, aflând traseul fixat, au cerut insistent Prmăriei ca linia 
să se prelungească până la Oborul de vite, prin construcţia unei linii de prelungire pe 
bulevardul Orientului (P.Protopopescu). Aşezarea liniei pe lângă trotuare şi nu pe mijlocul 
străzii a devenit un subiect de discuţii aprins. Mulţi proprietari se temeau ca, la ieşirea cu 
trăsura din curte, din cauza vitezei tramvaiului, să nu fie accidentaţi. La fel gândeau şi 

proprietarii de magazine în ceea ce îi privea pe clienţi. Din aceste motive, ei solicită 

Prmăriei aşezarea stâlpilor pe mijlocul bulevardului, dar cercetarea le este refuzată de 
Consiliu. 

Între cei doi concesionari, Ercole Grazia-Dei şi Frederico Thalasso, cel ce deţinea 
ponderea acţiunilor,a inervenit un act de renunţare in partea primului, în favoarea celui din 
urmă. Potrivit actului de disoluţie, tot activul şi pasivul societăţii care se desfiinţa va trece 
asupra lui F. Thalasso. Acesta va fi responsabil de contractul în curs de realizare cu 
Primăria.23 

21 Nicolae Iorga, Drumuri şi oraşe din România, ed.Minerva, Bucureşli, 1984, p. I 08. 
22 Arhivele Statului, Primăria Municipiului Bucurşeti, Serviciul Tehnic, ds.1/1893, f.32. 
23 Arhivele Statului, Primăria Municipiului Bucureşti, Serviciul Tehnic, ds. I /1893, f.37. 
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Consiliul Comunal a aprobat.până la urmă propunerea Societăţii de aşezare a stâlpilor 
pe axul :trăzii şi nu pe marginea trotuarelor, cum stăruise mai înainte. În acest fel, 
cheltuielile vor fi mai reduse, deoarece va exista un singur tunel subteran pentru cablurile 
electrice. Singurul inconvenient găsit a fost acela de obstrucţionare a defilării armatei la 
serbări. Înălţimea unui stâlp era de 9 m., iar cablurile vor fi la o distanţă faţă de sold e 5 m. 
Pe o stradă de cca. 12 m., spaţiul între vagonul electric şi o trăsură va fi de peste 3 m. 

O altă problemă de care s-au lovit constructorii a fost aceea a „obstacolelor" de pe 
traseu. Cea mai mare parte a acestora era formată din stâlpii care susţineau candelabrele 
pentru iluminare cu gaz şi chioşcurile de ziare. Primăria a cerut Companiei de Gaz să le 
ridice dar şi Direcţiei Generale de Poştă şi Telegraf să-şi depalseze liniile. Au fost şi cazuri 
când, pentru instalarea cablurilor destinate liniei electrice, s-au oprit maşinile dinamo
electrice care fumizau curentul necesar iluminatului public.24 Lucrările de iluminare nu au 
mers conform graficului, mai ales fiindcă Primăria dorea trerminarea lor cât mai repede, 
deoarece se vor organiza serbări naţionale în cinstea Reginei. 

Vagoanele au fost comandate la firma Siemens &Halske. Lăţimea lor era de 2 m. ,cu 
tot cu pervazurile laterale, puţin mai mică decât a celor cu cai. La început erau de culoare 
verde, iar apoi au fost galbene. În faţă şi în spate aveau grătare metalice pentru a le feri de 
bolovani sau alte piedici de pe traseu. Vagoanele avea uşi pe ambele părţi, iar călătorii se 
urcau şi coborau pe unde vroiau, dar, din cauza producerii unor accidente, uşile de pe partea 
stângă au fost închise permanent. La interior erau două rânduri de scaune, nu foarte comode 
dar un câştig a fost spaţiul interior. Linia electrică deschisă publicului la 9 decembrie 1894 
avea o lungime de 5 km., cu o tensiune de 500 volţi şi pornea de la Uzina electrică, străbătea 
Cheiul Dâmboviţei, trecea Podul Regina Maria, ajungea pe Elisabeta, Carol şi Pache 
Protopopescu. Până în 1879, Societatea se obligă să înfiinţeze linia dublă pe bulevardul 
P.Protopopescu. 25 Firma constructoare nu era la prima experienţă de acest gen, linia 
tramvaiului cu nr.14 era cea dea 11-a construită. Linia a fost trăbătută de 8 vagoane motoare 
cu tot atâtea remorci. 

Vechea Societate de tramvai apare din 1894 cu denumirea de „Societateda anonimă 
pentru construirea şi exploatare de tramvaiuri". Sub noua titulatură, s-a încercat relansarea 
societăţii mai ales prin contractarea lucrării de execuţia unei linii electrice de la bulevardul 
Colţei la bariera Mogoşoaiei. Şi Noua Societate a încercat să preia construcţia dar, într-o 
primă instanţă, consilierii au respectat dreptul vechii societăţi care avea pe acea zonă linii 
de peste 20 de ani. Un an mai târziu, după alegerile din Consiliu, decizia a fost anulată. 

Pe lângă aceasta, Vechea Societate primeşte aviz favorabil de la Direcţia Lucrărilor 
Publice din cadrul Primăriei. pentru a pune în uz două noi linii. Prima va fi o linie simplă, cu 
cai, care va fi prelungirea actualei linii Berzei şi care să meargă până la Splaiul Dâmboviţei, 
în dreptul podului Sf. Elefterie. 

A doua, era mai complexă, deoarece avea o singură cale pentru dus, pe partea dreaptă 
a Dâmboviţei, de la capătul primei linii cu cai şi până la Abator. Întoarcerea se făcea pe 
partea stângă a Dâmboviţei, iar ambele linii trebuiau să fie electrice. Societăţii i s-a adus la 

24 Ibidem. ds.193/ 1894, f.6. 

~;Arhivele Statului, Primăria Municipiului Bucureşti, Serviciul Tehnic, ds.135111895, f. I. 
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cunoştinţă că această concesiune este indivizibilă - neputându-se construi una dintre cele 
două linii fără ca cealaltă să fie construită la rândul său. Întreţinerea pavajului între şine şi 
la o distanţă de 50 cm. cădea în sarcina constructorului. Primăria va ridica noroiul şi praful 
contra unei taxe de I leu pe an pentru fiecare metru, iar concesionarul va ridica zăpada. 
l,crioada de execuţie a fost fixată la l an. Numeroşi cetăţeni ai Capitalei au solicitat 
prelungiri ale unor linii, mai ales a celei electrice, chiar până la bariera Pantelimon. La fel, 
un număr mare de familii din zona Kiseleff, doreau ca linia electrică preconizată, Colţei
Mogoşoaia, să fie adusă până la rondul II de la Şosea, unde auziseră că se va construi Arcul 
de Triumf. 

Această perioadă de trecere între secole nu a fost însă lipsită de accidente de 
circulaţie. Majoritatea se produceau din pricina vitezei dar şi a nesincronizării vizitiilor cu 
pasagerii care urcau sau coborau. Chiar pe strada Colţei exista o curbă periculoasă şi au fost 
chiar accidente tragice. Din acest motiv, Vechii Societăţi care deţinea acea linie i s-a astras 
atenţia să fie mai circumspectă în alegerea personalului. Agenţii de poliţie publică au primit 
instrucţiuni ca vagoanele să circule cu o viteză cât mai redusă, în zonă. 

Autorităţile vor încerca să găsească noi modalităţi alternative de transport, fiindcă pe 
li'mgă motivul estetic mai exista şi inconvenientul practic: ,,În ceea ce priveşte tracţiunea cu 
electricitate, cu toţii vedem ce aspect hidos prezintă sârmele acelea spânzurate în aer pe nişte 
stâlpi imposibil de privit...sunt contra înfiinţării de tramvaie cu electricitate sau cu aburi care 
ar fi o calamitate pentru public, pentru că firele electrice pot trăsni oameni şi animale, iar 
aburii ar speria caii de la trăsuri şi celelalte vehicule"26.De cealaltă parte, cetăţenii au strâns 
sute de semnături pentru susţinerea variantei tramvaiului electric, deoarece este mai 
profitabil. Cel cu aburi este periculos şi insalubru, deoarece copiii se joacă pe străzi şi ar fi 
foarte greu de oprit în caz de urgenţă din cauza masei mari. 27 

Numeroase companii străine dar şi antreprenori autohtoni au prezentat Primăriei 
planuri pentru consturcţia unor noi linii cu diferite tipuri de mecanisme de propulsie. O 
companie berlineză, Felix Singer, propune Primăriei un caiet de sarcini pentru construcţia 
unei reţele de tramvai electric cu fire aeriene. Traseul propus destul de lung, tăia oraşul de 
la N-V la S-V şi ar fi plecat din Gara de Nord. Stăbătând Ştefan cel Mare şi Mihai Bravu, 
ieşind în Calea Călăraşi, trecea pe Cheiul Dâmvobiţei, bulevardul Maria şi ajungea la 
punctul terminus Gara Filaret. Durata de execuţie era stabilită la 2 ani, întreţinerea liniilor 
~i a pavajului dintre linii şi 50 cm. în afara lor intrând în sarcina concesionarului. Costul 
materialelor de construcţii vor fi suportate pe jumătate de Primărie şi jumătate de Societate. 
Acestea nu vor fi supuse taxelor locale timp de 20 de ani. Fiecare vagon va avea un impiegat 
in unifonnă şi preţul unui bilet va varia între 15 şi 40 bani. Nu va exista decât o singură clasă 
iar Primăria va avea un beneficiu de până la 4% din totalul încasărilor.28 

Altă propunere a venit din partea lui Orga P.Balş, care dorea să înfiinţeze o linie de 
112 km, plecând de la Moşi, ajungând în Şoseaua Bonaparte. Şi Vechea Societate, în urma 
unor somaţii din partea Primăriei, a propus noi linii de tramvai, aceasta după ce timp de 25 

26 „Buletinul Societăţii Politehnice'', XI.V. l l noiembrie 1931, p.1932. 
27 Arhivele Statului, Primăria Municipiului Bucureşti, Serviciul Tehnic, ds.1220/1897, f.69. 
28 Ibidem, f. l 
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de ani nu mai venise cu nici un fel de poropuneri. Noua Societate doreşte la rândul său 
construcţia unei linii Bariera Moşilor-Cheiul Dâmboviţei-Rahova. 

Cea mai bună ofertă pentru inreresele Primăriei o face T.Ştefănescu, care propune 
patru linii. Prima, Pantelimon-Gară, avea un mic inconvenient, acela de a parcurge 300 de 
metri pe Şoseaua Bonaparte, paralel cu o linie a Vechii Societăţi. În aceeaşi situaţie se afla 
şi a doua linie, Pantelimon- Antrepozite, care avea pe Calea Călăraşilor o linie paralelă. 
Liniile trei şi patru, Abator - Casa Regală ,respectiv Rezervorul de Apă- Lemâtre, nu aveau 
probleme de acest gen. Pe stăzile cu o lăţime mai mică de 9 m., va fi introdusă o singură 
cale, iar pe cele mai late de 9 m., două şine. Toate aceste propuneri au fost trimise pentru 
studiu unei comisii prezidate de Al.Orăscu. Deoarece Vechea Societate nu mai construise de 
foarte mult timp o linie nouă, „Primăria are dreptul de a face în regie sau prin alţi 

concesionari noi linii de tramway pe stradele cari va găsi de cuviinţă".29 Comisia mai face 
unele modificări fiindcă oferta respectivă se referea iniţial la o perioadă de concesiune de 40 
de ani, construcţia urmând a se realiza în 10 ani. Oferta comisiei a fost de reducere a 
timpului de construcţie la jumătate şi de scurtare cu I O ani a duratei concesiunii. Pe lângă 
aceasta, nu admitea tracţiunea cu cai din cauză că strică pavajul şi face murdării .. .iar firele 
aeriene dau un aspect urât stradelor. Nu este preferat nici aburul, pentru că face zgomot şi 
fum în stradă. Consilierii se opresc asupra aerului compirimat sau a tramvaiului electric cu 
energie stocată în acumulatori. Aceste soluţii, pe lângă aspectele invocate de comisie, nu 
erau practice. 

Primăria solicită domnului Ştefănescu ca peste 6 luni să prezinte o documentaţie 
completă referitoare la linii, staţii, încrucişări, săli de aşteptare etc. Cele 5 linii trebuiau să 
fie constmite în 5 ani, dar fiecare linie trebuia să fie gata într-un an, indiferent de ordinea 
lor. Tot atunci trebuia să fie pregătit personalul, locomotiva, vagoanele şi celelalte materiale. 
Dacă nu se respecta termenul de 5 ani, Primăria putea să rezilieze contractul, fără somaţie 
şi judecată. Concesionarul va plăti acesteia o sumă de la 250 lei pe km, până la 750 lei pe 
km, la sfârşitul concesiunii şi va depune o garanţie de 20.000 lei în contul Primăriei. Se vor 
pune la dispoziţia unor funcţionari ai Primăriei 50 de abonamente gratuite. Taxa va fi de 15 
bani pentru 2 km, 20 pe imperială şi 30 de bani pentru un parcurs mai lung.30 Trăsurile vor 
fi din materiale de bună calitate, suspensiile vor fi pe arcuri, iar noaptea vagoanele vor avea 
lumină în interior. Pentru anotimpul rece, vagoanele vor avea geamuri. Lăţimea întregului 
ansamblu va fi de 2,20 m. 

Theodor Ştefănescu propune variante tracţunii Serpollet „sistemul de trăsuri 

automobile". Acesta era un sistem inovator de propulsie cu aburi „fără fum, scântei, sgomot, 

scăpări de aburi, fără mecanism aparent"31 Sistemul aducea o noutate în materie deoarece 
motorul amplasat frontal pe longeroane, astfel încât să nu poată fi văzut, ocupa 1/8 din 
spaţiul total. Exista un cazan prin care treceau mai multe tuburi cu apă şi care rezistau la o 
presiune de trei ori mai mare decât cea a funcţionării normale de 25 kg/f. Lungimea trăsurii 
era de 8m, iar greutatea sa era de 11 tone, cu pasageri ajungând la 15 tone. Generatorul era 

29 Arhivele Statului, Primăria Municipiului Bucureşti, Serviciul Tehnic, ds.122011898, f.87. 
30 Ibidem, f.117. 
31 Arhivele Statului, Primăria Municipiului Bucureşti Serviciul Tehnic, ds.1220/1898, f.132. 
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acoperit cu o tablă subţire, căptuşită cu marerial izolant, iar coşul de evacuare se ridica până 
la nivelul imperialei. Altă îmbunătăţire era sistemul de dozare al forţei de propulsie la 
plecarea de pe loc sau din rampă. Puterea era transmisă la roţi prin intermediul unor pinioane 
(roţi dinţate) şi prin lanţ. Viteza normală în mers era de 12 km/h, dar putea atinge o viteză 
dublă. 

Pentru scurt timp, pe străzile Capitalei a circulat un tramvai care folosea pentru 
propulsie forţa aburului.În vara anului 1906, traseul Gara d Nord - Sf.Vineri putea fi parcurs 
contra unei taxe de 20 de bani de călător. Linia tramvaiului cu aburi tăia Bucureştiul pe axa 
N-S, dar circulaţia vagonului cu aburi era restricţionată, doar la linia sus-menţionată, pentru 
a nu aduce inconveniente tramvaiului cu cai. Pentru întoarcerea vagonului care era destul de 
lung şi de greu se va folosi macazul existent şi nu va trebui să aducă prejudicii Companiei 
prin staţionarea sa. Primăria a eliberat autorizaţia de funcţionare pentru un an, perioada în 
care tramvaiul cu aburi a putut fi văzut pe acest traseu, apoi proiectul a fost abandonat. 

Constituirea S.T.B. 

Pe măsură ce dezvoltarea Bucureştiului lua un avânt considerabil şi cum liniile 
actuale nu mai corespundeau cerinţelor impuse de un transport modem, primăria 

Bucureştiului a luat în calcul o nouă propunere adresată concesionarilor. Aceasta se referea 
la soluţia radicală a eliminării tramvaielor cu cai ce nu mai făceau faţă traficului cotidian, în 
plus fiind şi demodate moral pentru un oraş european de început de secol XXI. În locul 
tramvaielor cu cai de pe liniile existente vor fi puse în circulaţie tramvaie electrice. Chiar 
dacă în Bucureşti acestea apăruseră de 14 ani, ele îşi dovediseră eficienţa: viteza de 
deplasare era net superioară putând deservi astfel un număr sporit de călători. Bucureştiul se 
mai confrunta cu o problemă în acest sens: existau mai mult de 10 linii de tramvai cu cai cu 
trasee lungi şi o singură linie cu tracţiune electrică: Cotroceni - Obor. 

Primarul liberal Vintilă Brătianu este conştient de problema majoră indicată de 
această necesitate: costul lucrărilor. Pentru realizarea acestei operaţiuni de amploare se 
putea folosi instalaţiile şinelor actuale, dar problema majoră o reprezenta producerea şi 

transportul energiei electrice de la uzină la motoarele vagoanelor. O astfel de uzină ar 
necesita cel puţin 3 ani pentru construcţie. Concesionarii, însă, resping propunerea 
Primăriei: „Comuna să facă investiţiile necesare electrificării, iar concesionarii să continue 
exploatarea, bineînţeles repartizând beneficiile în raport cu aportul fiecărei părţi."32 Vintilă 
Brătianu este conştient şi de faptul că Societăţii concesionare nu i se poate impune 
construirea a noi linii deoarece investiţia nu s-ar amortiza în puţinii ani care ar rămâne până 
la expirarea contractului. Concesionarii doreau ca Primăria să prelungească actuala 
concesiune care va expira peste 8 ani. Conform prevederilor legale, instalaţiile de tramvai 
vor deveni proprietatea Municipalităţii. Astfel, Primăria se află într-o situaţie delicată în 
mare parte datorită imposibilităţii ca bugetul local să suporte o investiţie estimată la 13-14 
milioane de lei. Singura soluţie viabilă era aceea a „regiei cointeresate" fiecare parte care 
111vesteşte va primi un beneficiu proporţional cu suma investită. Această formulă va sta la 

3~ Al.Cebuc, op.cit., p.142. 
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baza formării noii S.T.B .. La Cameră, primarul răspunde interpelărilor deputatului de Ilfov, 
Nicolae Fleva, care-i reproşa împrumutul contractat de Primărie, împrumut care se ridică la 
valoarea de I 0.500.000. 

Condiţiile transportului în Bucureşti nu erau dintre cele mai potrivite unui oraş în 
plină expansiune: „Cine nu vede cu câtă greutate se face transportul în Bucureşti, şi cât 
inconvenient există astăzi din lipsă de străzi. Lumea stă îngrămădită nu numai înăuntru, dar 
şi pe platforme şi pe scări. Vagoanele circulă la intervale mari şi populaţia numeroasă are 

deparcurs 3 - 4 km pe jos."33 Brătianu mai remarca şi lipsa mijloacelor de transport din 
unele cartiere mărginaşe, ca de exemplu Tei şi Griviţa. 

Valoarea instalaţiilor care vor reveni Primăriei Bucureşti în 1916 nu era mai mare de 
3 milioane lei, deoarece, pe majoritatea liniilor, vagoanele erau puse în mişcare cu ajutorul 
tracţiunii animale. La 14 aprilie 1909 se pun bazele noii concesiuni care avea sarcina 
principală de a electrifica în trei ani actualele linii pe unde circulau vagoanele trase de cai. 
Consiliul Comunal a stabilit: "În vederea înfiinţării de noi linii de tramvai, s-a autorizat 
formarea unei societăţi comunale pentru construcţiunea şi exploatarea de tramvaie în 
Bucureşti pe termen de 40 de ani, în care comuna să intre cu cel puţin V.. şi cel mult !li din 

capital."34 Deşi articolul I al actului constitutiv este clar, au existat discuţii fiindcă Consiliul 
nu ar fi vrut să dea în exploatarea noii concesiuni şi vechile linii. 

Art. I „Comuna Bucureşti este autorizată a constitui o societate comunală română 
pentru construcţiunea, exploatarea de linii noi de tramvai şi pentru transformarea şi 

exploatarea liniilor existente azi, după expirarea concesiunei actuale. 
Art.2 Societatea va subzista între comuna Bucureşti care va subscrie cel puţin o 

porţiune din capital până la maximum 112 şi persoanele care vor subscrie pentru formarea 
restului de capital. 

Art.3 Statutele societăţii se vor redacta de către Primărie, ele vor fi aprobate de 
Consiliul Comunal şi de Consiliul de Miniştri. Acestea vor·pune Societăţii obligaţiunea de 
a construi, cel mult în termen de 3 ani de la aprobarea caietelor de sarcini, IO kilometri de 

linie şi de a restaura şi transforma liniile existente aplicând tracţiunea mecanică."35 

Această prevedere a fost una care a dat naştere unor aprigi dispute deoarece, conform 
caietelor de sarcini, Primăria va fumiza electricitatea necesară în măsura în care centrala 
putea suporta, iar restul de curent trebuia produs independent. Electricitatea livrată de către 
uzina oraşului va fi contra cost şi se va fixa în urma unor înţelegeri între părţi. 

Primăria va fi reprezentată în Consiliul de administaţie, prin delegaţii săi - cca. o 
treime din Consiliu. În ceea ce priveşte repartizările de capital, se prevedea ca l 0% din 
profit va fi destinat unui fond de rezervă, iar din sold un sfert va reveni Municipalităţii şi 
restul acţionariatului, până la 8% plus dobânda. Peste această cotaţie şi până la 12 % 
procente erau egale, iar de la 12% în sus, Primăria va primi :Y. din sold. Diferenţele se vor 
rezolva prin mijlocirea unui tribunal în care fiecare parte îşi va trimite câte un arbitru, iar 
Curtea de Casaţie va delega la rândul său un supra arbitru. Durata concesiunii este stabilită 

JJ „ Voinţa Naţională", 24 martie 1909, nr.7125, p.l 
34 „Monitom/ Oficiat', 15-18 aprilie 1909, p.530. 
35 Ibidem, p.530. 
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pl'ntru o periadă de 40 de ani, iar după expirare, toate instalaţiile vor deveni proprietatea 

1 1 1imăriei.36 

Legea înfiinţării „Societăţii de Tramvaie Bucureşti" unna să fie supusă aprobării şi în 
l'nrlament.La expirarea celor 40 de ani, la 26 mai 1949, toate investiţiile revin Primăriei cu 
plata sumei investite după 1935 şi neamortizate la expirarea concesiunii. Primăria Bucureşti 
1111 mai avea dreptul de a construi şi exploata alte linii de tramvai în oraş, monopolul 
deţinându-l S.T.B. 

Prima emisiune din capitalul total de 12.000.000 de lei a fost fixată la suma de 
UI00.000 de lei, iar subscrierea publică pentru acoperirea a cel mult 3/4 din această 
l'lllisiune (restul de Y4 fiind participarea minimă a Primăriei), a avut loc în ziua de 10 iunie 
1'>09. Se vor scoate acţiuni cu o valoare de 500 de lei fiecare, iar capitalul social va putea 
••fi fie mărit în unna deciziei Adunării Generale. Banca Naţională a achiziţionat printre cele 
111ai multe acţiuni, 4320, urmată de Primărie, cu 3610 şi alte sucursale ale Băncii Naţionale 

cu 3498 de acţiuni. 37 Din fostul Consiliu Comunal, compus din 31 de consilieri, numai 20 
1111 subscris acţiuni, numai 8 primind acţiuni şi nici un consilier nu a făcut parte din Consiliul 
de Administraţie. Conform art.30, membrii consiliului nu puteau fi dintre funcţionarii 
Primăriei, nici dintre consilierii în funcţie, nici un funcţionar al Primăriei sau consilier 
neputând să primească o însărcinare din partea S.T.B. Mai mult, implicarea unor 
rnnservatori în această investiţie este evidentă. Actualului Minstru de Interne i s-au 
1 epartizat 44 de acţiuni din cele 200 subscrise de Banca Agricolă, al cărei director este. 
llanca de Scont este prezentă, la rândul său, prin Preşedintele Camerei Deputaţilor, 
t ll<inescu Ghica Comăneşti şi Ministrul Instrucţiunii Publice, C.Arion, care sunt şi aceştia 
nc\ionari. 

Între Ministerul de Interne reprezentat de conservatorul Al.Marghiloman şi Societatea 
t 'omunală a Tramvaielor Bucureşti a existat un proces intentat de S.T.B., cauzat de 
111tcrvenţia Ministerului care a oprit lucrările pe străzi. Pretextul găsit de către Minister a fost 
ilegalitatea Societăţii. Al.Marghiloman şi o parte a Consiliului Comunal au invocat faptul că 

„Societatea Comunală funcţionează rară un act constitutiv", încercând să arate 38"nulitatea 
soeietăţii ... Primăria este ameninţată să figureze ca părtaşe într-o asociaţiune de fapt rară 
pt:rsonalitate juridică, cea ce este primejdios pentru intersele contribuabililor şi jignitor 
pt:ntru prestigiul autoritatei". Preşedintele consiliului de administraţie al S.T.B., C.Nacu şi 
directorul acesteia, A.F. Bădescu, considerau că ,,Ministerul de Interne prin diferite adrese 
t:!1tre Primărie, s-a crezut îndrept să se amestece pe cale de autoritate adminstrativă în 

afacerile unei societăţi private."39 

Procesul a durat un an, 22 iulie 1911 - 28 iunie 1912, a început prin solicitarea 
Societăţii de încetare a măsurilor care împiedicau lucrările şi funcţionarea sa şi plata de 
daune cominatorii de 50.000 de lei pentru fiecare zi de blocare. Pe lângă acestea se mai 

l 6 « Monitorul oficial », 15/18 aprilie 1909, p.530. 
17 Minciunile Guvernului în chestiunea tramvaie/or comunale, Bucureşti, 1911, p. I 

lK Miniciunile Guvernului în chestiunea tramvaielor comunale, Bucureşti, 1911, p.2. 

l 9 Procesul intentat de Societatea Comunală aîramvaielor Bucureşti contra Ministerului de Interne pentru 
împiedicarea funcţionării Societăţii prin oprirea lucrărilor pe străzile Capitalei, p.3, f.a. 
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solicitau despăgubiri civile care vor fi stabilite prin expertizele Instanţei. Primarul 
D.Dobrescu contestă legalitatea societăţii, „statutele fiind anulate, existenţa şi dreptul ei de 
a funcţiona a încetat, aşa că a încetat şi dreptul de a continua lucrările pe străzile oraşului, 
patrimoniul Comunei, încât reclamanta nu poate avea drepturile ce tinde a stabili prin 

acţiunea introdusă."40 În sprijinul celor spuse mai sus, Primarul considera că nici prevederile 
codului de comerţ nu sunt respectate. 

Pentru a pune în stare bună cei 5 km de linie electrică, suma necesară ar fi fost de circa 
1.500.000 de lei, iar pentru transformarea tuturor liniilor o sumă de zece ori mai mare ar fi 
necesară. Deci Primăria, pentru a obţine venitul de 1.500.000 lei ar trebui să 

cheltuiascăl6.500.000 de lei. Această sumă este pusă în carcina noii Societăţi care are 
termenul limită de execuţie a lucrărilor de 3 ani. În 1916, S. T.B va fi nevoită să achite 
contravaloarea şinelor cu cai care sunt în stare proastă şi nu mai pot fi reutilizate pentru linia 
electrică, dar şi vagoanele şi caii pentru tracţiune. Societatea mai este nemulţumită şi de 
ajustările în minus aduse preţului pentru o călătorie. Se convenise anterior ca, pentru o 
distanţă mică, taxa minimă să fie de I O bai şi maximum de 30, inidferent de mărimea 
parcursului. Acum însă, preţurile se reduc simţitor, la 5 bani şi respectiv 20, privând 
societatea de o sumă de 430.000 de lei. Pe lângă aceste preţuri reduse, se mai acordau 
reduceri pentru muncitori şi şcolari. 

Sentinţa tribunaului a fost dată la 30 aprilie 1912 şi a fost pozitivă solicitărilor S.Ţ.B. 
Ministerul de Interne trebuia să înceteze orice acţiune care ar împiedica lucrările şi 

funcţionarea Societăţii pe străzile Capitalei, în caz contrar trebuind să plătească Societăţii 
reclamante, cu titlu de daune cominatorii, câte I OOO de lei pentru fiecare zi de întârziere 
(faţă de 50.000 de lei solicitaţi iniţial). Despăgubirile civile vor fi de 100.000 de lei şi 5000 
- cheltuieli de judecată. Ministerul de Interne face apel, dar acesta se dovedeşte de către 
instanţă ca fiind neîntemeiat. Procesul răsunător, cu implicaţii politice, s-a soldat cu 
înfrângerea Ministrului de Interne, conservatorul Marghiloman. Acesta, acoperit cu 
autoritatea personală a lui P.P.Carp, Preşedintele Consiliului de Miniştri, a determinat şi 

căderea guvernului conservator.41 

Cifra de afaceri a S.T.B. a crescut foarte mult, ceea ce i-a permis să-şi sporească 
numărul de angajaţi. Dacă în 191 O Societatea avea doar I O slariaţi, doi ani mai târziu avea 
90, iar în 1914 existau 430 de salariaţi. În 1913, profitul Societăţii se ridica la jumătate de 
milion de lei, iar în 1929 acesta era de peste 30 milioane. Motivul principal al acestei creşteri 
substanţiale rezida în monopolul deţinut de Societate. Cum în Bucureşti nu mai putea 
fucţiona altă societate de transport, fără competiţie internă, preţurile biletelor nu puteau 
scădea, iar bucureştenii foloseau întotdeauna liniile S.T.B., În 1913, câştigul rezultat din 
valoarea biletelor a fost de peste 1.500.000, la un număr de peste 13.000.000 călătorii 
efectuate, iar anul următor, preţul însumat al biletelor a fost de 2.200.000. Societatea a 
înregistrat pierderi doar în anul 1917, din cauza ocupării Bucureştiului, când, pentru 8 luni, 
circulatia tramvaielor electrice a fost întreruptă. 

40 Ibidem, p.5. 
41 I-Scurtu, I.Bulei, Democraţia la români, ed. Humanitas, Bucureşti, 1990, p.11 
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Activitatea lui A.F.Bădescu ca director al S.T.B., a fost o reuşită în plan profesional şi 
administrativ. Pentru rezultate cât mai bune, acesta a călătorit în străinătate unde s-a 
documentat, adunând datele necesare pe care urma să le folosească în noua Societate. Dacă 
în anul 1013 existau peste 14 kilometri de linie electrică şi 2 de linie cu cai, în 1919 numărul 
de km de linie electrică creşte la 21, dar tramvaiele cu cai nu mai funcţionau din cauza 
distrugerilor cauzate de război. În această perioadă şi numărul vagoanelor electrice a crescut 
de la 34 la 91. Până la declanşarea războiului, au fost construiţi 16 km de cale dublă, remiza 
de la Ştefan cel Mare şi atelierele parcului de vagoane - 72 de vagoane motoare şi 15 
remarci. Vagoanele au fost executate de firma Simmering din Viena, iar echipamentul 
electric a fost comandat la AEG Berlin. Din pricina pagubelor cauzate în timpul ocupaţiei 
gennane, numai 35 de vagoane mai erau funcţionale. După război, datorită dezvoltării 
rapide a oraşului şi implicit a numărului de călători, au fost făcute noi comenzi de vagoane 
şi remorci. În Franţa, de la firma Thomson Houston, s-au achiziţionat 50 vagoane motoare 
şi 50 remorci. De la firma Columela din Luxemburg au fost cumpărate 32 OOO tone de şine, 
iar schimbătorii de cale din oţel cu mangan au fost fumizaţi de compania Edgar Allan din 
Sheffield. Majoritatea lucrărilor pentru instalaţiile liniilor (schimbători, traverse, încrucişări) 
au fost executate în atelierele S.T.B., mai ales prin sudură electrică. La căile foarte 
aglomerate, cu intersecţii, s-au pus joncţiuni confecţionate în ţară,. Doar la cele mobile s-au 
folosit cele de import. Remorcile cu intrate centrală au fost executate de Astra Arad. La 20 
de ani de la înfiinţare, S.T.B. avea 300 vagoane motore cu 300 de remorci care circulau pe 
64 km de linii şi garau în 4 depouri.42 

Pentru a asigura o mai bună securitate pasagerilor, dar şi pentru un control mai bun al 
angajaţilor săi, conducerea Societăţii a hotărât să supună pe conducătorii tramvaielor unor 
evaluări psihologice. Măsura luată era înaintată pentru nivelul bucureştean, dar nu era o 
noutate în Franţa şi Germania. 

Tramvaiele cu cai, atât de mult iubite de bucureşteni şi care dădeau o imagine aparte 
oraşului, au fost scoase din uz în 1929. Acestea nu mai făceau faţă unui trafic ce se desfăşura 
la viteze mult superioare. „Era o vreme când în Bucureşti aveam tramvaiul cu cai sau, mai 
exact, cu un cal, pentru că o singură gloabă trăgea cutiuţa în care se înghesuiau pasagerii, 
faţă în faţă, pe două rânduri. Un bici şi câteva expresiuni parlamentare înlocuiau atunci 
motorul.Tramvaiul cu cai avea atunci un mare avantaj: se oprea unde vreai tu, ba puteai, 
dacă erai ofiţeri, să trimiţi ordonanţa să oprească tramvaiul, până ce îşi punea pălăria 
cucoana. Azi avem tramvaie electrice cu iuţeală ... "43 

Încă dinaintea războiului, urbaniştii au atras atenţia asupra unei probleme majore a 
Capitalei: lipsa unui plan de sistematizare. Acest fapt se datora şi intensităţii cu care oraşul 
îşi mărea surpafaţa, chiar punându-se problema de oprire a întinderii sale. Comisia Tehnică, 
în şedinţa din 20 aprilie 1914, a hotărât fonnarea a trei ringuri (inele) concentrice, ocupând 
străzile existente care vor fi lărgite unde va fi nevoie şi dacă va fi posibil. Aceste 3 inele vor 
fi legate înre ele prin străzi radiale care vor aveao lăţime de 12 metri sau mai mare. După 
ultimul inel, vor fi arterele de penetraţie, de exemplu Kiseleff - Jianu, care au o lăţime de la 

4 ~ « Buletinul Societăţii Politehnice", noiembrie 1931, p.1929. 
43 „Gazeta municipală"„ 1936, p.19. 
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50 la 80 metri. Primul inel este şi cel mai important, deoarece înconjoară centrul comercial 
din oraş, cuprinzând bulevardul Brătianu, Rosetti, Ştirbei-Vodă, Călăraşi. Acesta era şi cel 
mai problematic în ceea ce priveşte fluctuaţia traficului în zona Splai-Halelor, numai într-un 
an înregistrându-se peste 50 milioane de călători cu tramvaiul.44 Inelul al doilea se va realiza 
prin lărgiri şi străpungeri pe strada Francmazoni, Sculpturei, Dacia. 

Ultimul inel va fi format cuprinzând străzile Bonaparte, Ştefan cel Mare, M.Bravu, 
intrate în perimetrul oraşului încă din 1895. Pentru străzile cu linii de tramvaie şi cu 
criculaţie redusă, lăţimea necesară ar fi de 14 metri, 5 m. fiind lăţimea alocată tramvaielor. 
În cazul străzilor cu circulaţie intemsă, lăţimea ar fi de 20 metri şi 24 pentru linie dublă. 
Inginerul Cincinal Sfinţescu prevede, într-un studiu al său, existenţa a trei linii de tramvaie 
electrice. Prima ar fi o linie inelară centrală, care va urmări primul inel şi la care se vor 
termina toate celelalte linii radiare ori diagonale. Cea de-a doua va fi linia diametrală V-E, 
care va urmări artera diametrală din comuna Militari, până lângă comuna Mărcuţa, (zona 
Pantelimon). A treia va fi artera N-S care va uni parcul Naţional de Nord cu cel din Sud. 
Doar cele două linii de mai sus vor avea voie să traverseze primul inel şi implicit centrul 
Bucureştiului, toate celelalte linii urmând a fi excluse din centrul primului inel. Cele două 
linii diametrale care împart oraşul în două părţi aproape egale pot suporta viteze ale 
vagoanelor de până la20 km/h. 

Principiul de bază al reţelelor de transport în comun este acela de a avea linii puţine 
dar cu trafic intens şi nu multe linii cu trafic uşor. Tramvaiul electric deserveşte aproximativ 
72% din populaţia Bucureştiului, fiecare cetăţean făcând în medie 320 călătorii cu 
tramvaiul, anual. Bucureştiului, care se întinde pe o suprafaţă cu raza de 10 km,îi sunt 
suficiente tamvaiele electrice cu condiţia ca acestea să poată avea o viteză medie de 25 
km/h., iar în centrul oraşului să poată circula cu minimum 15 km/h, tramvaiul electric 
deserveşte cca. 9000 de călători pe oră. Din acest motiv se impun unele măsuri pentru o mai 
bună fluenţă a traficului urban. O soluţie pentru creşterea vitezei de circulaţie ar fi unele 
modificări ale infrastructurii căilor de comunicaţie. Cele mai multe întârzieri sunt datorate 
încrucişărilor între străzi, dar rezolvarea aceste probleme este destul de dificilă, deoarece 
singura soluţile ar fi suprapunerea străzilor, ceea ce ar ridica cheltuieli enorme. O soluţie mai 
practică ar fi introducerea sensului giratoriu, iar piaţa centrală să aibă un diametru mai mare 
de 7 ori decât lărgimea străzii celei mai mari. Cu alte cuvinte, apariţia unor structuri de 
supraveghere ale circulaţiei vehiculelor ar fi necesară, „Poliţia Circulaţiei" ar putea fi o 
soluţie pentru această problemă prin tirmiterea unor ageni pentru semnalizare. 

Nici accidentele de tramvai nu sunt rare, în Bucureşti. Avem descris un astfel de 
accident între un tramvai cu cai şi unul electric: „Un vagon din Calea Dudeşti venind în 
goana acalilor s-a lovit de tramvaiul din Calea Moşilor. Călătorii începură să ţipe, geamurile 
fură sparte, vagoanele se clătinară, dar nici un accident de persoane nu s-a întâmplat."45 

În centrul oraşului, tramvaiul electric aduce şi inconveniente traficului, mai ales în caz 
de pană de curent sau în urma unor defecţiuni. De aceea este recomandabil ca vagoanele să nu 
se succeadă la intervale şi distanţe mici unele faţă de altele. Slaba manevrabilitate într-un trafic 

44 C.Sfinţescu, Urbanistica Generală, Bucureşti, 1933, p.390. 
4; „ Voinţa Narională", 6 februarie 1909, an XXVI, nr.7087, p. I. 
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aglomerat ca cel din centru nu este un avantaj al tramvaiului electric cu remorcă. O soluţie 
ar fi introducerea unor autobuze care să circule pe sub liniile electrice aeriene ale 
tramvaielor, de unde se vor şi alimenta cu electricitate. Acest sistem a apărut în Statele Unite 
dar şi în Europa.460 altă piedică în buna funcţionare a tramvaielor este dată de intersecţiile 
liniilor de tramvai cu cele ale liniilor de cale ferată. 

Mai ales în cazul liniei Iancului-Cotroceni, unde vagoanele se aglomerează câte trei 
sau patru, iar călătorii nu aşteaptă sosirea următorului, ci se urcă în primul agăţându-se chiar 
de scări. 

From tbe Horse Driven Tram to tbe Modem Tramway 

SUMMARY 

The ongms of the word "tram" come from the very inventor of this way of 
locomotion, that is form Benjamin Outram, who suggested the use ofpavement buried lines, 
in 1775. The first horse driven trams appeared in New York, in 1859. In Romania, Timisoara 
was the first town to have used it, in 1869. In Bucharest, the first tramway line was ready in 
1872. Since, the tramway has become and remained a most efficient way of transport. 

The author presents the moments, data, facts in the evolution of the tramway use in 
lhe Romanian Capital, since the foundation of the first companies, up to date. 

46 Cincinal Sfinţescu, în „Urbanismul", an IX, l 932, nr. I, p.28 şi Studiu asupra planului general de 
.~isstematizare al Capitalei, p.36. 
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PERICOLUL PRACTICĂRII 
OCULTISMULUI ASUPRA 
SĂNĂTĂŢII MENTALE, ÎN 

MEDIUL URBAN 

dr. Adrian Majuro 

Vrăjitori, ghicitori, chiromanţi, astrologi, prezicători ş1 mulţi diverşi şarlatani se 
erijează în ultimii cinsprezece ani ca salvatori de vieţi şi destine nefericite. Demersul de faţă 
readuce în actualitate o temă similară prezentată pe larg în anul 1938 de doctorul Nicolae 
Minovici, în Revista de Medicină Legală. 

Se constată adesea o recrudescenţă adesea insistentă a magiilor subterane, manevrate 
cu abilitate de indivizi dubioşi, semianalfabeţi în cele mai fericite din cazuri, indivizi care 
manipulează nefericiri colective, escrocând speranţe iluzorii în mai bine. 

Societatea urbană românească a preluat fără ezitări toate elementele mitologene ale 
spaţiului rural, le-a îmbogăţit şi diversificat ca întrebuinţare. Lumea venită de pretutindeni, 
în căutarea sorocului, cu prăbuşiri urmate unor izbânzi trecătoare, boli nedorite, venite pe 
negândire sau neaşteptate, pedepse divine, sortiri anticipate, toate sunt la un loc monedă de 
schimb între cei care caută un răspuns şi aceia care pretind că-l oferă. 

În spaţiul occidental, ocultismul derizoriu a fost în mare parte excavat, cel puţin din 
punctul de vedere al rapoartelor medicale, sociologice şi antropologice publicate; lumea 
cunoaşte iar spaţiul public reacţionează împotriva şarlatanismlui. În spaţiul românesc , 
pepetuu tranzitiv şi bulversat, nefericirile de tot felul abundă coabitând cu o adevărată 
psihoză colectivă, alergând asiduu către o scăpare, un răspuns, un capăt de drum. Din păcate, 
primul episod care este parcurs în astfel de probleme se consumă la marginea societăţii, prin 
intermediul unor personaje culpabile penal, numite cel mai ades „renumita vrăjitoare". 

Pericolul social al practicării ocultismului derizoriu, prost sau deloc înţeles reprezintă 
una din cauzele determinante ale multor afecţuni psihice. 

Literatura de specialitate privind acest tip de cercetare este la început de drum în 
spaţiul românesc. În afară demedicină, etnologie şi antropologie, nu sunt alte domenii care 
să se preocupe de acest fenomen social periculos:manipularea credinţei colective de către 
şarlatani erijaţi în vrăjitori sau tămăduitori. 

Persistenţa în timp a realităţilor legate de înşelarea credinţei şi speranţei colective, 
este cauzată de existenţa anticipată a unor eşafodaje imaginare alimentate de perpetua 
simbioză dintre rural şi urban. De fapt, putem vorbi, la nivelul preocupărilor privind 
mentalităţile şi comportamentele, de un urban ruralizate şi ruralizant. Ruralul, cu bagajul său 
mitologic variat şi variabil de la o regiune etnografică la alta, este întâlnit şi azi în habitatul 
restrâns al lumii urbane. Cu precădere în suburbiile oraşului, unde coloniştii veniţi din toate 
zonele ţării au adus cu ei superstiţiile specifice arealului lor cultural. Se produce astfel un 
sincretismde credinţe care nu se întâlneşte în sfera ruralului, deoarece acolo invocarea 
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magicului este decantată de ritualurile specifice zonei. Superstiţiile ţăranilor deveniţi peste 
noapte orăşeni au fost preluate şi îmbogăţite de bagajul mitologic existent deja în interiorul 
comunităţilor hindo-gitane de la periferiile oraşului. Coabitarea socio-culturală dintre ţăran 
şi ţigan, la marginea oraşelor româneşti, a determinat dezvoltarea fenomenului subcultural 
al ocultimsului periferic, derizoriu. 

Acesta este alimentat în subteran de structurtile imaginarului mitologic milenar: 
pentru poporul român, farmecele, vrăjile, blestemele sunt o prezenţă continuă de la naştere 
la moarte. Tot ceea ce nu poate fi explicat sedatorează „acţiunii răuvoitoare a unor fiinţe 
omeneşti vrăjitorii şi vrăjitoarele, fermecătorii şi fermecătoarele." 

Potrivit credinţei poporului român despre vrăjitori, „aceştia lucrând cu vorba şi cu 
fapta, pot trimite asupra omului tot felul de necazuri şi mai ales tot alaiul de boli de care cu 
greu, cu mare greu, se poate scăpa. Fie că au pătums tainele magice ale naturii, fie că şi-au 
vândut sufletul diavolului, ca să le vină într-ajutor, puterea lor de a face rău oamenilor e 
nemăsurat de mare." 

În imaginarul popular românesc, vrăjitorii şi vrăjitoarele „sânt priviţi ca nişte oameni 
fără de lege, lepădaţi de Dumnezeu, care au de-a face mai mult cu spiritele necurate, pentru 
că ei, în vrăjile ce le rostesc, în loc să se adreseze lui Dumnezeu, fiinţa supremă şi 

atotputernică, ( ... )îşi iau de cele mai multe ori refugiul la spiritele cele necurate sau la nişte 
fiinţe mitologice, ca acestea să le dea ajutorul trebuincios şi să le împlinească dorinţa." Spre 
deosebire de vrăjitori, „fermecătorii nicicând nu-şi au refigiul la vreu spirit necurat sau la 
vreo fiinţă mitologică, ci ei de regulă se adresează la Maica Domnului, ca aceasta să le dea 
ajutorul necesar, sau la nişte obiecte, bunăoară cu e apa şi roua( .. ). Obiectele ce se 
întrebuinţează de fermecători sânt în genere cât se poate de curate, mai ales însă plante 
mirositoare, şi au drept scop mai mult de a atrage, a fermeca, a fura minţile cuiva ca pe urmă 
să iubească sau să vorbească numai cu acela care i-a făcut pe dragoste, nicidecum însă a-1 
nenoroci." 1 

Care ar putea fi diferenţa dinte vrăjitor şi fermecător? Un posibil răspuns este dat de 
un ţăran din Baia (Transilvania): „Sânt babe care fac farmece, şi numai Dumnezeu le poate 
distruge. De vreme ce ne putem apăra prin descântece, ori prin rugăciuni la biserică, plătind 
liturghii şi dând pomană la săraci. Ca să te faci vrăjitor, trebuie să te prezinţi tovarăş cu 
dracul, şi atunci capeţi atâta putere, că poţi face să „îngheţe şi apa în mijlocul verii. Vrăjitorii 
lucrează fiecare în vizuina lui, iar, dacă se adună, se duc la hotare. Vrăjitorii se servesc de 
dracul, iar dinte animale se servesc de câine pentru deochi, şi de gânsac pentru fapt.''2 Ceea 
ce face un vrăjitor, numai un alt vrăjitormai poate desface. Satele româneşti sunt încă bogate 
într-o faună umană de babe tămăditoare, moaşe, vraci, care cunosc leacuri „băbeşti", „din 
hatrâni", pemtru tot felul de boli şi neajunsuri „lumeşti". 

Demersul nostru este inersat de expansiunea ruralului şi afişarea lui în false calităţi şi 
cunoştinţe, la periferia lumii urbane. În lumea hindo-gitană, diferită de cea rural 
românească, s-a conturat întotdeauna un peisaj imaginar malefic, vecin cu „nefârtatul" şi 

1 Aurel Candrea, Folclorul medical comparai. Privire generală. Medicina magică. Ed.Polirm, Iaşi, 1999, 
p 193. 

~ Ibidem. p.194. 
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care se manifestă prin puterea acestuia. Pe când „baba" satului rezolvă neajunsuri 
individuale sau colective cu ajutorul leacurilor naturale, al descântecelor şi ritualurilor 
cunoscute şi acceptate de comunitate în astfel de circumstanţe, vrăjitoarea hindo-gitană 
manipulează prin cu totul alte ritualuri moştenite în cadrul şatrei sau al sălaşului, şi aduse 
din spaţii culturale străine Europei. Magia neagră, maleficiile vrăjitoarelor de profesie sunt 
folosite pentru a distruge şi nu a vindeca, singura preocupare fiind îmbogăţirea ilicită pe 
suferinţele fizice dar mai ales psihice ale celorlalţi, de obicei ne-gitani. Se poate considera, 
chiar şi ca o reacţie socială a comunităţii hindo-gitane, faţă de majoritari, impunând distanţă, 
teamă, respect prin acţiunea maleficiilor vrăjitoreşti. 

Radu Mărculescu povesteşte despre puterea „ţigăncii Tirtirica" dintr-un sălaş ţigănesc 
al anilor'30, vecin cu Sperieţeni-Dâmboviţa. Povestea se referă la o invazie neobişnuită de 
rozătoare care inundase practic chiar şi casele de locuit. Deratizarea şi măsurile „populare" 
nu au dat roade şi atunci este chemată în „ajutor" ţigancaTirtirica. Aceasta a cerut să fie 
lăsată singură toată noaptea, în hambar, şi nimeni să nu îndrăznească să privească ce face ea, 
printre crăpăturile scândurilor căci va rămâne strâmb sau orb. Zis şi făcut. Nimeni nu a putut 
afla ce a făcut Tirtirica dar, în zorii zilei care a unnat, familia Mărculescu şi angajaţii moşiei 
„Mărculeasa", au privit cu uimire cum şobolanii plecau încolonaţi ca la armaată, spre 
şoseaua naţională din apropiere. Mii de rozătoare s-au deplasat astfel în afara satului şi de
a lungul şoselei, uimind vecinătăţile pe care le-au traversat. Tirtirica a spus că rozătoarele au 
fost „trimise" de cineva şi nu afost o invazie detenninată de vreun spor demografic în 
rândurile lor. 

Potrivit antropologiei şi etnologiei, „nu este socotit vrăjitor oricine vrea. Pentru 
aceasta, trebuie să fii recunoscut capabil să arăţi originile puterii pe care le pretinzi că o deţii 
şi totodată să faci dovada eficacităţii tale după modalităţi de apreciere admise în mod 
obişnuit. "3 

Puterile vrăjitoreşti „cel mai adesea sunt dobândite'', iar în unele cazuri sunt „uneori 
înnăscute". Transferarea puterii vrăjitoreşti „nu e ca un cântec pe care-l fredonează toată 
lumea. Despre asta nu trebuie să sporovăieşti. "4 

Iniţierea în vrăjitorie se derulează treptat, în familie (şatră, sălaş sau clan). În termeni 
tehnici dar şi reali, orice iniţiere „transformă literalmente omul, dându-i alte mijloace de 
cunoaştere, de percepţie şi deci de acţiune asupra lumii. Aceasta angajează întreaga existenţă 
a individului: trecutul, prezentul, viitorul său, în măsura în care toate referinţele sale vor fi 
repuse în discuţie, deoarece căutarea puterii se efectuează prin trecerea la „anonnal".5 În 
adevărata vrăjitorie, „cel care nu are forţă poate să moară", dar în cazul simulărilor foarte 
numeroase la periferia oraşelor româneşti observăm variate ritualuri-surogat, după 
imaginaţia şi fantezia vrăjitoarelor de mahala. Ziarele abundă în reclame şi anunţuri care se 

3 Dominique Camus, Puteri şi practici vrăjitoreşti. Anchetă asupra practicilor actuale de vrăjitorie, 
ed.Polirom, Iaşi, 2003, p.25. 

4 „ ( ... )Două moduri de dobândire sunt cunoscute. Fie vrăjitorii moştenesc pul.:rea, care este aşadar 
transmisă în familie, fie învaţă aceste puteri de la alţi vrăjitori cu care nu au nici o legătură de filiaţie." Dar, „cu 
cât numărul iniţiaţilor într-o putere creşte, cu atâtnoţiunea de secret îşi pierde valoarea. Elementul misterios, 
necunoscut, legendar al puterii este dintr-o dală amenin\at." Ibidem, pp.39-40. 

5 Ibidem, p.42. 
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întrec în a prezenta pe „adevărata regină a Magiei Albe", de fapt, destul de colorată. Potrivit 
etnologului Dominique Camus, „vrăjitorii care au recurs la acest gen de anunţuri vin în 
general de departe, nu au nici o legătură cu mediul şi nu sânt predispuşi la întâlniri.Ei nu au, 
la drept vorbind, reputaţie şi caută să-şi constituie prin intermediul presei un capital magic." 
Mai mult, printr-o astfel de publicitate, uneori agresivă, „şarlatanul propune să se laude 
excesiv şi să proslăvească reţete pentru care nu posedă cheile în măsură să le facă active, dar 
pe care se străduieşte să le transforme în putere.( ... ) Toţi vrăjitorii îi descriu pe un şarlatan 
ca pe unul care se laudă prin publicitate pentru a dobândi o clientelă pe care nu o cunoaşte 
şi care se va împrospăta mereu, graţie anunţurilor din ziare."6 

Ziarele de astăzi abundă în anunţuri pline de gratitudini de genul „cu respect deosebit 
mii de mulţumiri celebrei tămăduitoare Atena. M-a ajutat în privinţa căsătoriei mele cu 
Diana care mă ura. Eugen. Bucureşti" etc.7 Bietul băiat este nevoit să repete anunţul pe banii 
lui pentru a-i face publicitate deja „celebrei" Atena. Acesta este cel mai întâlnit tip de 
reclamă publicitară din ultimii doi-trei ani. Aflăm de „vestita Trandafira" care poate fi 
contactată „în orice problemă" sau la fel de „vestita vrăjitoare Claudia", cu „leacuri aduse 
recent de la muntele Athos'', sau de Irina „întoarsă din ţările europene'', fiind „cea mai 
solicitată ghicitoare".8 Se pare că „vestitelor" ghicitoare de mahala nu le mai priesc nici 
lectura alfabetului, nici leacurile autohtone; sunt mereu în goană pentru manipularea 
încrederii colective, se întorc de undeva: acest „undeva" legitimează magia şi puterile. Dacă 
s-ar putea, s-ar face şi călătorii interstelare, dacă nu cumva „muntele Athos" nu este, în 
realitate, muntele de gunoi din curte sau dealul din spatele casei. 

În urmă cu peste 60 de ani, fantezia şarlatanilor de cursă lungă era mult mai variată. 
Ială cum se intitulau unii dintre ei: „profet providenţial", „Eu sunt totul", „Ghicitor 
egiptean", „Cabalist", „Spiritist-magic'', „Telepat-Astrolog", „Sugesteor-fizionom'', 
„Grafolog-Chiromant", „Singurul Psiholog din România Mare", „Savant Ocultist autorizat 
ele somităţi marcante", „Prezicătorul Curţii Regale", „Savantul filosof', „Imperatorul 
Suprem al Destinelor, a uimit prin prezicerile sale toate continentele'', „Luminătorul 
spiritelor omeneşti'', „Purtătorul suprem de taine Dumnezeieşti pe Pământ" etc.9 

Doctorul Nicolae Minovici a avut ideea de a face o cercetare pe teren pentru a-i 
depista pe şarlatani şia face cunoscut fenomenul ocultimsului derizoriu. Astfel, „Purtătorul 
1lc taine Dumnezeieşti pe Pământ" era „aproape analfabet, întrucât cele cinci clase primare 
rnre sunt la baza edificiului cultural, nu vor putea permite decât celui inconştient să se 
intituleze „Luminătorul spiritelor omeneşti". Apoi „Profetul Providenţial'' născut „într-o 
rnmună din apropierea Capitalei, ne dovedeşte prin activitatea lui, cât de mari sunt 

6 ( ... ) El inventează o calificare şi va încerca să o facă recunoscută: Adevăratul vrăjitor nu inventează nimic, 
li mdcă el cunoaşte limitele puterilor sale. Şarlatanul nu le cunoaşte, căci el forţează toate limitele pentru a-şi da 
~rcutate. Este un profesionist al invenţiei şi al supralicitării în raport cu puterile recunoscute" ibidem, p.50. 

7 România Liberă, nr.3226, vineri 27 octombrie 2000. Din ăcelaşi ziar mai aflăm de o „regină a magiei 
nlhc" care „venită de curând din Spania, cu leacuri pentru orice domeniu cu garantie în termen de nouă zille, 
l1·11!!ă şi dezleagă cununii, argintul viu" etc. 

8 România Liberă, nr.3225, joi, 26 octombrie, 2000. 
9 Nicolae Minovici, Despre pericolul social al practicării ocultismului, Revista de Medicină Legală, 

•pclcmbrie 1938, Bucureşti, p.9. 
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na1v1tatea şi simplitatea în sufletul acelora, care merg să-l consulte."A renunţat datorită 
eşecurih~r, la calităţile de „ghicitor egiptean", „sugesteor şi fizionom" pentru a deveni peste 
noapte „Grafolog-Chiromant". Totuşi, „oricine îşi poate închipui câtă grafologie pot face 
aceia care, de abia pot să scrie şi să citescă." Numitul „Profet Providenţial" cere cu insistenţă 
Poliţiei „să-i tragă la răspundre pe toţi şi pe toate ce sunt imitatori, scamatori, aceşti mişei 
cu reclame similare, nu sunt altceva decât o plagă otrăvitoare în poporul român."10 

Aceasta ne reaminteşte conflictul dintre nu mai ştim câte „regine alemagiei albe" de 
azi care se ocărau una pe alta supra autenticităţii puterii lor. Mass media a prezetat în felurite 
chipuri dialoguri de genul „ eu sunt adevărata regină" sau „prinţesă" sau „fiică" a nu mai 
ştim cui. 

Originală rămâne desconspirarea „renumitului profesor indian Sady Faim" care 
„descoperă orice boli", având la activ „înalte studii", după ce „a vizitat şapte state", vorbind 
practic „orice limbă", după ce în prealabil „ a trăit mult în India şi a făcut ocolul pământului 
şi ştie şi cunoaşte toate." Culmea ironiei, ,,renumitul" profesor indian, consideră că „poporul 
trebuie luminat'', dar atenţie, „feriţi-vă de cărturărese care neputând trăi cu vechea lor 
ocupaţie se fac singure ghicitoare fără a cerceta oarecare cărţi ştiinţifice." 

Renumitul „Sadi Faim"s-a dovedit a fi originar din Brăila, iar discuţia avută cu el a 
fost „într-o limbă românească plină de greşeli de gramatică" , ceea ce nu l-a împiedicat să 
vorbească despre „problema luptei pentru existenţă". Profesorul „Sadi Faim'', indian 
savantşi celebru, a avut o mamă spălătoreasă şi culmea, cărturăreasă în Brăila care „l-a 
iniţiat în mister", iar numele şi l-a împrumutat de la un turc, pe care l-a cunoscut la 
Constanţa". 

Mult ridicol şi stupid descoperim şi în anunţurile de astăzi unde legitimările sunt absolut 
groteşti: vrăjitoarea Mihaela a fost băgată în seamă „de Ion Ţugui la Tele 7 abc"11 ; la fel de 
vestită este „vrăjitoarea Dulceaţa" care a fost „invitată de Chestiunea Zilei, la Pro TV"12. 

Nici „vrăjitoarea Trandafira" nu se lasă mai prejos şi face cunoscut că a fost „invitată 
în emisiunea Viaţa bate filmul" 13. Ei bine, pentru a rezolva definitiv problema, aflaţi onor 
că „vrăjitoarea „Beatris" a apărut la toate posturile de televiziune"14, desigur, poate, la cele 
virtuale. Pe când „doamna Simona reîntoarsă curând din India"15, are ceea ce au toate 
celelalte la un loc. 

Dar ce spuneţi de Diana, „vrăjitoarea din Lilieci-Ialomiţa", căci „descântecul ei are 
valoare de laser", şi „face minuni pe loc"16• 

Doctorul Nicolae Minovici semnalează la timpul său „pericolul pe care îl reprezintă" 
toţi aceşti şarlatani „pentru sănătatea publică"; şi totuşi, atunci precum şi astăzi, ei sunt 

10 Idem, pp.12-13. 
11 România Liberă, nr.3206, miercuri, 4 octombrie 200. 
12 România Liberă, nr.3209, sâmbătă 7 octombrie 2000. O altă vrăjitoare, „regină a Magiei Albe", numita 

„Maria Câmpina" a fost şi ea „invitată de onoare a domnului Florin Călinescu" (R.L„ nr.3213, joi 12 octombrie 
2000). 

13 România Liberă, nr.3214, vineri 13 octombrie 2000. 
14 România Liberă, nr.3217, marţi 12 octombrie 2000. 
15 România Liberă, nr.3216, luni 16 octombrie 2000. 
16 România Liberă, nr. 3218, miercuri 18 octombrie 2000. 
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„autorizaţi de către organele Ministerului de Interne să-şi exercite profesiunea de 
ghicitori". 17 

Pentru că „limita între normal şi anormal nu este tocmai uşor de stabilit, ea fiind chiar 
extrem de variabilă şi tot atât de confuză" 18, manipularea naivilor cu iluzorii ritualuri şi 
rezolvări cu „viteză de laser", face loc unor destine ratate care nu-şi găsesc liniştea. Cine 
sunt de fapt clienţii acestor şarlatani? Şi de ce ajung aici? Potrivit etnologului Dominique 
Camus, fac apel la forţa vrăjitorului „anumite persoane" care se simt neputincioase - de 
exemplu în faţa unui şir întreg de necazuri tot mai mari sau a irumperii unui insolit brusc, 
brutal, grav - îi vor căuta pe cei despre care cred că au misiunea să intervină acolo unde 
orice acţiune întreprinsă de alţii a eşuat." Ca ultim recurs al unui suprem neajuns, vrăjitoria 
„ordonează şi clarifică o situaţie pe care eşecuri succesive de interpertare şi de acţiune 
obişnuit întâlnite în societatea noastră au făcut-o cu atât mai intolerahilă". 19 

Determinant în alegerea drumului către vrăjitor este „dificultatea vieţii cotidiene, 
presărată cu piedici mai mult sau mai puţin familiare", care "poate să-i crească brusc, 
atingând un nivel al intolerabilului, al insuportabilului. Aceasta se întâmplă când toate 
elementele - componente ale unei situaţii normale - scapă atât omului, cât şi oamenilor la 
care el face apel de obicei pantru a-l ajuta. Din acest moment, situaţia ţine de domeniul 
anormalului." Prin ce se „traduce" situaţia anormalului? Printr-o irumpere a nenorocirilor, 
prea importante şi prea frecvente, pe care omul nu mai poate să o controleze şi căreia nu-i 
poate prevedea sfârşitul."20 

Societatea românească contemporană este destul de bulversată şi neaşezată în valorile 
normalului pentru a determina frustrări colective şi suferinţe individuale insuportabile. În 
perioada interbelică,se sublinia „forma atât de gravă pe care a lăsat-o practicarea vrăjitoriei, 
a ghicitoriei, într-un cuvânt, a tuturor variantelor ocultimsului şi pericolul social, pe care îl 
plămădesc prestidigitatorii naivităţii omeneşti, încurajaţi de presă şi poliţie (astăzi şi de 
multe posturi de televiziune, n.m.), ne determină să arătăm care este latura patologică a unei 
asemenea probleme, menită să gangreneze, prin misticism oriental, sufletul colectiv şi în 
mod cu totul special, sufletul poporului nostru."21 

Practica vrăjitoriei s-a dezvoltat pe fondul „nesiguranţei zilei de mâine" şi a 
„traumatismelor de tot felul'' care au determinat o continuă „teamă morbidă nejustificată". 
Astfel că, „practicarea ghicitoriei a devenit generatorul tuturor felurilor de psihoze".22 

Aceeaşi opinie a împărtăşit-o la 1877 şi doctorul Alexandru Şuţu: „între pesoanele 
incapabile de a suporta mâhniri, vei găsi cei mai mulţi alienaţi; între indivizii care se 
emoţionează cu mare facilitate, vei observa cea mai mare predispoziţie la allienaţiunea 
mintală."Apoi, „deşteptarea prea timpurie la copil a unor idei' intelectuale ce nu sunt în stare 
a le îneţelege, sau care nu sunt în raport cu etatea lor", poate dezvolta „maladii" pe când 

17 Nicolae Minovici, op. cit.,p.18. 
18 Ibidem, p.20. 
19 Dominique Camus, op.cit., p.217. 
20 Ibidem, p.63. 
21 Nicolae Minovici, op.cit., p.20. 
22 Ibidem, p.22. 
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„lipsa absolută de educaţie, în unele cazuri, direcţia viciată în altele,( ... ) determină demenţa 
precoce. "23 Dar şi „emoţiile sociale şi politice care provoacă teroarea şi spaima, pot 
ocaziona alienaţiunea mintală''24 , fapt care confirmă din nou faptul că o societate neaşezată, 
generatoare de nesiguranţă colectivă şi individuală poate cauza nevroze. 

Pe această structură neaşezată, şarlatanii de tot felul pot cauza o adevărată „stare 
psihotică dintre cele mai grave, întrucât extazul, indiferentismul faţă de sine, ura contra 
oamenilor, distrugerea instinctului gregar, constituie după cum atâţia autori au demonstrat-o, 
izvorul nebuniei şi al crimei". Iar şarlatanii ocultişti, vrăjitoare sau ghicitoare, „în baza 
primitivismului lor'', consideră că pot prin anumite formule sacramentale, să supună voinţei 
legile universului. În aceasta constă adevărata lor nebunie.''25 

Pe bună dreptate, „asemena maladie cu caractere sociale pune în mod imperios 
problema atât de importantă a profilaxiei sau a igienei mentale astfel că, în numele .acestor 
două discipline medico-sociale, şi conştienţi de misiunea noastră, protestăm cu toată energia, 
contra practicării - autorizată sau clandestină - a tuturor variantelor ocultimsului".26 

Primejdia constă în primul rând în „substratul paranoid al ghicitorilor şi delirul lor de 
inducţiune, pe care aceştia îl exercită asupra clienţilor lor", iar „pe un asemenea substrat 
organo-psihic ( ... )apare aşa numitul sindrom de automatism mental, caracterizând pe 
indivizii al cărui centru superior (conşient) este mai mult sau mai puţin obnubilat.''27 

Doctorul Nicolae Minovici, în documentarea studiului său din 1938, „a procedat şi la 
vizitarea a numeroase cabinete de specialişti - adevărtae hrube ale înşelătoriei şi minciunii 
- în care am fost izbit de starea mai mult decât rudimentară a apostolilor ocultismului." Se 
pare că în nici o parte a lumii nu se poate specula naivitatea omenească cu atâta uşurinţă ca 
în ţara noastră." 

Cine erau aceşti vrăjitori şarlatani în anii de după primul război? Nicolae Minovici 
afirmă că „mai toţi sunt străini de neam'',"mai toţi sunt mai mult sau mai puţin analfabeţi'', 
fapt care nu-i împiedică „să se intituleze profesori, savanţi, diplomaţi, „trimis al lui 
Dumnnezeu"." Statisticile ospiciilor din Bucureşti de la acea vreme ,,ne demonstrează că din 
300 de bolnavi aliena\i, 45 sunt victime directe sau indirecte ale vrăjitoriei". Scopul lor este 
acela de a „sugestiona şi a atrage vulgul, de a dezagrega lumea, care trăieşte în stare de 
mediocritate de cultură, întrucât lumea intelectuală, în sensul adevărat al cuvântului, nu cade 
decât în mod excepţional victimă acestor exponenţi ai şarlataniei.( ... ) 

În concluzie, toţi aceşti şarlatani-vrăjitori, „prezintă o stare morbidă specială, în care 
predomină, în prinul rând, halucinaţiunea psihică, fenomen din seria automatismului mintal. 
Prin mecanismul inducţiunii, toţi aceşti practicanţi ai ocultismului ajung să realizeze prin 
clientela lor, nu numai cazuri clinice, dar şi o adevărată psihoză colectivă, atât de 
periculoasă organizaţiunii sociale.''28 

23 Alexandru Şuţu, Alienatul, în faţa societăţii şi a ştiinţei, Noua Tipografie a laboratorilor români, 
Bucuresci, 1877, p.49. 

24 Ibidem, p.53. 
25 Nicolae Minovici, op.cit., pp.23-24. 
26 Ibidem, p.24. 
27 Ibidem, p.27„ 
2e Ibidem, pp.34-36 
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The Dangerous Effects of Occultist Practices upon tbe Mental Healtb, in Urban 
Bllvironments 

SUMMARY 

„Ali these wizzards and witchcraft makers present a special morbid state, dominated 
mainly by psychological halluination - a phenomenon in the series of mental automatisms. 
By the mechanism of induction, all the ones practicing occultism not only make clinica) 
cases out oftheir clients, but also generate real collective psychoses, very dangerous for the 
whole social organization", wrote Alexandru Şuţu, quoted by the author who deals with an 
interesting and still up-to-date topic in the „metabolism" of the Bucharestan marginal 
society. 
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SOLEMN.ITAŢI DE PRIMIRE LA 
CURTEA LUI CAROL I 

dr. Mădălina Niţelea 
Muzeul Naţional Cotroceni 

Viaţa la curtea regelui Carol I ne oferă imaginea unei Românii care nu se putea afla 
decât în Europa. Primirile de oaspeţi, recepţiile, audienţele se desfăşurau după reguli bine 
stabilite. În Europa tot ceea ce se petrecea la curţile monarhice nu era lăsat la întâmplare. 

Principele Carol pentru o scurtă perioadă de timp a lăsat să funcţioneze vechea curte 
domnească a lui Alexandru Ioan Cuza folosind şi personalul fostului Domn. Timp de un an 
a folosit trăsurile găsite trase de patru cai, a ieşit însoţit de doi ofiţeri de ordonanţă, un 
adjutant stătea lângă Prinţ, iar două plutoane de cavalerie precedau şi urmau alaiul domnesc. 
Era o escortă grea, care nu lipsea nici la o deplasare de cinci minute de palat sau nici când 
se mergea la teatru. Carol a desfiinţat în curând acest obicei considerat oriental, iar la ocazii 
obişnuite ieşea într-o trăsură trasă de doi cai însoţit numai de adjutantul său 1• 

Carol I şi-a impus de la început să fie sobru şi exigent în chestiunile protocolare de la 
Curte. Iată cum i se înfăţişa viitoarei Regina Maria2, pentru prima dată domnitorul Carol: 
"Părea aspru şi nicidecum falnic ... înainte de toate era un om tăinuit, neânduplecat, 
impunându-se faţă de toţi, foarte pătruns de însemnătatea sa, de fapt un om creat de propria 
sa voinţă"3.Pe umerii noului Domn apăsa o imensă responsabilitate, România trebuia să se 
înscrie pe făgaşul unei modernităţi europene4. 

Carol I îi va încredinţa în 1875 lui Theodor Văcărescu misiunea elaborării unui 
ceremonial al 'Curţii: "Ceremonialu Curţei Domnesci ne fiind pene acum formulatu într-un 
mod precis şi hotărîtu, Măria Ta mi-ai ordonatu a aduna într-o lucrare complectă tote 
regulile şi formele care se păstrează în diferitele ceremonii, primiri şi solemnităţi ce se 
petrecu la Curte . . . Ceremonialulu Curţei Domnesci coprinde reguli care se observă în 
locuinţa suveranului, fie la solemnităţi şi primiri oficiale, fie în serbări sau recepţiuni care 
au un caracteru privat. Ceremolialulu Curţei României se compune din reguli şi forme 
stabilite prin tradiţiune şi obiceiu sau prin ordine speciale de Înălţimei Sale Domnitorului"5. 

Fost agent diplomatic la Belgrad şi ofiţer de ordonanţă în serviciul domnitorului Cuza, 
Theodor Văcărescu devenise mareşal al Curţii în 1873. Tot el va trebui mai târziu să 

1. Memoriile Regelui.Caro/ I al României (ale unui martor ocular), voi. I, Bucureşti, Editura Tipografiei 
Ziarului Universul, p. 76. 

2· Fiind fără urmaşi Carol I va desemna ca moştenitor al tronului pe nepotul său Ferdinand Victor Albert 
Meinrad, principe de Hohenzollern. Acesta se va căsători la 29 decembrie I 892/ I O ianuarie I 893 cu Maria 
Alexandra Victoria de Saxa Coburg Gotha, nepoata Reginei Victoria şi a tarului Alexandru al Ii-lea. 

3· Maria, Regina României, Povestea vieţii mele, voi I, ed, a 111-a, Iaşi, Edit. Moldova, I 990, p. 23 I. 
4· Vezi Dorina Tomescu, Aspecte ale ceremonialului de la Curtea Regală în timpul lui Carol lin "România 

Liberă'', 26 mai 200 I, p. III. 
5 Theodor Văcărescu, Ceremonia/ulu Curţei Domnesci a României, Typographia Curţii, MDCCCLXXVI 

[1876), p. 3-11. 
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completeze acest ceremonial ca urmare a marilor schimbări survenite în societatea 
românească: obţinerea independenţei statului (1877), proclamarea Regatului (188 I), 
încoronarea Regelui Carol. În anul 1882 avea să se publice un ceremonial al Curţii Regale a 
României cu referiri la solemnităţi şi primiri oficiale, solemnităţi religioase şi serbări de curte. 

Privind solemnităţile de primire de la curtea Regelui Carol, sosirea în ţară a tinerei 
prinţese Maria căsătorită cu urmaşul tronului prinţul Ferdinand oferă o imagine interesantă: 

"Ceasul cel de cumpănă se apropia ... Ajunserăm la Predeal, pe atunci graniţa între 
România şi Ungaria, steaguri, gardă de onoare, muzică, multă lume, urale. Persoane oficiale 
în frac şi joben ţinură discursuri, pe când muzica militară cânta din răsputeri imnul naţional. 
Sute de ţărani cu şcolile lor veniseră din satele învecinate ... Era un frig cumplit, iar ţăranii, 
bărbaţi şi femei, erau acoperiţi cu mantale lungi, înflorate în culori diferite; femeile purtau 

pe cap văluri albe sau basmale viu colorate"6. 

Ajuns la Bucureşti la gară, cuplul a fost aşteptat de însuşi Regele Carol care era cu 
câţiva paşi înaintea celorlalte oficialităţi. Viitoarea regină îşi aminteşte că de faţă erau 
prezenţi primul ministru Lascăr Catargiu cu membrii guvernului, era primarul Capitalei 
Nicu Filipescu, administratorul domeniilor coroanei - Ioan Kalinderu, rectorul Universităţii, 
preşedintele camerei şi al Senatului, reprezentanţi justiţiei, ai armatei, ai bisericii, şeful 
poliţiei şi soţiile acestora: "Muzica nu înceta de a cânta, nici soldaţii de a striga ura. 
Zgomotul era asurzitor. Primarul îşi făcu drum şi ne rezentă după datină pâine şi sare, ne 
\inu un discurs de bună venire ... Îndată după aceea, am mers la Mitropolie unde se oficie 

un Te-Deum. În România toate ceremoniile oficiale încep printr-un Te-Deum în biserică''1. 
Au urmat prânzuri, baluri, ceremonii: "În fiecare zi era câte o ceremonie oficială, toate în 
cinstea mea; prânzuri, baluri, mari primiri oficiale şi delegaţii din cele patru colţuri ale ţării, 
care rosteau discursuri în grai bogat înflorit şi uneori îmi aduceau câte un dar; cusături 
româneşti, scoarţe, sipete dăltuite sau zugrăvite, cărţi şi icoane şi alte lucruri ce deosebesc 
industria naţională. S-au perindat în faţa noastră toate gradele de demnitari ai statului, 
reprezentanţi ai tuturor neamurilor, ale tuturor credinţelor, ale tuturor meseriilor, ale tuturor 
profesiilor, ale tuturor porzurilor; civili, militari preoţi şi chiar călugări până şi o delegaţie a 
birjarilor muscali, ca să-mi prezinte pe o tavă de argint tradiţionala pâne şi sare"8. 

Pentru suveranii şi Principii străini care erau primiţi în România nu exista un 
regulament fix, ci pentru fiecare caz în parte se urmăreau întocmai ordinele Regelui. În acest 
caz politica externă dusă de tânărul stat a jucat un rol primordial. Slăbiciunea franceză de 
după 187 l şi dezinteresul Parisului şi Londrei pentru Balcani, l-au îndreptat pe Regele 
Carol, el însuşi un principe german spre o apropiere de Austro-Ungaria şi Germania 
singurele ţări care puteau reprezenta o contrapunere faţă de influenţa rusă. Faţă de Balcani, 
România a manifestat puţin interes; relaţiile cu Grecia au fost în general slabe, mai ales din 
pricina problemei aromânilor, cu Bulgaria relaţii destul de reci, mai apropiate au fost 
legăturile României cu Serbia. 

6· Maria regina României ... , voi. II, p. 9-10. 
7· Ibidem, p. 14-15. 
8- Ibidem, p. 19. 
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La 30 aprilie/12 mai 1873 domnitorul Carol se pregătea de primirea Alteţei sale 
Regale Carol August Marele Duce moştenitor de Saxa-Waimar9. Alteţa sa Regală urma să 
fie întâmpinată la Giurgiu de generalii Florescu şi Radovici, de lct. colonel A. Sebina -
adjutantul domnesc şi de maiorul N. Grădişteanu. Un tren special îl conducea pe Marele 
Duce la Bucureşti, unde avea să sosească la gara Filaret. Aici cu înalte onoruri militare A.S. 
Regală a fost întâmpinată de către domnitorul Carol, alături de miniştri, primarul capitalei, 
comandantul diviziuni a II-a teritoriale, prefectul poliţiei capitalei. 

După prezentarea persoanelor mai sus menţionate, domnitorul Carol îl conduce pe 
marele duce în trăsură domnească escortată de un escadron de jandarmi la Palatul Domnesc, 
unde prinţesa Elisabeta înconjurată de Doamnele Curţii îi întâmpină în capul scării de 
onoare. 

O altă primire avea loc tot în anul 1873, de data aceasta în luna decembrie, aşteptat 
fiind principele Frederic de Hohenzollem, fratele domnitorului Carol 10• 

Vineri 21 decembrie 1873 la ora 8 dimineaţa, la Giurgiu A.S. Principele Frederic de 
Hohenzollem a fost întâmpinat de lct.-col. Grigore Polisu aghiotant domnesc şi căpitanul I.,,. 
Lahovary, alături de autorităţile civile şi militare ale judeţului Vlaşca. Cu un tren special, 
înaltul oaspete va fi condus la gara Filaret din Bucureşti unde se va urma acelaşi protocol ca 
şi la precedenta primire. 

Un eveniment deosebit a fost inaugurarea Porţilor de Fier, duminică 15 septembrie 
1896 când au fost invitaţi să participe Împăratul Austro-Ungariei Franz Ioseph şi Regele 
Alexandm al Serbi~i. În cercurile politice, în presă prezenţa împăratului Franz Ioseph pe 
pământ românesc stârnise multe discuţii. Se vorbea de o cimentare a relaţiilor cu Tripla 
Alianţă şi iar pe de altă parte împăratul era văzut ca un adversar al şovinismului, simpatizând 
cu românii din Ardeal. 

Toată ţara de la Vârciorova la Predeal şi până în capitală era împodobită cu flori şi 

steaguri tricolore spre a da un aspect grandios acestei vizite împărăteşti mai ales că Franz 
loseph urma să-şi continue vizita de la Porţile de Fier până în Bucureşti 11 • 

Pe 15 septembrie 1896, împăratul Franz Ioseph a sosit la gara din Orşova însoţit de 
contele Goluchowski, de arhiducele Ioseph, de contele Paar aghiotantul general, de gen. 
Baron de Beck şef al statului major general, de miniştrii unguri şi austrieci. Membrii 
corpului diplomatic se aflau la gară, alături de cler, generali, funcţionarii înalţi din România 
şi Ungaria. Franz Ioseph purta uniformă de general de husari unguri cu dolman alb şi colbak. 
Nu peste mult timp a sosit şi Regele Alexandru care purta uniforma roşie de general sârb cu 
căciulă mică de astrahan alb. Regele Carol se afla în ţinută de colonel al regimentului al 
şaselea de infanterie austriacă având şi marele cordon al ordinului austriac al Lânei de aur. 
Suita regală română se compunea din generalul Vlădescu, colonelul Manu, D. Sturdza 
preşedintele Consiliului de miniştri şi ministru al afacerilor străine şi D. Stoicescu ministru 
al lucrărilor publice12. S-au trecut în revistă companiile de onoare, suveranii cu suitele lor 

9· Vezi Theodor Văcărescu, Ceremonia/ul Curţei Domnesci a României, p. 95-97. 
10- Ibidem, p. 102-104. 
11. "Adevăru/", marţi, 10 sept. 1896. 
12. "Universu/", mar\i, 17 sept. 1896. 
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s-au îmbarcat pe vaporul "Franz loseph" care precedat de o corabie pilot s-a îndreptat spre 
Porţile de Fier. Toată lumea a admirat lucrările măreţe executate de la Stânca la Rigrada care 
au necesitat scoaterea a milioane de metri cubi de stânci săpături de canale şi construiri de 
zăgazuri. În cinstea înalţilor oaspeţi la bordul vasului Franz Joseph a fost dat un dejun. După 
inaugurarea canalului Porţile de Fier cei trei suverani cu suitele lor au plecat cu un tren 
special la Mehadia unde s-a organizat o masă festivă, după care înalţii oaspeţi s-au despărţit, 
Franz loseph continuându-şi călătoria spre Bucureşti, Regele Alexandru urmând să viziteze 
capitala Regatului nu peste mult timp. 

Presa vremii semnala faptul că nici o gazetă românească din Transilvania n-a fost 
invitată la aceste serbări, iar între românii şi maghiarii de rând care au participat era o stare 
tensionată 13. 

La Bucureşti în acest timp aveau loc numeroase pregătiri în vederea primirii înaltului 

oaspete. Acesta era aşteptat luni 16 septembrie în jurul orei 3 după amiază14 . Lumea se 
îndrepta spre Calea Victoriei şi Calea Griviţei pentru a asista la sosirea lui Franz loseph. Pe 
trotuare era înşirată armata pe două linii, iar pe străzile unde avea să treacă coloana oficială 
era interzisă trecerea pietonilor în afara ziariştilor. Edificiile de pe Calea Griviţei şi Calea 
Victoriei erau decorate, la balcoane şi la ferestre erau atârnate covoare şi steaguri, ghirlande 
de brad şi de flori. La ora 3, 30 p.m. trenul imperial intra în Gara de Nord şi era salutat de 
uralele trupelor, iar muzica intona imnul imperial. O baterie din apropierea gării şi o alta din 
Dealul Spirii salutau sosirea cu salve de tunuri. Împăratul Franz loseph şi Regele Carol au 
coborât din tren în onorurile militare date de regimentul de Vlaşca. Pe peron suveranii au 
fost întâmpinaţi de Regina Elisabeta, de Principi şi de Ducele de Saxa Coburg aflat în 
Bucureşti. Primarul Capitalei înconjurat de întreg consiliul i-a oferit înaltului oaspete pâinea 
şi sarea tradiţională; doamnele i-au prezentat buchete de flori. 

După prezentarea autorităţilor, Franz loseph însoţit de Regele Carol s-au urcat într-un 
landou deschis tras de 6 cai. Regina s-a urcat în altă trăsură, fiind însoţită de Principesa 
Maria şi de ducele de Saxa Coburg. În urmă venea trăsura contelui Goluchowski şi D. 
Sturdza care era urmată de acelea ale invitaţilor. Până la palat împăratul a fost întâmpinat 
cu urale nesfărşite, din balcoane se aruncau buchete de flori, iar doamnele agitau batistele. 
Muzica executa imnul imperial, iar armata şi publicul continuau să strige "Ura !" şi 

"Trăiască Austria !". În momentul sosirii cortegiului la Palat s-a arborat drapelul imperial iar 
împăratul a trecut în revistă garda de onoare şi s-a întreţinut cu ofiţerii superiori din prima 
linie. În aceeaşi zi Franz loseph a făcut o vizită la legaţia austro-ungară din Bucureşti iar 
seara a fost organizată la Palat o cină festivă, Regele Carol ridicând un toast în cinstea 
oaspetelui său: "Mă simt fericit că pot saluta pe Majestatea Voastră în capitala regatului 
meu. Majestatea Voastră prin înţelepciunea cu care aţi condus monarhia Austro-Ungară aţi 
fost un exemplu pentru mine şi pentru tânăra mea ţara, care e mândră azi că vă poate saluta 

pe pământul ei. Să trăiţi majestate"15. Împăratul a răspuns prin câteva cuvinte mulţumind 

11· Ibidem. 
14 · Ibidem. 
is. "Universu/", miercuri, 18 sept. 1896. 
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Regelui Carol pentru bunele sale sentimente şi a salutat progresele înregistrate de tânărul 
stat român. 

A doua zi, marţi 17 septembrie 1896 a avut loc pe platoul de la Cotroceni defilarea 
armatei. A fost un moment de derută pentru societatea românească când s-a discutat cu 
multă pasiune faptul că Împăratul Franz Ioseph a apărut la defilarea trupelor nu în uniformă 
de colonel de artilerie română cum se anunţase în programul oficial ci pur şi simplu în 
uniformă de husar ungur: în tunică albastră, pantalon cu lampas roşu şi cizme. Ceva mai 
mult, împăratul purta pe umărul stâng atila, un fel de mantie scurtă şi care era semnul 
caracteristic al uniformei şefilor armatei ungureşti. Toţi se întrebau cu mirare care să fi fost 
cauza nerespectării programului, când se ştia că regele Carol l-a îndeplinit întocmai primind 
pe împărat în uniformă de colonel austriac 16• 

A urmat vizita împăratului la Sinaia, de unde s-a îndreptat spre Predeal, părăsind 
teritoriul românesc. Franz Ioseph a făcut numeroase cadouri înaltelor oficialităţi române şi 
a decorat mulţi ofiţeri români. La rândul său Regele Carol a făcut cadouri şi l-a decorat pe 
generalul austriac Beck cu marele cordon al Stelei României în briliante. 

Cu ocazia a 70 de ani de viaţă ai Regelui Carol, Principele moştenitor Wilhelm 17, fiul 
cel mare al Împăratului Germaniei, sosea în capitala României în aprilie 1909. 

În dimineaţa zilei de 7 aprilie 1909 Prinţul a fost întâmpinat de oficialităţile locului în 
gara Piteşti de unde şi-a continuat călătoria spre Bucureşti: Trenul era salutat de primari, de 
consiliile comunale şi de reprezentanţii autorităţilor18 • La rândul său Bucureştiul era în 
sărbătoare. De la Palat până la Gara de Nord mii de oameni veniseră să-l salute pe Prinţ. 
Casele de pe tot traseul pe unde urma să treacă Kronprinţul german erau împodobite cu 
drapele şi covoare. 

În Gara de Nord, peronul era împodobit cu ghirlande, şi drapele româneşti şi germane. 
Elevii şcolii militare erau înşiraţi de-a lungul peronului spre a da prinţului moştenitor 
onorurile militare. Pretutindeni erau înşirate puternice cordoane de jandarmi pentru a 
menţine ordinea. La gară erau prezenţi Regina, Principesa Maria, Principele Ferdinand şi 
Prinţul Carol Anton de Hohenzollem fratele principelui moştenitor. Regina şi principesa 
moştenitoare erau îmbrăcate în alb, iar principele Ferdinand şi Prinţul Carol Anton purtau 
uniforme de ofiţeri superiori de dragoni germani. Din delegaţie mai făceau parte prim
ministrul I. C. Brătianu însoţit de alţi miniştrii, preşedintele Camerei, vicepreşedintele 
Senatului, primarul Capitalei, administratorul domeniilor coroanei - Ioan Kalinderu, 
ministrul Germaniei - Kiderlenwăchter cu întreg personalul legaţiei, generali şi ofiţeri 

superiori. 
La ora 11, 15 principele moştenitor al Germaniei sosea la Bucureşti îmbrăcat în 

uniformă de cuirasieri din garda imperială. Regina Elisabeta a prezentat Prinţului delegaţia 
română după care cortegiul a părăsit Gara de Nord având următoarea ordine: doi călăreţi, un 

16 "Adevăru/'', joi, 19 sept. 1896. 
17· Născut în mai în 1882 la Postdam, fiul cel mai mare al Împăratului Germaniei, principele moştenitor 

Wilhelm, era în momentul vizitei sale în România maior în regimentul 1 al gărzii imperiale şi colonel proprietar al 
mai multor regimente germane şi străine. Se căsătorise la Berlin în iunie 1905 cu principesa Cecilia de 
Macklenburg cu care avea doi copii. 

18· "Universu/", miercuri, 8 aprilie 1909. 
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escadron de jandarmi călări, trăsura cu Regina, cu principele Frederich Wilhelm al 
Germaniei şi principele Ferdinand al României, trăsura cu principele Carol Anton de 
Hohenzollem, principesa Maria şi principele Carol al României. Un alt escadron de 
jandarmi călări forma arier-garda trăsurilor regale şi princiare. Urmau apoi faietonul cu 
generalul von Schenk şi gen. Warthiade - ataşat pe lângă persoana Kronprinţului, faietonul 
cu generalul baron Marschall şi gen. Mavrocordat, faietonul cu colonelul von Roedem 
Oppen, lct. - col. Rohrschlialt şi lct. col. Baranga, landoul cu lct. col. conte von Schweinitz, 
colonel dr.Wiedemann, Jet. col. Behr şi maiorul Străinescu, landoul cu d. Somueer, lct. col 
Magheru şi maior Toroceanu. Cortegiul era încheiat cu trăsura în care se aflau col. P. 
Greceanu şi ceilalţi aghiotanţi ai principelui Ferdinand. Trecerea cortegiului a fost salutată 
cu urale de imensul public ce staţiona pe trotuare19• 

După un dejun intim la Palatul Cotroceni, principele moştenitor a vizitat parcul Carol 
şi expoziţia de la Filaret. În seara aceleaşi zile a fost organizată o masă festivă la Palat, iar 
în jurul orei 8 s-a făcut o importantă retragere cu torţe de către toate muzicile din capitală. 
A doua zi Kronprinţul urma să viziteze capitala având ca obiective precise Biserica Luterană 
şi aşezământul "Vatra Luminoasă", iar în ziua de 9 aprilie avea să asiste la aniversarea 
Regelui Carol. 

Împăratul Wilhelm al Germaniei a trimis Regelui Carol prin prinţul moştenitor 
bastonul de maraşal al armatei germane de general feldmareschall. Acest grad nu-l avea 
până atunci decât împăratul Franz Ioseph dintre toţi suveranii Europei. Însemnele gradului 
erau: bastonul de mareşal, iar pe epoleţii uniformei de general se aflau două bastoane de 
comandă puse unul peste altul în formă de cruce20. 

Pe 9 aprilie avea loc aniversarea Regelui Carol salutată încă din zori prin 21 de salve 
de tun. La ora I O cortegiul a pornit din curtea Palatului şi s-a îndreptat spre Mitropolie în 
uralele mulţimii care saluta entuziast. La Mitropolie s-a oficiat un Te-Deum după care a 
urmat recepţia de la Palatul Mitropolitan. A urmat o paradă militară după care cortegiul s-a 
întors la Palat. S-a oficiat un Te-Deum şi la Catedrala Sf. Iosif din Bucureşti de către 
arhiepiscopul Netzhamrner înconjurat de întregul cler. 

În data de 10 aprilie Kronprinţul a vizitat regimentul 4 de roşiori de la Cotroceni 
însoţit de principesa Maria comandantul acelui regiment şi a participat la garden party-ul de 
la Buftea organizată la Barbu Ştirbey şi soţia sa. 

La Buftea spectacolul a fost cu adevărat demn de admiraţie. Obiceiurile vechi 
româneşti, ridicate la înălţimea unei serbări princiare dădeau o notă originală manifestării. 
Kronprinţul a intrat în horă alături de d-na Negruzzi cu care a dansat tot timpul. De 
asemenea în seara aceleiaşi zile la Palatul Cotroceni a fost organizată o seară dansantă21 • 

Principele moştenitor a părăsit România în data de 12 aprilie. 
Continuând şirul solemnităţilor de primire, conform practicilor admise la Curţile 

Europei şi etichetei internaţionale corpul diplomaţilor străini era primit de Rege înaintea 
autorităţilor statului, acestea din urmă avân şi ele o ordine ierarhică - întâi Clerul, apoi 

19 Ibidem. 
20. '"Universul'', joi, 9 aprilie 1909. 
2 '- "Universu/", sâmbătă, 11 aprilie 1909. 
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Guvernul, Senatul, Adunarea Deputaţilor şi Curtea de Casaţie: " ... corpul diplomatic juca un 
mare rol în viaţa unchiului - îşi amintea Regina Maria. Berlinul şi Viena stăteau în rândul 
întâi, purtarea faţă de Franţa era curtenitoare, iar Rusia, cu toate că nu inspira încredere era 
tratată cu cea mai amănunţită chibzuială şi politeţe însă era o politeţe datorată mai mult 
îngrijorării decât bunăvoinţei. Anglia, pe acea vreme depărtată, n-avea nici o legătură mai 
apropiată cu România amândouă ţările aveau puţine interese comune"22• 

Reprezentanţii politici acreditaţi pe lângă Carol I erau primiţi conform unui 
ceremonial stabilit încă din ianuarie 1872 şi foarte puţin modificat ulterior. 

O primire de ambasador la Curtea României se realiza cu cel mai mare fast. Toate 
primirile erau publicate conform unor formulare în Monitorul Oficial. În acest formular se 
specificau ziua, ora, ceremonialul de primire la Palat şi condiţiile prin care persoana 
prezenta scrisorile de acreditare pe lângă Alteţa sa în calitate de Reprezentant al unei ţări 
străine. 

Reprezentantul diplomatic trebuia să informeze Ministerul Afacerilor Externe fie 
printr-un secretar al Reprezentanţei, fie printr-o scrisoare despre sosirea sa. Trebuia să 
solicite ziua şi ora pentru a-l vizita şi a-i încredinţa copia scrisorilor de acreditare, urmând 
ca Alteţa sa să fixeze ziua audienţei, Mareşalul Curţii să-l prevină pe Ministrul Afacerilor 
Străine care la rândul său îl va informa pe diplomat. 

Aducerea diplomatului la Palat implica un întreg ceremonial. În ziua fixată pentru 
audienţă, un aghiotant al lui Carol se ducea cu două trăsuri de la Curte şi cu doi valeţi în 
costum de gală la locuinţa diplomatului, conducându-l la Palat, unde garda prezenta onorul. 
Era primit la scară de către ofiţerul de serviciu. Diplomatul condus de aghiotant era introdus 
în salonul de primire unde se afla Mareşalul Curţii şi corpul militar. Diplomatul şi personalul 
său erau invitaţi să intre în apartamentul Alteţei sale, Ministrul Afacerilor Străine stând în 
stânga lui Carol iar Corpul Civil şi cel militar rămânând în spate. După înmânarea scrisorilor 
de acreditare şi terminarea primirii la suveran, diplomatul era condus în apartamentul 
Prinţesei Elisabeta de către Mareşalul Curţii care îl prezenta. După încheierea întrevederii 
reprezentantul diplomatic era condus cu acelaşi alai. 

Cel mai vechi consulat în Ţările Române era cel al Rusiei, înfiinţat în 1774, după 
tratatul de la Kuciuk-Kainargi. Austria şi Franţa au urmat imediat exemplul Rusiei iar 
Anglia îşi va deschide un consulat în anul 1802. Corpul Diplomatic şi consular era 
reprezentat la Bucureşti, în 1906 de 16 state: Germania, Austro-Ungaria, Belgia, Bolivia, 
S.U.A., Spania, Franţa, Marea Britanie, Italia, Ţările de Jos, Persia, Rusia, Serbia, Elveţia, 
Turcia şi Bulgaria23• 

Primirea de ambasador ordinar sau extraordinar la curtea României se făcea aşadar cu 
cel mai mare fast, deoarece era considerat agent de gradul cel mai înalt în ierarhia 
diplomatică. 

Exista şi un ceremonial pentru celebrarea zilei onomastice a unui suveran străin. 
Conform ceremonialului din 1872 Reprezentantul sau Consulul general care dorea ca 
aniversarea onomasticii Suveranului său să fie oficial sărbătorită şi în România, comunica 

22· Maria, Regina României, op. cit., voi. li, p. 24. 
21· Vezi Frederic Dame, Bucarest en, 1906, Socec et Ci• Editeurs, 1907, p. 492-494. 
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Ministrului Afacerilor Străine, ziua şi ora pentru Te-Deum-ul cântat cu această ocazie. 
Ministrul Afacerilor Străine, un aghiotant al Alteţei Sale, General Comandant al Diviziei, ca 
şi Prefectul de Poliţie, asistau la serviciul divin. În aceaşi zi, la ora unu şi jumătate după 
amiaza, Ministrul Afacerilor Străine însoţit de un aghiotant al lui Carol se ducea cu o trăsură 
de la Curte la reşedinţa Reprezentantului sau Consulului General, care în uniformă primea 
felicitările de rigoare. 

Carol I acorda periodic audienţe cu caracter oficial sau privat. Audienţele nu se 
acordau în ziua cererii ci numai după ce se depunea o cerere scrisă Mareşalului Palatului 
indicându-se şi adresa la care putea săi se răspundă solicitantului. La ordinul suveranului, 
Mareşalul Palatului comunica ziua şi ora audienţei. Regele Carol era intransigent şi nu de 
puţine ori a refuzat să primească în audienţă persoanele care nu respectau ora fixată sau 
întârziau nejustificat. Un asemenea tratament avea să fie administrat şi celor mai cunoscute 
personalităţi politice "care se obişnuiseră cu proverbiala indolenţă orientală şi protocolul 
mai puţin rigid din vremea domniilor anterioare''24. Un exemplu în acest sens este cazul 
Blaremberg. Nicolae Blaremberg, membru al Partidului Conservator, distins parlamentar, 
avocat, ministru de justiţie pe o perioadă foarte scurtă, în timpul unei manifestaţii, împins 
de mulţime s-a rănit la mâini în geamurile de la uşa Palatului Regal. El s-a prezentat astfel 
în faţa Regelui, solicitându-i o audienţă. Deşi l-a văzut cu mâinile sângerânde, Carol l-a 
concediat, spunându-i că nu îi este permis să se prezinte fără o audienţă prealabilă, 
calificând situaţia ca lipsă de protocol25 . 

În fiecare duminică, între orele 13°0 şi 1530, Regele primea fără scrisori de audienţă, 
funcţionarii şi înalte personalităţi, cu singura condiţie ca acestea să se înscrie pe lista 
aghiotantului de serviciu. În două registre depuse în salonul aghiotanţilor se înscriau 
semnăturile tuturor celor care, neputând fi primiţi, doreau să facă cunoscut suveranilor 
faptul că au venit să le exprime omagiile lor. Aceste registre erau prezentate, în fiecare 
săptămână Alteţelor lor. 

Nimeni nu avea dreptul să dedice o carte sau altceva Regelui sau Reginei fără o 
autorizaţie prealabilă. Se proceda la fel şi cu orice obiect prin care prin care dorea cineva să 
aducă un omagiu suveranilor, în prealabil fiind nevoie de o autorizaţie de la administraţia 
Curţii. 

Negustorii care doreau să obţină titlul de furnizori ai Curţii erau obligaţi să facă o 
cerere către Mareşal, acesta din urmă cerea aprobarea suveranilor şi elibera petiţionarilor un 
brevet ce îi autoriza să pună emblema princiară pe actele lor, pe facturi26. 

Ţinuta de înfăţişare la curte, în orice ocazie consta în frac, mănuşi albe, cravată şi 
anumite decoraţii27 (atunci când Curtea nu era în doliu) - marea ţinută pentru bărbaţii civil, 
doamnele fiind primite în rochie lungă şi cu pălărie. 

24· Sorin Liviu Damean, Carol I al României 1866-1881, Bucureşti, 2000, p. 223. 
25· Vezi Victor Bilciurescu, Bucureşti şi bucureşteni de ieri şi de azi, ediţie reeditată, Bucureşti, Edit. Paideia, 

2003, p. 115; Dorina Tomescu, op. cit., p. III. 
26· Vezi Ulysse de Marsillac, Bucureştiul în veacul al XIX-iea, ed. reeditată, Bucureşti, Meridiane, 1999, p. 171. 
27· "Pentru portulu decora1iunilor se stabilesc în principiu că ele trebuescu purtate la Curte în mărimea şi forma 

reglementară. Simpla panglică sau rosetă la nasture (care se poartă în ţinută de oraşu) este cu totul inadmisibilă. 
Casurile în care se pot purta decoraţiunile reduse, în miniatură şi la lăn\işoru, sunt forte restrânse se voru specifica 
anume" (Th. Văcărescu, Ceremonialulu Curţei Domnesci a Romaniei ... , p. 78.). 
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Ordinea germană avea să-i călăuzească un timp şi pe români, dar nu i-a dominat, 
·spiritul lor latin şi balcanic ieşind de cele mai multe ori la suprafaţă. 

Ceremonies at tbe Court of King Carol 1• of Romania 

SUMMARY 

Life at the court of king Carol I st of Roman ia offers us the image of a country 
which could have had no other place but within Europe. Ceremonies, receptions, 
auditions, all took place according to well established rules. Nothing was lefi at random, 
as was the case witht all the European royal courts. 
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PERIPLU SENTIMENTAL 
PRIN ISTORIA TEATRULUI 

BUCUREŞTEAN 

Duduţa Olian 

Subiectul acestui articol este amplu şi greu pentru puţinătatea puterilor şi priceperii 
mele. Voi fi sinceră şi sper că o parte din martorii acelor vremuri vor fi de acord cu mine. 

Aş putea începe cu anul 1932. Aveam cinci ani pe-atunci. De la această vârstă am 
devenit o pasionată spectatoare. La dezvoltarea acestei pasiuni a contribuit familia. Eram 
dusă săptămânal la cinema şi, mai târziu, la teatrul pentru copii. Am văzut filme cu actori 
extraordinari, pe care şi astăzi îi revăd cu aceeaşi mare plăcere: Charles Chaplin, Pat şi 

Patachon, Stan şi Bran, la care râdeam cu lacrimi. Mă încântau fetiţa minune, Shirley 
Temple, cu buclele ei bogate şi gropiţele în obraz, Sonja Henje (fostă campioană mondială 
la patinaj artistic, în 1928) dansând pe gheaţă, seriile de filme cu Tarzan, răţoiul Donald şi 
Mickey Mouse - personajele lui Walt Disney, Betty Boop (Max Fleicher), ciocănitoarea 
Woody (Walter Lantz), toate reale capodopere. Pe vrema acea, învăţam alfabetul pe tăbliţă 
de piatră şi ascultam voci misterioase la radio-ul cu galenă. Crescând şi învăţând, am trecut 
repede la filmul pentru adulţi. N-am scăpat nici un film cu divina Greta Garbo, cu Charles 
Boyer, Clark Gable, Yvonne Printemps, Pierre Fresnay, Mae West şi alte vedete. 

Filmul sonor se introdusese în Bucureşti în anul 1929, la cinematograful „Trianon", 
de pe bulevardul Elisabeta. În Bucureşti existau foarte multe cinematografe. Fiecare cartier 
avea săli de cinema. Bulevardul Elisabeta era numit „Hollywood-ul Capitalei". Biletele erau 
ieftine şi filmul „rula" toată ziua, cu scurte pauze în care vânzători ambulanţi, cu tăviţe 
atârnate de gât, ofereau covrigi, seminţe, bomboane, acadele, bigi-bigi, siropuri. Se putea 
intra în timpul filmului - o plasatoare cu o lanternă ne conducea la locuri. O dată intraţi, 
puteam vedea filmul de câte ori doream. Dacă pelicula se rupea - ceea ce se întâmpla destul 
de des - începeau fluierăturile şi tropăitul din picioare. După ultimul spectacol, seara, târziu, 
spectatorii călcau pe un covor de coji de seminţe. 

Deşi foarte mică, în mintea mea rămăsese întipărit numele lui Leonard. Cu toate că 
murise din anul 1928, încă se mai pronunţa numele lui cu admiraţie. Cântăreţul de operetă 
Leonard, mort la numai patruzeci şi doi de ani, celebru în ţară şi peste hotare, a fost condus 
pe ultimul drum de toţi bucureştenii şi acoperit cu un strat imens de flori. Bustul său, realizat 
de Oscar Han, a fost aşezat pe şoseaua Kiseleff, în anul 1932. Astăzi vedem numai un 
soclu ... 

Şcoala ne ducea în grup la Teatrul Naţional, unde păşeam cu sfială şi admiraţie şi 
ascultam cu sufletul la gură tiradele din piesele clasice. 

Înainte de a pătrunde în miezul subiectului, aş vrea să deschid o paranteză şi să ne 
amintim că Europa răsăriteană a cunoscut, în timp, o dezvoltare culturală extraordinară: 
Shakespeare, Byron, Corneille, Racine, Moliere, Voltaire, Rousseau, Beaumarchais, 
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Schiller, Goethe, Goldoni, Bach, Beethoven, Mozart, Chopin etc. - lista artiştilor vest
europeni e impresionantă şi cuprinde nume copleşitoare. 

Peisajul cultural românesc era pustiu şi cauza o ştiţi: opresiunea otomană.După 
revoluţia de la 1848, contactul tinerilor cu viaţa culturală occidentală - tinerii erau trimişi la 
studii acolo - a contribuit la schimbarea fundamentală a întregului peisaj. Sigur, a existat o 
perioadă de tranziţie, cu hopuri, cu dări înapoi, dar mersul înainte nu l-a putut opri nimeni. 
Evenimentele de după 1848 au ajutat la naşterea teatrului românesc. 

În teatru, rolul important l-a avut Dinicu Golescu, marele boier bogat şi cult, călătorit 
prin străinătate, condus de sentimente de dragoste pentru popor şi care şi-a împletit atât 
destrâns viaţa şi rosturile (împreună cu familia sa) cu viaţa şi rosturile societăţii româneşti 
în curs de aproape un veac. El a dat primul semnal necesităţii înfiinţării unui teatru în limba 
română. Din nefericire, ciuma l-a răpus pe Dinicu Golescu, producând teatrului românesc o 
sincopă. 

Teatrul în limba română cultă, în Muntenia, s-a născut în Bucureşti, la mănăstirea 
Sf.Sava. Gheorghe Lazăr, ajutat de elevii lui, în frunte cu I.Heliade Rădulescu, au organizat 
o serie de spectacole. Sf.Sava se afla pe locul ocupat astăzi de o aripă a Universităţii şi de 
statuia lui Mihai Viteazul. 

Până atunci, manifestările teatrale aveau un caracter popular. 
Un local de teatru a existat în Bucureşti, prin anii 1783-84, o sală „foarte drăguţă, 

clădită repede", dar nu se mai ştie unde a existat această sală. Aici s-a jucat în limba 
germană. 

Primul teatru permanent a luat fiinţă în 1818, la iniţiativa domniţei Ralu. În piaţa 
"Cişmeaua Roşie", în mahalaua numită la început Popa Dârvaş, iar mai târziu Biserica Albă, 
cam la colţul, azi, cu Calea Victoriei, în fundul unei grădini cu vegetaţie bogată, a fost clădit 
teatrul, din chirpici, căptuşit cu postav roşu şi luminat cu lumânări de seu. Aici se jucau piese 
în limba greac~, germană şi română (traduceri). La7 februarie 1825, a fost mistuit de flăcări. 

Pe Calea Victoriei, la nr. 194, la casa Facca (Costache Facca scriitor, dregător la 
curţile domneşti) s-a jucat pentru prima oară în anul 1833-35, piesa românească „Comodia 
vremii" . Autorul, C. Facca, satirizează galomania. Este inspirată de piesa „Preţioasele 
ridicole" de Molii:re şi publicată postum, sub titlul „Franţuzitele", în 1860. 

În 1831 s-a înfiinţat Societatea Filarmonică (oficial, în 1833), sub conducerea lui 
I.Heliade Rădulescu, profesor fiind marele actor Ion Aristia. (Se povesteşte că, atunci când 
juca, Aristia punea atâta patimă în interpetare, încât femeile leşinau în sală). Premiera s-a 
jucat la teatrul Momulo (sau Momolo), cu piesa „Mohamed", de Voltaire, tradusă de 
l.H.Rădulescu.Teatrul Momolo a fost construit din paiantă, în fundul unei curţi, cam la 
intersecţia străzii Academiei cu str.Edgar Quinet, de birtaşul Momulo. Teatrul a trăit cam 
treizeci de ani, rezistând concurenţei teatrelor Raşca şi Bossel, ce se aflau în apropiere. 

Societatea Filarmonică era un fel de Conservator, unde tinerii erau învăţaţi să joace 
teatru şi să-şi perfecţioneze dicţia. Spectacolele lor erau foarte gustate de public. În 1838, 
Societatea Filarmonică şi-a încetat activitatea, nemaifiind susţinută de oficialităţi. 

După desfiinţarea Societăţii Filarmonice, fel de fel de trupe străine, cântăreţi, 

gimnaşti, invadaseră Bucureştii. Teatrul românesc era o amintire. Incendiul din 1824 a 
mistuit o bună parte a Bucureştilor, când Teatrul cel Mare începea să fie construit. Un 
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cutremur devastator, în 1838, ierni grele, inundaţii, molime, toate aceste nenorociri care se 
abăteau asupra Capitalei, au împiedicat dezvoltarea culturală a oraşului. 

Inaugurarea Teatrului cel Mare are loc în seara zilei de 31 decembrie 1852. Teatrul, 
construit după planurile arhtiectului vienez A.Heft - o miniatură a teatrului Scala din Milano 
- uimea prin luxul, strălucirea, ~leganţa lui. Înzestrat cu aparatură de ultimă oră, din 
străinătate, avea - şi pot să confirm acest lucru, pentru că am văzut multe spectacole în acest 
teatru, - cea mai bună acustică din lume. Pe parcurs i s-au adus unele modificări, s-a introdus 
lumina electrică. Aici au evoluat gloriile teatrului românesc: Nottara, Iancu Brezeanu, 
Aristide Demetriade, Aristizza Romanescu, Marioara Voiculescu şi alţii. 

Sfărşitul secolului al XIX-iea şi începutul secolului XX aveau să aducă înflorirea 
teatrului românesc şi aşezarea lui în rândul marilor teatre ale lumii. 

Revoluţia de la 1848, Unirea Principatelor, înfăptuirea României Mari, toate acestea 
au contribuit şi la dezvoltarea teatrului românesc. 

Tinerii au fost trimişi cu burse, la studii, în străinătate, au învăţat atât de bine şi au dat 
dovadă de un talent ieşit din comun, încât au ajuns să joace pe scenele Parisului: Yonel, 
Nizan, Marioara Ventura, Alice Cocea, Eduard de Max, Agepsina Macri, Jenny Hoit, 
Al.Mihalescu, Luca Gridu, Jenică Atanasiu, Elvira Popescu şi alţii. De Max ajunsese 
primsocietar al Comediei Franceze; Elvira Popescu a avut la picioarele ei Oraşul Lumină, 
timp de o jumătate de secol. 

Teatrul Bossel se afla pe Calea Victoriei, peste drum de Teatrul Naţional. La Teatrul 
Bossel, la 10 februarie 1867, are loc premiera piesei „Răzvan şi Vidra" de B.P.Hasdeu, cu 
Mihail şi Matilda Pascaly în rolurile principale. 

După 1871, în Piaţa Constantin Vodă s-a instalat Circul Hutterman, apoi Circul Suhr, 
până în 1877, când apare aici un teatru popular, ,,Alcazar", pe locul Palatului Poştelor. 

La 15 septembrie 1929, are loc inaugurarea Teatrului „Maria Ventura", cu piesa 
„Lupii de aramă", de Adrian Maniu. La 4 octombrie, în acelaşi an, se inaugurează Studioul 
Teatrului Naţional, cu piesa „Muşcata din fereastră'', de Victor Ion Popa. La 7 noiembrie 
1929 este inaugurat, cu mult fast, localul Ligii Culturale, din bulevardul Schitu Măgureanu, 
pe un teren donat de Primărie, la iniţiativa marelui cărturar Nicolae Iorga. Aici, în doi ani, 
s-au jucat 540 de spectacole. Mai târziu, devine „Teatrul Lucia Sturza Bulandra", sau 
„Municipal". 

Compania Bulandra a luat naştere în anul 1914 şi a rezistat până la naţionalizare, 
jucând doisprezece ani în teatrul din pasajul Comedia, unsprezece ani la Teatrul „Regina 
Maria", de pe Chei, şi apoi la sala „Municipal". Naţionalizarea teatrelor a năruit companiile 
Bulandra, Maximilian, Storin. 

Ar trebui să se ştie că teatrele particulare erau de două feluri: companii teatrale care 
adunau în jurul unui nucleu de mare valoare alte personalităţi mari, artistice, şi aveau ca 
scop alegerea cu grijă a repertoriilor şi realizarea spectacolelor la cel mai înalt nivel artistic 
şi teatrele comerciale care nu urmăreau decât profitul comercial, în dauna calităţii artistice. 
Au existat companiile Millo, Pascaly, Davila, apoi, timp de peste două decenii,compania 
soţilor Bulandra cu asociaţii de mai târziu, Manolescu, Maximilian, Storin, Iancovescu şi 
alţii. Apoi, trupele formate în diferite perioade, de Ion Manolescu, Mişu Fottino-tatăl, 
Compania Birlic, formaţia Radu Beligan, Marcel Anghelescu, Nora Piacentini, cea a 
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Teatrului Nostru, cu Dina Cocea, Tanzi Cocea, Fory Etterle, cazul Teatrului Mic condus de 
Eugenia Zaharia şi George Calboreanu, Teatrul Sărindar, condus de Maria Filotti - Tudor 
Muşatescu, etc. Averea lor era munca până la epuizare şi prestigiul actorilor. 

Mai multe săli de teatru au purtat numele de „Modem": o sală mică, din spatele Băncii 
Naţionale, lângă str.Doamnei, proprietatea unei bănci, tot „Modem" s-a numit o sală de sub 
Cercul Militar, avariată de bombardament şi pe care regizorul Ion Aurel Maican şi actorul 
Ion Iancovescu, îndatorându-se, o transformă într-o foarte cochetă sală de teatru. Tot 
„Modem", numită de Ion Iancovescu - sala de pe str.Sărindar. Această sală s-a numit: 
„Alhambra'', „Fantazio", „Modem'', „Teatrul Sărindar'', „Maria Filotti" şi acum - „Teatrul 
Mic". Teatrul „Savoy" s-a numit „Rio" şi aşa mai departe. De fapt, fiecare director de teatru 
schimba denumirea sălii. 

Celebra Grădină Oteteleşeanu a dispărut în anul 1933, odată cu construirea Palatului 
Telefoanelor. Terasa Oteteleşeanu a fost imortalizată de pictorii Iosif Iser şi Camil Ressu, 
acesta din urmă înîaţişând şi portrete ale unor intelectuali din vremea sa. 

Pe strada Academiei au existat Teatrul Atlantic şi multe grădini de vară, printre care 
Grădina Blanduziei şi celebra Grădină Cărăbuş, a lui Constantin Tănase, care avea cea mai 
mare scenă din Bucureşti. 

În Piaţa Palatului, între Atheneul Român şi Biblioteca Centrală, a existat un 
cinematograf „Regal", cu o sală prăpădită; Ion Iancovescu, îndatorându-se la bănci, o 
transformă într-o foarte cochetă sală unde a jucat împreună cu Elvira Popescu. Teatrul s-a 
numit „Teatrul Mic". După doi ani, contractul de închiriere expirând, proprietarii închiriază 
sala companiei Mişu Fottino-tatăl - Tanzi Cutava-Barozi. Când Palatul Regal s-a extins, sala 
a fost demolată, împreună cu alte clădiri din jur. 

Pe bulevardul Elisabeta, vis-a-vis de cinematograful 

„Capitol'', se afla teatrul „Eforie". În decembrie 1937, în . /---~~~ ... 
timpul spectacolului de revistă „Poftă bună la Tănase", --:::: . 
izbucneşte un incendiu şi sala este mistuită deflăcări. Tot în 
această clădire, la etaj, într-un fost cabaret, „Vox", ia naştere 
„TeatrulVesel" - compania Birlic - Tudor Muşatescu. După 
ieşirea la pensie a lui Birlic, acesta devine director la Teatrul 
„Colorado" - o sală foarte mică, la subsolul blocului de lângă l 
Biserica Rusă. Sala era atât de mică, încât actorii stăteau nas .·· (~ \ 
în nas cu spectatorii, iar de la balcon nu se vedea mai nimic. ~--

0 stradă de pe Cheiul Dâmboviţei se numeşte şi astăzi · ~ 

„Grădna cu cai". Acolo a existat o grădină de vară unde se ~-~· ~-1?-/ 
dădeau spectacole, grădină ce avea şi căluşei. -~ - ( 

În stagiunea 1940-41, Tudor Muşatescu pleacă de la \41 

Teatrul Maria Filotti şi înfinţează Teatrul Tudor Muşatescu , 
GngOOI VBSl•iHlrk vuut de Alexandru Oltan 

împurenă cu Ion Aurel Maican, pe str.Lipscani (astăzi, Teatrul „Rapsodia"). 
Teatrul evreiesc din Bucureşti a fost înfiinţat în anul 1876, datorită lui Avram 

Goldfaden. Clădirea i-a fost dăruită de dr.Iuliu Barasch, de aceea teatrul s-a numit 
„Baraşeum". Din 1948, teatrul senumeşte „TES". Are şi un mic muzeu, în str.Mămulari, la 
nr.3, în incinta Sinagogii „Unirea Sfăntă". 
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Cinematografele „Mama" şi „Marconi'', de pe Calea Griviţei prezentau, în pauze, 
spectacole de revistă de un gust îndoielnic. Marele actor Al.Giugaru şi-a început activitatea 
în trupa de la Mama. În sălile „Mama", „Marconi" şi „Volta-Buzeşti" jucau actori din 
centrul Capitalei, când sălile lor erau distruse de incendii, cutremure sau bombardamente. 

Am fost o spectatoare pătimaşă. Vedeam mult şi de 
toate. Aveam perioade când vedeam câte două, trei spectacole 
pe zi, cu un covrig în buzunar. Frecventam sălile de cinema, 
teatru, operă, concerte. Pot să mă consider fericită că am trăit 
în perioada „Monştrilor sacri". A existat un grup de actori, o 
pleiadă de uriaşi ai artei scenice. Mulţi şi uriaşi, copleşitori. 
Într-o piesă puteau fi văzuţi trei sau patru „Monştri sacri". 
Toţi, pe lângă uriaşul talent cu care erau înzestraţi, erau 
conduşi de o pasiune pentru profesie, atât de puternică, încât 
sacrificau totul: sănătate, viaţă personală, avere. Mulţi 

renunţau la locul călduţ şi sigur din Teatrul Naţional, pentru 
a se asocia, a crea teatre noi, cu repertorii intersante, care să 
conţină mari piese din dramaturgia universală şi naţională, 
dar riscând mereu să rămână muritori de foame. 

Cine erau aceşti „Monştri sacri"? Lucia Sturza
Bulandra, Toni Bulandra, Marioara Voiculescu, Ion Manolescu, Elvira Popescu, Maria 
Ventura, Storin, Maximilian, George Vraca, Iancovescu etc. Unii dintre ei, profesori la 
Conservator, au crescut generaţii întregi de oameni de teatru, care au strălucit în spectacole 
alături de dascălii lor: Maria Botta, Mihai Popescu, Emil Botta, Aura Buzescu, Ion Vova, 
Tanzi Cocea, Eliza Petrăchescu, Ion Finteşteanu, Grigore 
Vasiliu-Birlic, Ion Lucian, Radu Beligan, Marcel Anghelescu, 
Lili Popovici, Al.Giugaru, Ion Manu, Eugenia Popovici, 
Sonia Cluceru, Fori Etterle, soţii Timică, Dan Nasta, Liviu 
Ciulei, Jules Cazaban, Clody Bertola şi mulţi alţii care au. 
asigurat continuitatea, menţinând nivelul teatrului la cotele 
cele mai înalte. Lor le datorăm saltul imens făcut de teatrul 
românesc. 

Criza ecnomico-financiară externă a lovit şi sistemul 
bancar din România. În vara anului 1931, va da faliment 
Banca Generală, urmată de Banca Bercovici, iar în toamnă, dă 
faliment Banca Marmorosh-Blank, cu toate că se credea că 
este cea mai sigură bancă. Criza economică a durat ani de-a 
rândul şi bine înţeles, a avut repercusiuni asupra vieţii culturale a ţării întregi. Multe teatre 
îşi dăduseră duhul iar actorii, şomeri, plini de datorii, flămânzi, îşi vindeau primăvara 
paltoanele, pentru a avea ce mânca până în toamnă, când sperau să găsească un angajament. 
Singurele teatre care au rezistat cu greu, plătind salariile, au fost: Teatrul Naţional, Teatrul 
Bulandra, Teatrul Maria Ventura şi Cărăbuşul lui C.Tănase. 

În 1938, în Bucureşti, industria cunoaşte o mare dezvoltare: industria metalurgică, a 
pielăriei, a încălţămintei, industria alimentară. Se ajunsese la un venit naţional de 94 de 
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dolari pe cap de locuitor. Imediat, viaţa teatrală a reînceput să înflorească. Teatrele au răsări t 

ca ciupercile după ploaie. Fiecare grădină sau maidan era repede transformat în grădină de 
spectacol, iar cinematografele, cafenelele - în să l i de teatru. Trupele de actori se formau şi 
se desfăceau cu repeziciune uimitoare. Era mare nevoie de 
piese noi şi autorii dramatici nu mai pridideau traducând ori 
scriind noutăţi . 

Cutremurul catastrofal din noaptea de 9-1 O noiembrie 
1940, cu epicentrul în Vrancea, a produs mari pagube 
oraşului. La cinematograful Carlton, rula, în perioada aceea, 
filmul „La răscruce de vânturi'', cu Merle Oberon şi 
Lawrence Olivier. Cutremurul s-a produs în timpul nopţii, 
când sala era goală, altfel numărul victimelor ar fi fost mult 
mai mare. Blocul cu multe etaje s-a transformat într-un 
morman de moloz amestecat cu trupruile locatarilor 
surprinşi în timpul somnului. Clădirea Teatrului Naţional a 
fost şi ea avariată. 

Cutremurul a provocat şi năruirea companiei -
Bulandra-Maximilian-Storin, de la Teatrul Regina Maria, de pe Chei, care a fost evacuată, 

locul ei fiind luat de Opera Română, a cărei sală fusese distrusă. Compania Bulandra, după 
ce, cu mijloace proprii, îndatorându-se la bănci, renovase în întregime clădirea Tirului, de 
pe cheiul Dâmboviţei, după unsprezece ani de activitate, s-au trezit în stradă. După ce au 
jucat, un timp, la Teatrul Modem (în spatele Băncii Naţionale - o sală mică, improprie), cei 
patru au devenit salariaţi la Teatrul Municipal. Noua sală era mică şi inestetică, scena şi 
cabinele erau lipsite de cel mai elementar confort. Repertoriul oscila între vodevil, dramă şi 
operetă. Tony Bulandra era bolnav. S-a stins în 1943, mânhit de cele întâmplate. 

Climatul tulbure ce a urmat anului 1941 s-a reflectat şi în viaţa artistică a ţării . 

Războiul izbucnit în Europa făcea viaţa noastră din ce în ce mai grea: frig, foamete, inflaţie : 

actori care nu mai aveau voie să joace, autori care nu mai puteau semna piesele 
(M.Sebastian). 

La „Alhambra", devenit din teatru de revistă, teatru de operetă, cânta Ion Dacian, 
„Vânt de primăvară". Pe străzi -razii, razii şi întuneric ... La Teatrul Naţional se putea vedea 
„Din jale se întrupează Electra", de Eugene O'Neil, iar la Revistă, „Răpierea Giocondei". 
Teatrul „Maria Filotti" juca „Frumoasa aventură", „Banii nu fac două parale" şi „Secretara 
tatii'', comedie muzicală de Puiu Maximilian. 

1944. Război. Bombardamentul anglo-american din 4 aprilie a surprins pe toată 
lumea. Peste tot, mormane de moloz, cadavre, tramvaie răsturnate, fiare contorsionate, 
oameni . înspăimântaţi, alergând de colo-colo. În 22, 28 şi 31 iulie, au urmat alte 
bombardamente la fel de distrugătoare. Toate activităţile culturale au fost întrerupte. Toate 
bunurile şi aparatura Teatrului Naţional au fost evacuate la Curtea de Argeş şi la motelul 
„Furnica" din Sinaia. Unii actori erau pe front, alţii - refugiaţi. În timpul unui bmbardament, 
este rănit şi moare actorul Vasile Vasilache. Pe strada unde locuiam, era săpat un şan\ 
acoperit cu scânduri şi un strat de pământ. În acest şanţ ne refugiam. Astfel de adăposturi 
antiaeriene existau în Bucurşti în parcuri, pe maidane. 
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Bombardamentele naziste, de la sfărşitul războiului, au distrus complet Teatrul 
Naţional, teatrul „Maria Filotti" care abia fusese renovat şi alte clădiri importante. 

Teatrul Naţional a fost nevoit să-şi continue activitatea în alte săli: sala „Studio" din 
Piaţa Amzei, teatrul „Comedia", liceul „Sf.Sava", liceul ,,Matei Basarab" şi, mai târziu, la 
teatrul „Modem"de la Cercul Militar. 

În 1945, moare constantin Tănase şi, cu el şi faima teatrului de revistă. 
Teatrele o duceau foarte greu. În anul 1947, Capitala avea aproape 20 de teatre, la o 

populaţie de sub un milion de locuitori. Inflaţia creştea, epidemia de tifos făcea ravagii, în 
urma inundaţiilor, oraşul era sub apă. Bieţii actori alergau de la un teatru la altul, în speranţa 
găsirii unui angajament. 

La începutul lunii aprilie, 1947, are loc un eveniment: premiera piesei „Seringa", de 
Tudor Arghezi, piesă aplaudată şi fluierată, în acelaşi timp. 

În august 1947, s-a pus în aplicare ceea ce s-a numit stabilizarea monetară. Tot în 
1947, au fost naţionalizate teatrele. Un grup restrâns de actori a fost angajat la Teatrul 
Naţional. 

Alt grup de actori de la Teatrul Odeon, al lui Ciulei-senior, a fost preluat de Teatrul 
Municipal, care a rămas. După zece ani de activitate, Teatrul ,,Maria Filotti" îşi încetează 
activitatea cu piesa lui Tudor Muşatescu ,,A murit Bubi". 

Vlădoianu, directorul teatrului de operetă ,,Alhambra", se sinucide în apartamentul 
său, din cauza falimentului. 

Teatrul „Victoria", al companiei Leny Caier - George Vraca, de la Cercul Militar, este 
desfiinţat şi el, după o viaţă scurtă. 

Teatrul Armatei primeşte sălile Odeon, devenite „Teatrul Nottara", sala de pe str.13 
Septembrie, unde a funcţionat teatrul lui Victor Ion Popa şi sălile Cercului Militar. 

„Teatrul Nostru", de sub conducerea Dinei Cocea, este închis; „Teatrul Mic" al 
Eugeniei Zaharia este transformat în sală de şedinţe; Teatrul Atheneului, condus de Puia 
Ionescu, e tansfonnat în sală de cursuri a Conservatorului de Artă Dramatică etc. 

Conservatorul Regal de Muzică şi Artă Dramatică, din Piaţa Amzei, este restructurat; 
prof.Mihail Jora este înlăturat, Ion Manolescu, Maria Filotti, Marioara Voiculescu, Alice 
Voinescu sunt siliţi să-şi abandoneze catedrele. Distinsa profesoară Alice Voinescu, şcolită 
pe la universităţi occidentale, a plecat cu scandal..."Afară cu tine, babă mistică!" 

Marioara Voiculescu, în plină forţă creatoare, părăseşte definitiv scena, declarând 
„Pâine de la comunişti, nu mănânc!" ... A trăit până la vârsta de nouăzeci şi doi de ani, dorită 
de colegii şi spectatorii care o adorau, refuzând toate invitaţiile. 

După o perioadă de nesiguranţă, uimire, derută, viaţa a intrat într-un fel de 
„normalitate". Repertoriile se „îmbogăţeau" cu piese sovietice, controlate cu grijă 
"părintească" de consilieri de „afară"; piese din repertoriul clasic ciopârţite, premiere 
nmânate sau interzise, texte schimbate chiar cu câteva ore înainte de premieră. S-a interzis 
spectacolul "Revizorul" de Gogol, în regia lui Lucian Pintilie, imediat după premieră. 
Actorii puteau fi văzuţi făcând muncă voluntară pe şantierul de la A.P.A.C.A., sau făcând 
instructaj artistic în fabrici şi uzine, dar au luptat din răsputeri pentru introducerea în 
repertorii a pieselor de calitate şi pentru montarea lor cu cele mai bune distribuţii. 
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în momente de „relaxare" politică am văzut pe scenele din Bucureşti piese de Eugen 
Ionescu, Slavomir Mrazek, Samuel Beckett, Jean Anouilh, William Saroyan, Arthur Miller 
şi altele. Au apărut pe afişe piese de Ion Băieşu, Marin Sorescu, Horia Lovinescu etc. 

Clădirea Teatrului de Operă şi Balet a fost construită după planurile arhitectului Octav 
Doicescu, în anul 1953. La ullimul etaj există un preţios muzeu al Operei, datorat 
regretatului scriitor şi muzeograf George Ionaşcu. În parcul din faţa Operei Române pot fi 
văzute statuia lui George Enescu, semnată de Ion Jalea şi bustul lui George Ştefanescu, 
întemeietorul Operei Române. Urcând una din scările de mannură ale Operei, la ultimul 
etaj, găsim muzeul foarte frumos aranjat, într-o sală mare. Poate fi vizitat cu o jumătate de 
oră înainte de începerea spectacolului şi în pauze. În vitrine sunt expuse costume, afişe, 
documente, recuzită, care au aparţinut slujitorilor Operei. Mai pot fi admirate sculpturi şi 
picturi: bustul lui George Enescu, în bronz (sculptură a lui I.Dimitriu-Bârlad, 1919), bustul 
Elenei Teodorini, în marmură (autor C.Bălăcescu, 1901), portretul în bornz al lui D.Popovici 
Bayreuth (sculptor: Veturia Ilica, 1965), tenorul Dimitrie Onofrei (portret în ulei), Dimitrie 
Băltăţescu în rolul Ducelui de Mantua (pictură în ulei) şi altele - obiecte adunate cu migală, 
dragoste, dăruire şi chiar sacrificiu. 

Realizarea noului edificiu al Teatrului Naţional a durat trei ani. Între anii 1967-1970, 
un grup de arhitecţi, condus de Horia Marcu, realizează noua clădire, cu trei săli: una de 
1000 de locuri, alta cu 400 de locuri - cu trei versiuni italiană, elisabetană şi rondă - şi o a 
treia, Atelier, la subsol, cu 250 de locuri. Exteriorul, cam ciudat, bucureştenii mai glumeţi îl 
asemănau cu o pălărie mexicană peste o bucată de caşcaval. În interior, putem vedea o mare 
risipă de spaţiu, marmură multă, candelabre uriaşe, minunate tapiserii. Din păcate, acustica 
nu este prea bună. Mai târziu, apre sala Amfiteatru; cochetă, mică, modernă - această sală 

îmi place foarte mult. Una din săli a fost cedată Operei, după demolarea Teatului Regina 
Maria, de pe cheiul Dâmboviţei. Nu demult, Teatrul de Operetă a suferit un incendiu. 

De câte ori trec pe Calea Victoriei şi văd că pe locul vechiului Teatru Naţional se 
construieşte un bloc, simt o puternică strângere de inimă ... 

Muzeul Teatrului Naţional a fost înfiinţat cu sprijinul lui Liviu Rebreanu, la 10 
septembrie 1942. Exponatele au fost adunate, la vremea aceea, cu multă trudă şi pasiune, de 
actorul George Franga, iar după decesul acestuia, acţiunea a fost continuată de alţi 

împătimiţi ai teatrului. Muzeul a existat, la început, pe str.Câmpineanu, până la distrugerea 
Teatrului Naţional de bombardamentul nazist din 1944, când obiectele au fost adăpostite şi 
apoi expuse la Liceul Sf. Sava, unde teatrul şi-a continuat activitatea, iar în actualul sediu a 
fost mutat în anul 1975.Vizitatorii vor fi mult timp unnăriţi de frumuseţea costumului lui 
Grigore Manolescu în rolul Hamlet, rol pe care l-a interpretat magistral. Mai sunt expuse 
rochii purtate de mari actriţe ale scenei româneşti. Sunt expuse şi pot fi admirate busturile 
lui Iancu Brezeanu, C.Nottara şi Victor Eftimiu (sculptor Dimitrie Paciurea) şi Barbu 
Şteîanbescu-Delavrancea, Aristide Demetriade, (ambele portrete sculptate de C.Medrea), 
l.H.Rădulescu şi B.P.Hasdeu (sculptor Oscar Han). Lucrări de mare forţă şi expresivitate. 
Portrete de Camil Ressu, înîaţişând pe Agepsina Macri Eftimiu, Marioara Zimniceanu, 
Iancu Brezeanu, Marioara Ventura pictată de Iosif Iser, Aura Buzescu pictată de Molda 
Ulmu. Ce întâlnire fericită între mari plasticieni şi mari actori, dramaturgi! Dl. Ionuţ 

Niculescu, istoric, a avut amabilitatea să mă introducă în atmosfera acestui misterios lăcaş, 
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să-mi vorbească despre manuscrisele pieselor „Titanic Vals" de Tudor Muşatescu, „Vlaicu 
Vodă" de Al.Davila, „Ovidiu" de V.Alecsandri - dedicat reginei Elisabeta (Carmen Silva), -
de manuscrisul „Micul îndreptar de teatru" de V.I.Popa. 

Colectivul Teatrului Naţional a făcut un turneu la Paris, în anul 1956 şi a jucat „O 
scrisoare peirdută" de Caragiale, „Ultima oră" de M.Sebastian şi „Gaiţele" de N.Kiriţescu. 
Succesul a fost enorm, iar actriţele noastre frumoase şi elegante erau la acelaşi nivel cu 
eleganţa supremă a Parisului. Toate turneele teatrelor noastre peste hotare au cucerit inimile 
spectatorilor, indiferent în ce ţară ar fi jucat. Şi asta, doar după 150 de ani de existenţă . 

Ce artişti m-au marcat? L-am văzut şi ascultat 
peGeorge Enescu. L-am ascultat dirijând şi improvizând 
la pian, pe Constantin Silvestri . Doamna Bulandra, în 
ultimele sale roluri: „Răzvan şi Vidra" de B.P.Hasdeu, 
„Profesiunea Doamnei Warren" de G.B.Shaw, „Vasa 
Jelesnova" de M.Gorki, „Pădurea" de N.A.Ostrovski, 
„Marmouret" de Jean Sarment, „Citadela sfărâmată" de 
Horia Lovinescu şi multe, multe altele. Directoare de 
teatru, profesoară, timp de treizeci de ani, avea o energie 

' extraordinară şi un stil propriu de a crea personaje, 
traversând perioade grele, de mare criză, război, foamete, 
inflaţie, având grijă ca salariaţii să primească salariile la 
timp - acest monument de energie, cinste, cultură, 

măiestrie, a fost doborât de„.un vierme! 
Tony Bulandra, soţul doamnei Bulandra, frumos, 

„ . . distins, impecabil pe scenă şi în viaţă, s-a stins în anul 
1943; nu l-am văzut jucând decât în„Soţul ideal'', de 
Oscar Wilde, deşi în viaţa lui jucase Hamlet, Romeo, 

Othello, Don Carlos etc. Elev al lui C.I. Nottara, cu studii la Paris, director de teatru, a 
transformat sălile de pe Chei şi din Pasajul Comedia în două minunate săli de teatru, 
îngrijindu-se şi de acustica lor. 

Mihai Popescu a fost o apariţie unică în teatrul românesc. Cei care au avut norocul să
i vadă jucând, nu-l vor uita niciodată . ,,Romeo şi Julieta", „Dama cu camelii", „Calul 
năzdrăvan", „Frumoasa aventură", Iago din Othello, „Bălcescu" de Camil Petrescu, apoi 
înregistrările de la radio, cu piesele „Intrigă şi iubire", „Egmont" - toate, mari creaţii. 

Personalitate artistică copleşitoare, dublată de o foarte frumoasă cultură şi de o comportare 
ireproşabilă. Un aristocrat. Pierderea lui prea timpurie a îndurerat lumea artistică şi publicul 
fidel. În teatru nu a mai apărut un alt Mihai Popescu. 

Maria Filotti, directoare, profesoară, scoasă la pensie în plină forţă creatoare, 
deschide teatrul care i-a purtat numele, pe str.Sărindar. Temperament viguros, exigentă până 
la suferinţă, a jucat 172 de roluri mari. Stărşitul a surprins-o în timpul turnării filmului „ 
Citadela sfărâmată" după piesa lui Horia Lovinescu. 

În timpul cutremurului din 4 martie 1977, Eliza Petrăchescu este strivită în garsoniera 
sa din str.Brezoianu. A fost o mare actriţă. În „Domnişoara Nastasia" a fost inegalabilă. 
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Ion Manolescu, reţinut şi profund, George Vraca, frumos, distins, cu o dicţiune 
perfectă, sobru şi elegant în mişcări, profund în intrpretare, a jucat nenumărate roluri din 
repertoriul naţional ş i universal. 

Marioara Voiculescu a format Compania Voiculescu-Bulandra. Repertoriul său a fost 
foarte variat, cu o gamă largă de interpretare. Frumoasă, inteligentă, trecând uşor de la 
duioş ie la patimă, interpretările sale erau zguduitoare. 

Ion Iancovescu, societar al Teatrului Naţional , la vârsta de 27 de ani - cel mai tânăr 
societar pe care l-a avut acest teatru vreodată. Fermecător peregrin, nu putea să stea prea 
mult la acelaşi teatru; Şerban Cioculescu îl apreciază în amintirile sale ca pe cel mai spiritual 
„capş i s t". Iar T.Arghezi: „Talent fără pereche, divers ca o vioară şi ca timpul; şi furtunos ca 
undele ... " Scoaterea lui la pensie i-a grăbit sfârşitul. 

La Operă, balerina Irinei Liciu, când dansa, trăia intens fiecare gest. Trixi Checaris 
era uluitor cu dansul său modern, sofisticat. 

Acesta sunt doar câteva figuri de „Monştri sacri", pentru că a existat o „armată" şi mă 
consider fericită că am trăit acei ani şi m-am putut bucura de uriaşul lor talent. 

În stagiunea 1940-41 , m-a impresionat foarte mult piesa dramaturgului-poet american 
Thornton Wi lder, „Oraşul nostru", pusă în scenă la Teatrul Naţional, de regizorul Ion Sava. 
Piesa cuprindea o notă de protest mut, de nemulţumire şi amărăciune . Montarea piesei era 
cu totul nouă, la vremea aceea, fără decor, fără mobilă, aproape fără recuzită, actorii 
mimând. „Cu umor, autorul lasă morţii să privească viaţa cu duioşie. Moartea este văzută 
aici nu ca o altă viaţă, ci ca uitare, desprindere, odihnă" (Petru Comarnescu). Spectacolul 
era urmărit cu o concentrare şi tăcere meditativă, transmiţând o căldură umană rar întâlnită. 

Puţin mai târziu a rulat la Teatrul Naţional Studio filmul american cu acelaşi subiect; 
montarea noastră a fost net superioară, dovadă a rezistenţei valorice pe plan mondial. 

În februa rie 1946, Ion Sava montează la Teatrul Naţional, sala Sf.Sava, piesa 
„Macbeth" de W.Shakespeare, cu măşti realizate de el. Spectacolul a fost un mare 
experiment. A fost una din cele mai îndrăznţele realizări regizorale şi plastice, pe plan 
internaţiona l. Regizorul Sava a cutezat să verifice experimental, o cale din visurile pe care 
regizorul Gordon Craig le agita mereu, dar pe care nu le realizase.Tudor Arghezi, printre 
altele, scria: „ ... prin suprapunerea a două arte, a modelajului cu teatrul, în personajele lui 
Shakespeare, a cărui lume se deosebeşte de lumea de toate zilele prin caracterul ei de 
supremaţie, împrumutat de la autor, Sava a putut să realizeze un pas în sus al ambelor 
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meşteşuguri, împletite să redea teatrului românesc, pe o cale nouă, onoarea pierdută în 
hoinăreala bulevardieră." Director, pe atunci, la Teatrului Naţional, era Tudor Vianu. 

Un alt experiment a fost piesa „Hamlet'', în trei interpretări: G.Vraca, 
G.Calboreanu, V. Valentineanu. Publicul a urmărit cu foarte mult interes cele trei 
interpretări. 

Se desprindeca din ceaţă şi se impune piesa „Din jale se întrupează Electra'', de 
E.O'Neil, spectacol văzut de mine la Teatrul lui George Vraca, de la Teatrul Victoria 
(Cercul Militar), montare care avusese loc cu doi ani înainte, la Teatrul Naţional. În triplu 
rol - Ezra, Odin, Brand - George Vraca; în rolul Cristinei - Marioara Voiculescu şi, în 
rolul Laviniei - Tanzi Cocea. În susţinerea rolurilor atât de puternice ale dramei s-a 
produs o adevărată încercare. G.Vraca a creat trei personaje de neuitat. 

După unii, teatrul e „praf, curent şi bârfă", după Voltaire, este „ ... capodopera 
civilizaţiei" ... 

Teatrul de comedie, de pe str.Sf.Dumitru, a montat piesa „Rinocerii" de Eugen 
Ionescu, în care actorul Ion Lucian a realizat o mare creaţie. Spectacolul (regia Lucian 
Giurchescu, scenografie, interpretare, sonorizare), dus în turneu în capitala Franţei, i-a 
uimit pe parizieni. (Am văzut spectacolul lui J.L.Barrault, în turneu în Bucureşti. 

Spectacol mai banal, mai vetust, mai anost nu mai văzusem demult). 
Piesa „Citadela sfărâmată", foarte bine scrisă de Horia Lovinescu, cu personaje bine 

conturate şi final tragic s-a bucurat, la Teatrul Naţional în stagiunea 1954-1955, de o 
distribuţie de zile mari: Lucia Sturza-Bulandra, Maria Filotti, actorul-poet Emil Botta, 
Finteşteanu şi alţii. Încă un spectacol pe care nu-l pot uita. 

Dar „Romeo şi Julieta", cu Maria Botta, Mihai Popescu şi Sonia Cluceru, dar 
„Mizantropul" de Moliere, în traducerea lui T.Arghezi, la Teatrul Maria Filotti, prin anul 
1948 ... dar mă opresc aici, pentru că lista ar fi prea lungă. 

Teatrul românesc aavut regizori de mare valoare. Dintre cei care nu mai sunt, i-aş 
aminti pe Soare Z.Soare, Victor I.Popa, Ion Sava, Sică Alexandrescu , Şahighian, Moni 
Ghelerter, W.Siegfried şi alţii. 

Scenografi ca Siegfried, Ion Sava, G.Lowendal, Brătăşanu, Ştefan Norris, Lucu 
Andreescu, Al.Olian, Tofan M. şi alţii nu au fost simpli decoratori, ci au ajutat cu mijloace 
subtile, rafinate, prin simboluri, să conducă la descoperirea unor sensuri mai adânci ale 
textelor, mai greu de desluşit prin vorbe. 

Muzicieni de mare valoare au compus muzică de scenă, balerini au contribuit cu 
arta lor la reuşita spectacolelor, atunci când textul o cerea. 

Artişti plastici de mare valoare, în semn de recunoştinţă, au creat opere de artă 
inspirate de maeştrii artei scenice: Corneliu Baba, Ion Sava, G.D.Anghel, Theodor 
Pallady, Magdalena Rădulescu, Dimitrie Paciurea şi mulţi alţii. 

Sala Dalles, de pe bd.Bălcescu, acum o foarte cercetată librărie şi anticariat şi din 
când în când, sală de expoziţii, a avut un trecut foarte bogat în evenimente artistice. Sala 
de concert simplă, modernă, cu o acustică perfectă, a găzduit multe formaţii de muzică de 
cameră şi recitaluri. La expoziţia din anul 1920 a societăţii ,,Arta română'', o sală întreagă 
a fost consacrată picturii lui Ştefan Luchian, care s-a bucurat de un imens succes. După 
moartea lui Ţuculescu, pereţii sălilor au fost plini cu pânzele marelui pictor. De numele 
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Elenei l.Dalles se leagă naşterea Fundaţiei Dalles 1• La 22 decembrie 1914, Elena Dalles 
pierde pe ultimul din cei trei copii ai săi Ioan l.Dalles (zis Jean), fost deputat în cameră, 
provocându-i o grea suferinţă. 

Familia Dalles (probaibl de origine greacă), era foarte bogată, având în 
com.Bucşani, jud.Dâmboviţa, un splendid conac înconjurat de un parc de 22 de hectare, 
distrus în al doilea război mondial. Mai avea 1400 de hectare de pădure, sute de pogoane 
de teren arabil, vii, păşuni şi numeroase imobile în Bucureşti. Familia era cea mai 
respectată din judeţul Dâmboviţa. Dar aripa morţii plutea asupra ei. Moare tatăl, mor cei 
trei copii, George, la 2 ani, Dora la 17 ani, Jean la 35 de ani. La cimitirul Belluse află 
monumentul funerar al familiei Dalles, realizat de Frederic Storck. 

La 16 mai 1918, cu puţin timp înainte de moarte, Elena Dalles lasă prin testament 
o parte din marea ei avere Academiei Române, cu condiţia înfiinţării Fundaţiei care să 
poarte numele fiului său Ioan l.Dalles. Dorinţa Elenei a fost ca „Fundaţiunea Ioan 
l.Dalles să cuprindă săli frumoase pentru expoziţii de pictură, sculptură, arhitectură, 
ţesături şi cusături naţionale, precum şi o sală pentru conferinţe, audiţii muzicale, 
declamaţii." Lungi discuţii, propuneri, procese au făcut ca inaugurarea Fundaţiei să aibă 
loc abia în 1932. Deschiderea oficială a avut loc duminică, 29 mai 1932, orele 11. La 
acest memorabil act de cultură au luat parte IPSS Patriarhul României, Miron Cristea, 
Dem Dobrescu, primarul general al Capitalei, membrii Academiei Române reprezentanţi 
ai guvernului etc. După 1945, activitatea Fundaţiei începe să decadă. 

Cel mai important templu de cultură al Capitalei nu poate fi trecut cu vederea. 
Construit pe fundaţia unui circ (proiect abandonat, din lipsă de fonduri) Atheneul Român 
a fost proiectat de arhitecţii Albert Galleron şi Constantin Băicoianu, fundaţia impunând 
forma circulară. Stilul este neoclasic, cu interioare baroce. Părţile laterale au fost 
adăugate mai târziu, după planurile arh.Leonida Negrescu. Tot mai târziu au fost 
amenajate la subsol săli de cinema şi sală de expoziţie. „Marea frescă'', semnată Costin 
Petrescu, a fost inaugurată la 26 mai 1938 - frescă în care sunt înfăţişate momente 
importante din istoria românilor. După instaurarea regimului comunist, fresca a fost 
acoperită cu pânză. După revoluţie, uriaşa bucată de pânză a fost înlăturată. De curând, 
clădirea a fost supusă unui amplu proces de restaurare. 

Atheneul a adăpostit prelegeri ştiinţifice şi culturale. Înainte de război, aici, 
duminica dimineaţa, ascultam conferinţele muzicale ţinute de muzicologul Emanoil 
Ciomac. Tot aici, Ion Marin Sadoveanu era ascultat de un numeros public, vorbind 
despre teatru, iar actorii interpretau scene din spectacole. Clădirea a suferit stricăciuni în 
timpul bombardamentelor. 

La 6 mai 1912 se inaugurează aici Salonul oficial, când expun, printre alţii 

Brâncuşi şi Fr.Storck. La Atheneu are loc prima audiţie a Simfoniei a II-a de George 
Enescu, dirijată de compozitor, la 28 martie 1915. 

Am rămas aceeaşi pasionată spectatoare. Trebuie să mărturisesc că un spectacol 
slab îmi provoacă o mare tristeţe. Acum, după şaisprezece ani de la revoluţie, sălile 
cinematografice sunt goale, televiziunea este poluată, teatrul românesc trece printr-o 

1 Vezi: Nicolae Peneş, Brânduşa Negulescu,Funda(ia Da/Ies, Bucureşti, 1996. 
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mare cnza. Este necesară revigorarea lui. Actori mari avem, dar sunt cazuri izolate. 
Marea speranţă ne-o punem în tinerii care să formeze o nouă pleiadă de artişti, talente 
autentice, de mare forţă, pentru a reda peisajului teatral, aceeaşi strălucire ca odinioară, 
într-o formă nouă. 

Sentimental Joumey Tbrougb the History of the Bucbarestan Theatre 

SUMMARY 

The authoress, actresss Duduţa Olian, rememorates defining moments in the 
evolution ofthe theatrical life in Bucharest. Practically, the theatre was not bom in Bucharst, 
before the eighteenth century, coming from the rich traditions of the West. To the 
Bucharestans ofvarious epochs, this kind of art was extremely important, as is has become, 
throughout the years, a real spiritual and cultural support to the everyday life. 
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SCIDMBAREA POLITICA ŞI 
PEISA.JUL PUBLIC OFICIAL: 
schimbarea numelor străzilor 
oraşului Bucureşti după anul 

1989 

Stoica Horia 

Introducere 

Deşi schimbarea numelor străzilor după căderea regimului comunist este cunoscută, 
felul în care a avut loc această modificare nu a fost suficient analizat. Cu toate acestea 
schimbarea numelor străzilor poate oferi numeroase informaţii din aria restructurării politice 
şi economice. Acest studiu îşi propune să examineze schimbarea numelor străzilor 

Bucureştiului după 1989. El argumentează faptul că aceste schimbări sunt o componentă 
semnificativă a reconfigurării timpului şi a spaţiului care reprezintă un proces în sine al 
transformărilor post-comuniste. Redenumirea s-a aflat în centrul peisajului public oficial 
moştenit din perioada ceauşistă, dar de asemenea ilustrează felul în care identitatea naţională. 
a fost reconstituită pe bazele unei repudieri explicite a trecutului comunist. Totodată, 

schimbarea numelui străzilor a fost făcută după o cercetare atentă a punctelor de referinţă 
din perioada interbelică, acest proces reflectând ansamblul politic şi economic al României 
postcomuniste. 

Numeroase analize academice ale transformării politice din ţările Europei centrale şi 
răsăritene au avut tendinţa să se concentreze mai ales asupra aspectului „tehnic" al reformei 
politice. Printre preocupările centrale se află promovarea unei democraţii pluripartidiste şi a 
unei societăţi civile, de asemenea se va lua în consideraţie natura performanţei electorale a 
diferitelor partide începând din 1990; susţinerea proceselor de „consolidare demografică" în 
vederea integrării euro-atlantice. Oricât de valoroase sunt aceste analize, există o serie de 
alte transformări politice post-comuniste, cărora li s-a acordat prea puţină atenţie. În special, 
este vorba de dimensiunea culturală a politicii guvernelor post-comuniste care au antrenat 
printre altele, producerea (şi reformularea) şi importanţa simbolurilor din cadrul puterii 
legitime şi redefinirea sensurilor identităţii personale şi naţionale. Mai greu accesibile 
cercetării academice, asemenea rezultate sunt la fel de importante în ilustrarea sau 
reflectarea procesului de ansamblu al reformei post-socialiste. 

Această lucrare are drept obiect schimbarea oficială a numelor străzilor capitalei 
României după anul 1989, fapt care a constituit o componentă importantă a politicii 
culturale din România post-comunistă. La prima vedere, acest aspect pare nesemnificativ, 
nemeritând un studiu mai aprofundat. Totuşi, denumirile străzilor, în special cele cu 
semnificaţie comemorativă pot fi simboluri de mare importanţă în mediul urban. Mai mult, 
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ca o expresie a ordinii politice numele străzilor sunt punctul ideal de plecare în privinţa 
examinării felului în care spaţiul şi timpul se apropie dorindu-se o analiză critică şi 

comparativă, acest studiu explorează procesul redenumirii străzilor Bucureştiului în 
perioada 1990-1997. Scopul acestui studiu nu este alcătuirea unei liste cu schimbările 
survenite în denumirea străzilor capitalei României, ci în loc de aceasta să realizeze 
identificarea transformărilor şi situarea în contextul schimbării generale politice şi 

economice din România post-decembristă. În particular, acest studiu demonstrează faptul 
că schimbările efectuate în rândul nomenclaturii străzilor constituie un element 
important în reconfigurarea spaţiului şi a istoriei ce alcătuiesc dimensiunea integrală a 
transformărilor politice survenite după 1989. 

Puterea politică şi peisajul public oficial 

Pute.rea politică a fost adeseori prezentă în mediul urban. Regimurile politice aflate 
la putere în ţări cu societăţi în schimbare, cum este şi cazul României organizează spaţiul 
public în aşa fel încât să îşi transmită mesajul politic. Înainte de 1989 regimul comunist 
a oferit exemple specifice creării unui peisaj public oficial. Cu toate că autorităţile 
comuniste de la Bucureşti nu au ridicat prea multe statui, un exemplu elocvent ar fi cea 
a lui Lenin ridicată în anul 1960 în faţa „Casei Scânteii", statuie ~are domina o arteră 
principală a Bucureştiului. Alte exemple includeau folosirea steagurilor, a semnelor, 
placardelor, lozincilor şi a panourilor în mediul urban. Asemenea caracteristici au 
determinat conturul peisajului urban, l-au socializat şi încărcat politic. Spaţiul respectiv 
a devenit emblematic. O altă componentă importantă care a intrat în alcătuirea peisajului 
public oficial a fost construirea de ansambluri publice monumentale. Bucureştiul a oferit 
un exemplu extrem de clar prin existenţa Centrului Civic al lui Nicolae Ceauşescu, 
dominat de Casa Republicii. Aceste elemente au fost puse laolaltă tocmai pentru a 
constitui peisajul public oficial care a influenţat relaţiile sociale şi a evidenţiat ideologia 
regimului comunist. 

Denumirea străzilor a fost de asemenea importantă deoarece constituia o 
componentă importantă a procesului de politizare urbană. Totuşi, deşi la prima vedere 
numele străzilor părea o banalitate în el s-au regăsit semnificaţii importante ale puterii 
politice. Multe străzi au fost denumite doar pentru a se deosebi între ele. În schimb, altele 
comemorau personalităţi cheie sau evenimente din istoria ţării. Cum istoria reprezenta o 
parte importantă a identităţii naţionale, denumirea străzilor a constituit un simbol care a 
jucat un rol important în reproducerea acestora. Astfel, o zonă importantă din centrul 
capitalei României purta denumirea de Piaţa Unirii, regăsită şi-n alte oraşe româneşti. Ea 
semnifica realizarea statului naţional unitar român în 1918, după 1989 ziua de l 
Decembrie 1918 devenind sărbătoarea naţională a României. În perioada regimului 
comunist, denumirile străzilor exprimau şi anumite conotaţii ideologice, ca de exemplu 
bulevardul Victoria Socialismului, care se găsea în Centrul Civic amintit. Desigur 
puterea simbolică a numelor străzilor nu poate fi comparată cu puterea unui monument. 
Studiile au arătat că frecvenţa cu care un nume de stradă apare în activităţile cotidiene 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



272 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XX 

„democraţie a politicii locale". Totuşi, în perioada Frontului Salvării Naţionale 
participarea publică avea loc în privinţa deciziilor minore ca această schimbare, 
guvernanţii fiind preocupaţi să se impună şi să păstreze puterea politică şi economică. 
Comisia amintită propunea şi cerea aprobarea primarului de sector, sub al cărui patronaj 
procesul de schimbare al denumirii stradale se desfăşura în concordanţă cu valorile noii 
elite. După publicarea decretului-lege cu numărul 100, comisia a fost constituită şi a luat 

Tabel 2. Străzi redenumite după 1990 

Vechea denwnire Noua denumire Data schimbării 
Strada Olga Bancic Strada Alexandru 1990 

Philippide 
Strada Nikos Beloianis Strada Take Ionescu 1990 
B-dul Emil Bodnăraş B-dul Timişoara 1990 
Strada Bela Brainer Strada Ion Minulescu 1990 
Strada Miron Strada Sibiu 1990 
Constantinescu 
8-dul Gheor,;i:he Dimitrov 8-dul Ferdinand I 1990 
Strada Leonte F1Hpescu Strada Aura Buzescu 1993 
Strada I.C.Frimu Strada Henri Coandă 1992 
B-dul Gheorghe Gh. Dej 8-dul Mihail 1990 

Kogălniceanu 
P-ţa Gheorghe Gh. Dej P-ia Revolutiei 1990 
B-dul Petru Groza B-dul Eroii Sanitari 1990 
Strada Lazăr Grunberg Strada Alecu Mateevici 1990 
B-dul Ho Si Min 8-dul Vasile Milea 1990 
Strada Alexandru Strada Braşov 1990 
Moghioroş 

B-dul Ilie Pintilie B-dul Iancu de Hunedoara 1990 
Strada Vasile Roaită Strada Hotin 1990 
Strada Alexandru Sabia Strada Jean Louis 1990 

Calderon 
B-dul Leontin Sălăian B-dul Nicolae Grigorescu 1990 
Strada Filimon Sârbu Strada Daniel Constantin 1990 

-··0=<J~;1····10~s~1~;····--------·-······-
- ·····----~·---------··--„----·--·-·-··-···-·······-----------···-·-······· ·······-·····--···-···-··-···· ····-··---·----··~·----··-·-···-······-

8-dul Theodor Pallady 1990 
B-dul Iosif Broz Tito B-dul Camil Ressu 1990 
Strada Max Wexler Strada Sică Alexandrescu 1993 -------
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în considerare un mare număr de propuneri. Interesul public a fost de proporţii, se pare 
că publicul a depus 1 O.OOO de cereri şi de sugestii care se refereau la noile denumiri. 
Comisia a trebuit să manifeste prudenţă şi să conserve numele multor străzi care nu 
conţin încărcătură ideologică, dar care nu trebuie schimbate. Cele 228 de străzi 

redenumite reprezintă cam 6,6% din numărul total al străzilor Bucureştiului. Cele mai 
multe schimbări ale denumirii stradale au avut loc în anul 1990, adică 55% din numărul 
total de schimbări. Ceea ce înseamnă 155 de nume de străzi. 

Aproape toate schimbările numelor străzilor care au avut loc la Bucureşti după 1990 
a avut două motive simultane: 1. desfiinţarea peisajului urban comunist din perioada lui 
Nicolae Ceauşescu şi 2. crearea unui nou peisaj urban care să proclame şi să legitimeze 
valorile noii ordini politice. Primele schimbări s-au făcut la nivelul străzilor care purtau 
nume de lideri comunişti. 

Eroii vechiului regim deveniseră inamicii publici. Sistemul s-a aplicat atât în cazul 
foştilor lideri ai P.C.R. cât şi în cazul unor figuri secundare ale unor fruntaşi comunişti (B
dul Petru Groza - fost prim-ministru începând din 1945, unul din artizanii impunerii 
sistemului comunist în România şi al activistului Max Wexler). Mai mult decât atât, au fost 
schimbate şi numele unor străzi care aminteau de lideri ai Cominternului (exemplu Nikos 
Beloiannis). În acelaşi timp, puterea nou apărută dorea să comemoreze evenimentele din 
1989, autointitulându-se port-drapelul Revoluţiei. Ca rezultat al acestei atitudini, multe 
străzi şi bulevarde au primit nume legate de Revoluţie. Printre primele schimbări ale 
numelor străzilor se situează cele ale străzilor din Drumul Taberei, care în vechiul regim 
comemorau liderii comunişti dintre anii 1950-1960. Acestor străzi li s-au atribuit nume 
legate de revoluţiile din alte câteva oraşe martir ale României: Timişoara, Braşov, Sibiu. 
Totuşi, mai există străzi în oraş ce poartă nume amintind de evenimentele din decembrie 
1989 care ar trebui modificate. Un al patrulea bulevard a fost botezat cu numele lui Vasile 
Milea, ministrul apărării de la acea vreme, decedat în condiţii neelucidate până în prezent în 
timpul evenimentelor, dar al cărui aport la reprimarea manifestaţiei din Timişoara din 16-17 
decembrie este astăzi incontestabil. O altă stradă centrală a fost denumită Jean Louis 
Calderon, după numele unui ziarist francez ucis în timpul Revoluţiei. În intervalul 1990-
1991 alte 23 de străzi mai mici, mai ales de la periferie au pr_imit nume care comemorează 
personalităţi care şi-au pierdut vieţile în timpul evenimentelor din 1989. În 1991, squarul din 
apropierea Universităţii a fost denumit „P-ţa 21 Decembrie 1989". Alte schimbări au fost 
efectuate pentru a fi înlăturate semnificaţiile avute în fostul regim. O serie de asemenea 
modificări pot fi regăsite în următorul tabel: 

Alte exemple se referă la schimbarea numelor de străzi care aminteau de legăturile 
strânse cu Uniunea Sovietică mai ales în prima perioadă a regimului comunist. Astfel P-ţa 
Cosmonauţilor a devenit P-ţa Alexandru Lahovari, bulevardul Kalinin a devenit Mircea 
Eliade, iar strada 7 Noiembrie a devenit Şoseaua Andronache. O altă serie de străzi au fost 
redenumite din dorinţa de a se înlătura sensul prozaic al limbajului comunist. Între acestea 
„Aleea Blocurilor", ,,Aleea Macaralei", „B-dul Metalurgiei". În afara acestor modificări, o 
serie de străzi au primit nume care să proclame noua ordine. Printre aceste exemple 
amintim: b-dul Libertăţii, P-ţa Presei Libere. Alte străzi sugerează noile orientări ale 
României: strada Jean Monnet sau strada Washington reflectă noua orientare politică şi 
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Tabel 3 

Fostul nume Noul nume 
Aleea Marea Adunare Naţională Aicea Dealul Mitropolici 
Strada Marelui Stadion Strada Pierre de Coubertin 
Strada Militiei 

!---·"'"""''" ·"·-···· -.-- ., .. ._ •.. „„~-----·-----~-----~·------~------
_Str~_~a Poliţ~_L ----

B-dul Muncii B-dul Basarabia 
B-dul Pionierilor B-dul Tineretului 
~·-·---~ . ..........._.-

P-\a Scânteii P-ta Presei Libere 
B-dul Victoria Socialismului B-dul Unirii 
-----·--·-·-··-··-· 

aspiraţiile către integrarea euro-atlantică, în timp ce P-ţa Charles de Gaulles aminteşte de 
legăturile tradiţionale dintre România şi Franţa. Noua orientare a României a fost reflectată 
şi în faptul că 42 de străzi au fost denumite după bisericile din apropiere sau au primit nume 
de sfinţi sau de figuri bisericeşti. Multe dintre aceste nume au fost primite încă de la 
începutul anului 1990. În timpul perioadei comuniste biserica ortodoxă a fost tolerată, dar 
nu şi încurajată, însă după prăbuşirea regimului Ceauşescu România şi-a reinstalat valorile 
tradiţionale. Deci schimbările survenite în privinţa numirii străzilor se constituie într-o 
declaraţie de nouă orientare a României. Ele reconfirmă ruptura cu regimul ateist anterior, 
aliniindu-se în rândul valorilor creştine europene. În plus, pe lângă schimbarea numelor a 
avut loc şi reinscripţionarea acestor nume, fapt care a consfinţit o dată în plus ruptura cu 
trecutul comunist. În perioada regimului comunist, inscripţionarea se făcea cu caractere albe 
pe un fond albastru închis. Indicaţiile noului regim în privinţa inscripţionării au fost puse în 
aplicare, inversând vechea stare de lucruri: caracterele sunt scrise cu culoare închisă pe un 
fond alb, lucru care sugerează imediat orientarea opusă totalmente celei anterioare. Mai mult 
decât atât, această caracteristică este în concordanţă cu normele europene, semnalând astfel 
faptul că România s-a eliberat de totalitarism şi de izolare. Un alt mod în care această 
ruptură cu trecutul a fost exprimată în domeniul inscripţionării străzilor, îl constituie 
înlocuirea lui î din i cu â din a. Litera „î" fusese impusă în anul 1956, cu scopul de a umbri 
originea latină a limbii române. După 1989, caracterul „â" a fost restaurat, astfel că nume 
ca strada Smîrdan a devenit în scris strada Smârdan. În concluzie, se poate afinna faptul că 
numele de străzi propuse de comisie, au adus rezonanţele regimului nou, iar peisajul public 
urban a fost parţial completat. Redenumirea străzilor s-a concentrat mai ales în zona centrală 
(64% din schimbări au fost făcute pe o arie de 4 kilometri din P-ţa Universităţii). Totuşi, în 
unele sectoare periferice ale oraşului un număr de străzi şi-au menţinut nume cu rezonanţe 
comuniste (exemplu „Strada Proletarului", „Strada Muncitorului", „Strada Turnătorilor"). 
Altele continuă să anunţe lozinci comuniste, cum ar fi de exemplu „Intrarea Reconstrucţiei", 
„Strada Producţiei", „Drumul Cooperativei". Un alt număr de străzi poartă nume care 
reflectă idealurile de viaţă comuniste: „Strada Hărniciei", „Strada Ordinei". Ecourile ale 
perioadei construcţiei comunismului se regăsesc şi în nume ca „Strada Betonierei" sau 
„Strada Placajului". Mai mult decât atât, mai există străzi cu nume de activişti sau ideologi 
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comunişti, ca de exemplu „Strada Constantin Dobrogeanu-Gherea" sau „Strada Lucreţiu 
Pătrăşcanu". Menţinerea acesteia din urmă ca nume de stradă ar putea fi explicat prin faptul 
că deşi a fost un membru important al partidului comunist, ulterior acesta a devenit o victimă 
a lui Gheorghe Gh. Dej, fiind executat în 1954. Persistenţa unor nume de străzi din perioada 
anterioară se poate explica şi prin faptul că schimbarea numelui unei străzi implică un efort 
financiar destul de însemnat. Conform unui articol din ziarul România liberă, în anul 2000 
costul pentru o singură plăcuţă se ridica la 100.000 de lei. Pentru fiecare stradă erau necesare 
8 asemenea plăcuţe. Suma nu pare exorbitantă, totuşi dacă numărul străzilor rebotezate este 
mare, acumularea este evidentă. Perioada anilor 1990 s-a caracterizat prin austeritate 
economică, Primăria Bucureştiului având multe alte priorităţi. După înlăturarea simbolurilor 
majore ale regimului Ceauşescu reflectată de numele străzilor şi bulevardelor cunoscute, 
redenumirea străzilor lăturalnice a încetat să mai reprezinte o urgenţă. De altfel, 
complicaţiile birocratice ale schimbărilor nu sunt nici ele de neglijat lCărţi de identitate noi 
sau informarea noilor autorităţi de schimbările survenite prin schimbarea adresei). Poate de 
aceea preocuparea Comisiei pentru nomenclatura străzilor primăriei Bucureştiului s-a 
limitat mai curând la zona centrală, unde efectul demonstrativ (atât pentru români, cât şi 
pentru vizitatorii străini) este mai mare. Faptul că încă persistă nume cu rezonanţe 

comuniste mai poate fi explicat şi printr-o scădere a entuziasmului din primii ani 
postrevoluţionari. Pe de altă parte, viaţa economică şi politică a României mai prezintă încă 
trăsături ale trecutului nu prea îndepărtat, iar discontinuităţile peisajului public urban actual 
nu fac decât să ilustre;~e această stare de lucruri. În orice caz, denumirile stradale cu 
rezonanţă comunistă nu mai au legătură cu contextul în care au fost create. Ele nu par să mai 
aibă semnificaţie ideologică, ci mai curând să constituie simple relicve, ale unei perioade 
istorice cu care poate România viitoare va fi mai tolerantă. La nivel popular, se poate afirma 
faptul că denumirea străzilor nu este relevantă. Chiar dacă unele sondaje indică o creştere a 
nostalgiei după regimul Ceauşescu numele cu rezonanţe comuniste rămase mai ales în 
zonele depărtate de centrul oraşului au devenit pentru unii bucureşteni un reper de stabilitate 
şi de continuitate într-un oraş care se schimbă vertiginos. S-au constatat şi numeroase 
nereguli în procesul de schimbare al denumirii stradale din anii '90. Au existat situaţii în 
care unei străzi i s-a schimbat oficial denumirea, dar nu s-a schimbat plăcuţa care să ateste 
schimbarea vreme de câţiva ani. Rezultatul acestor nereguli a fost faptul că unele străzi au 
un nume pe harta oraşului şi altul pe plăcuţele indicatoare. Un exemplu în această privinţă 
poate fi o stradă din cartierul Vatra Luminoasă care a continuat să păstreze numele Leonte 
Filipescu (activist socialist, decedat în 1921) până-n anul 2001, deşi numele era oficial 
schimbat în Aura Buzescu (mare actriţă interbelică) încă din 1993. În alte cazuri, plăcuţele 
cu numele noi au fost fixate, nescoţându-se cele cu vechiul nume, aşa că străzile aveau 
practic două nume (de exemplu, b-dul Carol I care şi-a păstrat până în 2002 denumirea de 
b-dul Republicii). Alte străzi, care şi-au schimbat numele, nu au avut parte de noile 
inscripţionări (un exemplu ar fi strada Tony Bulandra, tot în Vatra Luminoasă). Mai mult 
decât atât, au fost cazuri în care numele unei străzi s-a schimbat de două ori în perioada de 
după 1990, ca de exemplu strada Progresului devenită Aurorei ca mai apoi să fie schimbată 
în strada Ionel Perlea. O altă eroare a fost, uneori, apariţia de plăcuţe noi care conţineau 
numele vechi al străzii. Rezultatul acestor nereguli a fost faptul că bucureştenii au ajuns să 
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se rătăcească în propriul oraş, ca şi taximetriştii. Surasa neajunsurilor de mai sus trebuie 
căutată !Jt în presiunea financiară cu care se confruntă primăria. Un studiu apărut în 
România liberă în anul 2000, arăta că schimbările şi inscripţionările ar costa un miliard de 
lei pe an. De aceea, Primăria Bucureşti a lăsat deoparte, poate doar pentru un timp, 
preocuparea pentru schimbarea numelor străzilor. Preocuparea respectivă a atins punctul 
maxim în anul 2002, când inscripţionarea şi fixarea plăcuţelor cu noile nume a fost o 
prioritate. În anii '90, una din preocupările centrale ale autorităţilor a fost înlăturarea şi 
repudierea totală a trecutului comunist. În scopul de a demarca cele două perioade istoria a 
trebuit a fi reinterpretată, proces care a fost descris ca o reconfigurare a timpului. Studiile au 
arătat că „rescrierea" istoriei a devenit imperios necesară datorită presiunilor puternice care 
acţionau ca să creeze identităţi politice capabile să desfiinţeze trecutul apropiat. Pentru a se 
alătura democraţiilor de tip occidental, ţările din Europa Centrală şi Estică s-au străduit din 
răsputeri să creeze ruptura între trecut şi prezent. Astfel, în anii '90 partidul comunist (astăzi 
privit ca o „eroare") a dispărut virtual din istoria naţională. Dimensiunea temporală a luat-o 
într-o direcţie nouă. Într-un studiu al perioadei cercetătoarea britanică Katherine Werdery 
afirmă: ,,Revizuirea istoriei în Europa de Est prezintă fragmentări şi eliminări ale 
perioadelor de timp făcând un salt pentru a ataşa prezentul direct la perioada antecomunistă, 
considerând valabilă şi autentică orientarea actuală, care înlătură perioada comunistă". În 
România de după 1989, dorinţa legitimă de a şterge trecutul comunist din memoria istorică 
a fost imensă. Susţinut şi de atitudinea publică doritoare de schimbare, Frontul Salvării 
Naţionale a îngropat trecutul recent cu totul, în favoarea unui nou început. Înlăturarea 
accentuată a trecutului comunist a fost însoţită de o cercetare care căuta modele în perioade 
aşa-numite „faste" ale istoriei României. În special, perioada 1918-193 8 a României Mari a 
oferit o bogată sursă de inspiraţie. După nesiguranţa şi tulburarea erei ceauşiste, perioada 
sus-amintită în care România era mai întinsă, însă mai prosperă şi se caracteriza printr-o 
mare înflorire ştiinţifică şi culturală a devenit cel mai important punct de reper. Într-adevăr, 
până în 1989, „Epoca de Aur" era cea construită de istoria recentă. Elita venită la putere 
după 1989 a căutat să se legitimeze, identificându-se cu „gloriile" României Mari. Aşa cum 
notează Tom Gallagher într-un studiu intitulat „Naţionalism şi cultură politică românească 
în 1990", guvernul a organizat şi sponsorizat comemorări ale personalităţilor şi 

evenimentelor din perioada interbelică, iar Ion Iliescu a apărut regulat la posturile de 
televiziune participând sau patronând aceste manifestări. În plus, punerea accentului pe 
valorile strict naţionale au făcut din Ion Iliescu un exponent al naţionalismului, sprijinit fără 
reţinere de mase largi, populare. Cu toate acestea, nu doar F.S.N.-ul s-a raportat la perioada 
interbelică. Două alte partide, Partidul Naţional Liberal şi Partidul Naţional Ţărănesc 
Creştin şi Democrat s-au identificat cu perioada interbelică considerându-se „arhitecţii" 
României Mari. Datorită caracterului comemorativ al numirii străzilor acest proces a fost, 
după 1989 inevitabil influenţat de redefinirea trecutului istoric. Astfel, redenumirea străzilor 
nu a fost făcută doar pentru a schimba peisajul public urban, ci şi pentru a reconfigura istoria 
naţională. Schimbarea numelor străzilor cu nume care să comemoreze personalităţi şi 

evenimente din acel trecut interbelic a avut drept scop demonstrarea faptului că istoria şi-a 
schimbat cursul. Introducerea unor alte date istorice în peisajul urban al capitalei este doar 
una dintre căile prin care ,,noul trecut" naţional este confirmat şi legitimat. În consecinţă, 
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peste 170 de străzi ale Bucureştiului poartă nume care evocă într-un fel sau altul perioada 
ante-comunistă în general şi România Mare în special. Unele schimbări sunt de fapt reveniri 
la numele din perioada interbelică aşa cum se poate vedea în următorul tabel: 

Tabel4 

Schimbate în nwnele de dinainte de 67 (39,2%) 
război 

-~"--···-·--·-·--

Neschimbate în numele de dinainte de 81 (47,4%) 
război 

Nume de dinainte de război 23 (13,5%) 
neschimbate în timpul perioadei 
comuniste dar redenumite după 1989 
Total 171 

171 de străzi redenumite după 1989 au existat înaintea celui de-al doilea război 
mondial, iar dintre acestea 67 (39,2%) s-au întors la vechiul lor nume. Printre acestea sunt 
cele care comemorează pe marii politiceni ai secolului al XIX-iea şi începutul secolului XX 
(de exemplu liberalii I.C.Brătianu, Vasile Lascăr şi Constantin Disescu sau conservatori ca 
Alexandru Lahovari, Lascăr Catargiu sau Nicolae Filipescu). Alte străzi comemorează 

revoluţionarii de la 1848, ca de exemplu Ion Câmpineanu, pe primarul Pache Protopopescu 
din secolul al XIX-iea sau pe generalul francez Berthelot din primul război mondial. Multe 
străzi cu nume de biserici sau de sfinţi şi-au redobândit, de asemenea, numele de dinaintea 
perioadei comuniste. Un alt număr de străzi foarte importante, de fapt bulevarde, 
comemorează personalităţile monarhilor români (Carol I, Regina Elisabeta, Ferdinand I şi 
Regina Maria). În perioada comunistă familia regală dispăruse aproape din istorie. De 
remarcat totuşi, că doar bulevardul Dimitrov a fost preschimbat în bulevardul Ferdinand în 
1990, iar restul au urmat abia în 1995, lucru ce reflectă clar o incompatibilitate cu F.S.N.-ul 
şi partidele care au urmat. La începutul anilor '90 ultimul rege român, Mihai I, a fost cel mai 
clar opozant al lui Ion Iliescu. Noua putere de după 1989 nu era dornică să-l sprijine pe cel 
care abdicase în 1947, iar Ion Iliescu a făcut tot posibilul să-l împiedice să se întoarcă în 
România. Abia în anul 1995 când s-a considerat că fostul rege Mihai nu urmăreşte 
restaurarea monarhiei (şi când C.D.R. controla Primăria Bucureştiului) străzile care 
comemorau membrii familiei regale s-au întors la numele originar. Chiar şi atunci 
comemorarea a fost doar parţială: nici una dintre străzile care aminteau de Carol al Ii-lea sau 
de Mihai nu a primit numele de origine. Totuşi, în ciuda indicaţiilor primăriei, în 1993 s-a 
manifestat o preferinţă a restaurării numelor „tradiţionale" în Bucureşti. Această restaurare 
a fost făcută selectiv, tabelul numărul 4 arătând faptul că aproximativ de 81 de străzi nu şi
au recăpătat numele purtat înainte de cel de-al doilea război mondial. În câteva situaţii acest 
lucru s-a întâmplat deoarece vechiul nume nu se mai folosise de multă vreme. În alte situaţii 
s-a preferat numirea cu simbolurile recentei revoluţii ca de exemplu strada Timişoara. În 
alte cazuri, perosnalităţile comemorate înainte de război nu mai păreau relevante. 
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Surprinzătoare sunt însă denumirile a 23 de străzi care au traversat nemodificate perioada 
comunistă, dar al căror nume a fost schimbat după 1989. Restaurarea numelor străzilor din 
perioada de dinaintea celui de al doilea război mondial cuprinde peste o sută de alte străzi 
care au fost redenumite pentru comemorarea diferitelor evenimente din perioada României 
Mari. Unele dintre ele menţin amintirea teritoriilor pierdute în 1940 în favoarea Uniunii 
Sovietice, de exemplu, două străzi au fost denumite după regiunile Basarabia şi Bucovina, 
în timp ce altele după oraşul Chişinău (azi Republica Moldova) şi oraşe ca Cernăuţi, Herţa 
şi Hotin (azi în Ucraina). Alte 96 de străzi au primit nume de personalităţi în domeniul 
politic, ştiinţific şi cultural din perioada interbelică. În special tabelul nr. 5 arată 
recomemorarea României interbelice prin numele unor mari oameni de ştiinţă, ingineri, 
scriitori şi poeţi. Multe dintre aceste figuri nu au fost comemorate prin denumirea unor străzi 
cu numele lor în perioada comunistă, datorită opoziţiei lor faţă de regimul comunist. 
Folosirea numelor lor ca individualităţi a fost considerată un mijloc de a repopulariza 
personalităţi ţinute sub tăcere de puterea comunistă. 

Tabel 5 
Sfera de activitate Numărul Exemple 

străzilor 

redenumite 
Oameni de 21 Nicolae Paulescu (1869-1931) 
ştiinţă/ingineri Henri Coandă ( 1886-1972) 
Scriitori, poeţi, critici 20 Matei Caragiale ( 1885-1936) 
literari, filozofi Mihail Sebastian (1907-1945) 
Politicieni 15 Constantin Titel-Petrescu ( 1888-

1956) 
Gheorghe Brătianu ( 1898-1953) 

Academicieni 8 Dimitrie Gusti -sociolog (1880-
1955) 

Actori 8 Tony Bulandra (1881-1943) 
Muzicieni 7 George Enescu (1881-1955) 
Artişti 7 Camil Ressu ( 1880-1972) 
Arhitecţi 5 Grigore Ionescu ( 1905-1992) 
Directori de teatru 3 Sică Alexandrescu (1896-1973) 
Alţii 3 Smaranda Brăescu - prima femeie 

paraşutist din România (1897-
1948) 

În plus, un alt număr de străzi a primit numele unor politicieni români din perioada 
României interbelice, mai ales începând din 1992, când opoziţia reprezentată de C.D.R. a 
preluat controlul primăriei. Cele două partide istorice, la rândul lor, au insistat ca memoria 
unor politicieni din perioada interbelică să fie comemorată. Astfel au ieşit la lumină mari 
personalităţi minimalizate în cadrul istoriei naţionale de către autorităţile comuniste, care pe 
bună dreptate şi-au impus numele unor străzi. Printre aceştia, Alexandru Constantinescu, Ion 
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Nistor şi Gheorghe Brătianu (membri marcanţi ai Partidului Naţional Liberal). 1n paralel, 
Partidul Naţional Ţărănesc şi-a impus personalităţile care au avut de suferit ani grei de 
temniţă în regimul comunist: Iuliu Maniu, Corneliu Coposu, Ion Mihalache. Moartea lui 
Corneliu Coposu în 1995 a provocat o vie emoţie naţională, iar P.N. Ţ.C.D. a propus numirea 
unei străzi cu numele său. Cu toate că exista o dispoziţie a primăriei care interzicea 
denumirea unei străzi cu un nume de personalitate mai devreme cu trei ani după deces, un 
bulevard deja existent a fost împărţit în două, iar partea lui care ajungea în centru a fost 
denumită bulevardul Corneliu Coposu. Tot P.N.Ţ.C.D. a militat pentru comemorarea 
mentorului lui Corneliu Coposu, Iuliu Maniu, care fusese „reabilitat" în 1990 şi se bucură şi 
azi de o reputaţie de om integru, incoruptibil şi loial Vestului. În amintirea lui, o stradă foarte 
centrală (fostă 30 Decembrie), dar nu foarte largă, din centrul istoric al Bucureştiului, îi 
poartă numele. În apropiere de Hanul lui Manuc, această stradă este vizitată atât de români, 
fiind foarte centrală, cât şi de turişti, fiind vorba de un obiectiv turistic important cum este 
„Hanul lui Manuc". Totuşi, într-un stadiu mai avansat de reconstituire a peisajului urban s
a considerat că felul în care fusese comemorat Maniu nu fusese suficient, iar în 1995 un alt 
bulevard împărţit în două, ,,Armata Poporului" şi „Păcii" a devenit Iuliu Maniu şi este chiar 
cel mai mare bulevard bucureştean. De altfel, specialiştii au constatat că există o relaţie 
strânsă între importanţa personalităţii şi dimensiunea arterei. Nu poate fi întâmplător faptul 
că cea mai importantă cale de ieşire din Bucureşti poartă numele celui mai pro-occidental 
politician interbelic român. În acelaşi timp, strada Iuliu Maniu a fost numită strada Franceză. 
Comemorarea lui Ion Mihalache a fost mai contestată. În 1994 strada Compozitorilor a fost 
numită cu numele lui Ion Mihalache şi ridicată la rang de bulevard, dar acest lucru nu a părut 
satisfăcător. În 1996, după ce P.N.Ţ.C.D. a furnizat un primar al Capitalei s-a făcut un 
schimb între perifericul bulevard Ion Mihalache şi bulevardul central 1 Mai. Această 
schimbare a fost nepopulară, mulţi bucureşteni considerând-o doar o victorie electorală. Mai 
mult decât atât, semnificaţia datei de 1 Mai este privită pretutindeni ca o sărbătoare 
internaţională a celor ce muncesc, decât ca un eveniment comunist. Pentru ca numele de 
străzi să fie cu adevărat părţi componente ale rescrierii istoriei post-comuniste, este necesar 
ca cei care uzează de aceste nume să le cunoască semnificaţia. Cum era de aşteptat, 

populaţia bucureşteană nu a manifestat un interes deosebit pentru rebotezarea străzilor. De 
aceea, mai ales la periferia oraşului, pe plăcuţe apar diferite explicaţii alături de noul nume. 
În unele cazuri, atunci când este vorba de numele unei personalităţi există şi o scurtă 
explicaţie a rolului său în societatea şi perioada în care a trăit. Este un mod de afirmare şi 
promovare a istoriei în versiunea autorizată de noua putere. În general, evocarea României 
interbelice în denumirea străzilor Bucureştiului după 1989 a fost atât selectivă cât şi 

exclusivă. Aproape toate personalităţile sunt de etnie română, doar trei străzi, care au primit 
nume în 1993, poartă numele a trei membri ai minorităţilor (aceştia fiind neamţul Hermann 
Oberth, din Transilvania, evreii români Mihail Sebastian şi Wilhelm Fildermann). 
Reconfigurarea istoriei pare să fie consfinţită în peisajul public urban de după 1989 ca o 
istorie aproape exclusiv aparţinând românilor. Este o tendinţă care domină în general 
perioadele post-comuniste în care valorile naţionale sunt proeminent scoase în evidenţă. 
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Concluzii 

Schimbarea numelor străzilor care urmează unei schimbări a ordinii politice pare 
axiomatică, aşa încât s-a studiat doar superficial acest proces în contextul schimbărilor din 
perioada post-comunistă. Acest studiu şi-a dorit să explice şi să demonstreze că schimbarea 
numelor străzilor Bucureştiului este şi ea o componentă a refacerii peisajului urban simbolic 
de după 1989. Cu toate că numărul schimbărilor nu este prea mare, ele reconfigurează 
peisajul public conform noilor orientări, aşa cum numele deţinute de străzile oraşului în 
perioada comunistă reflectau realităţile şi tendinţele vechii ordini politice. Noile nume 
implementate de comisia împuternicită de primărie, au înlăturat încărcătura comunistă a 
denumirilor de dinaintea Revoluţiei. Este evident însă faptul că acest proces a avut loc cu 
precădere în centrul oraşului şi este mult mai puţin vizibil la periferie. Numele schimbate 
ale străzilor pot oferi numeroase informaţii despre reconsiderarea istoriei de după 1989. 
Evocarea, mai ales, a perioadei pre-comuniste, adică a perioadei interbelice, este reflectal[J 
jucând un rol important în afirmarea unei tendinţe noi a istoriei naţionale. În mare, studiul 
ilustrează centralizarea spaţiului urban în perioada de construire a identităţilor post
comuniste. Schimbarea numelor străzilor este doar un exemplu de componentă secundarf1 
care conţine în chiar procesul ei date despre reforma însăşi. Drept exemplu, ar putea fi luată 
schimbarea Bulevardului Republicii în Bulevardul Carol I în 1995. Câtă vreme România a 
rămas republică, rezonanţele primului nume erau socialiste, ca o victorie a republicii asuprn 
monarhiei. Chiar dacă România nu a redevenit o monarhie, denumirea bulevardului cu 
numele lui Carol I are scopul de a comemora personalităţi importante şi benefice la timpul 
lor. Neajunsurile iscate de inscripţionarea noilor nume, au creat, din păcate, destule 
încurcături poate doar din neglijenţă. Confuziile au durat cel puţin cinci ani, lucm 
inadmisibil pentru centrul unei capitale. Cauzele pot fi atât o anume indiferenţă, cât şi 

problemele de natură financiară ale primăriei. Chiar şi aşa simpla schimbare a numelui unei 
străzi reprezintă un microcosmos al evenimentelor majore din România post-comunistă. 
Schimbările respective aduc un plus de lumină asupra evenimentelor sau personalităţilor din 
trecutul mai îndepărtat pentru cetăţeanul de rând, dar evidenţiază pentru cercetătorii români 
şi străini tendinţele ideologice ale noii ordini. Desigur, chiar dacă deocamdată schimbările 
numelor de străzi par să se fi oprit, acest proces va continua într-un ritm mai puţin alert, dar 
păstrând aceleaşi tendinţe de după 1989. În termeni generali, recunoaşterea semnificaţiei 
simbolurilor (adică a numelor străzilor, în acest caz) şi a sensurilor schimbărilor poate 
contribui la o înţelegere complexă şi nuanţată a schimbării post-comuniste. 
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Poliâcal Changes and the Ollicial Public Landscape: 
Chan.ges in the Street Demoninaâon after 1989. 

SUMMARY 

The names of the streets kept changing, with each epoch, during each regime. Their 
uld and new names are more or less known, but the process itself of street denomination was 
~iven little attention. Therefore, the present study aims at examining the changes in the 
~trcets' names in Bucharest, after 1989, as they are a representative component of the 
1rconfiguration ofspace and time, as a self-standing process during the post-communist era. 
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IN .JURUL A DOUĂ SCRISORI Dt~ 
LA GEORGE D. FLORESCU 

dr. Mihai Sorin Rădulescu 

Întemeierea Muzeului de Istorie al Bucureştilor - în anul 1929, avându-şi sediul pr 

Calea Victoriei, în fosta Casă Kretzulescu-Cantacuzino-Moruzi1 - este legată de pitore:.isr11 
figură a lui George D.Florescu (1893 - 1976), care a ilustrat funcţia de secretar genernl 111 

acestei instituţii până la reorganizarea ei de după Cel de-al doilea război mondial 
Numeroase au fost meritele acestui remarcabil specialist în istoria oraşului, ca şi în 

cercetările genealogice privitoare la familiile boiereşti din Ţara Românească2 , din care l'i 

însuşi cobora pe multe filiaţii3 . Cu prilejul centenarului naşterii sale, o sesiune '"° 
comunicări i-a omagiat memoria în anul 1993, la Institutul de Istorie "N.lorga"4, dar cee:.i l'l' 

ar fi încă foarte necesar ar fi o reeditare în volum a principalelor sale studii5. 

Cele două epistole care văd acum lumina tiparului constituie mai degrabă un prilej 1k 
a readuce în atenţie personalitatea acestui adevărat părinte-fondator al istoriogralir1 
Capitalei, de care mulţi bucureşteni îşi mai amintesc încă cu multă simpatie, admiraţie ~1 
chiar tandreţe. Având în vedere cantităţile uriaşe de scrisori nepublicate care se găsesc î11 
arhivele publice şi particulare, a aduce în atenţie două scrisori trimise de George D.Floresrn 
în 1961 şi, respectiv, 1968 înseamnă a le salva de la o potenţială distrugere şi a proiecta în 
actualitate ceva din conştiinţa de sine a vechiului Bucureşti. Conţinutul lor 1111 

revoluţionează biografia cărturarului, dar merită un comentariu. 
Prima scrisoare - datând din 13 martie 1961 - mi-a fost încredinţată de destinatarnl 

ei, inginerul Radu Constantinescu ( 1919 - 1998), care a fost căsătorit vreme de câteva lm11 
cu Anca Florescu, una dintre fiicele lui George D.Florescu şi ale soţiei sale Margarelu 
născută Cantacuzino, nepoată de fiu a fruntaşului conservator Gheorghe Grigor1· 
Cantacuzino. Radu Constantinescu - de care autorul acestor rânduri, în ciuda diferenţei dl· 
vârstă, a fost legat printr-o prietenie statornică - era fiul generalului Constanti11 

Constantinescu Claps6 şi al soţiei sale Henrietta născută Răileanu, descendentă pe linil' 

1 Grigore Ionescu, Bucureşti Ghid istoric si artistic, Bucureşti, Fundaţia pentru Literatură şi Arin 
"Regele Carol II'', 1938, p.67. 

2 Mihai Sorin Ră<lulescu, Genealogia românească Istoric sj bibliografie, Brăila, Muzeul Brăilei 
Editura lstros, 2000, pp.77, 84-87. Despre Ferdinand Bartsch, i!!.i.drn:!. pp.92-93. 

3 Idem, Genealogii, Bucureşti, Ed.Albatros, 1999, pp.88-93. 
4 Comunicările prezentate cu acel prilej au fost publicate în "Arhiva Genealogică", serie nouă, IIl(Vlll). 

l-2, 1996. 
5 Un asemenea volum de stu<lii - cu valoare în bună măsură restitutivă - alcătuite de Emanoil Ha~1 

Mosco, un alt erudit istoric al Bucureştilor şi genealogist al familiilor boiereşti din Ţara Românească, 01111 
prieten al lui George O.Florescu, a apărut în 1995, sub îngrijirea lui Ştefan Pleşia, Dan Pleşia şi Mihai Sorin 
Rădulescu (autori şi ai notelor explicative). 

6 Mihai Sorin Rădulescu, Generalul Constantin Constantinescu Claos, în "Dreptatea", nr.209, 14 octombrie 
1990, p.3. Alesandru Duţu, Florica Dobre, Leonida Loghin, Armata română în al doilea război mondial 1941 
J 945 Dictionar enciclopedic, Bucureşti, Ed.Enciclopedică, 1999, pp.97-99. Porecla - devenită cognomen 
"Claps" provine de la numele unui tip de peniţă, foarte răspândită în epocă. 
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h-111inină din familiile Sturdza şi Rosetti. Epistola este scrisă cu prilejul decesului 
v,1·11cralului - care a ocupat funcţii militare de primă însemnătate în timpul Celui de-al doilea 
1111.boi mondial - elogiindu-i personalitatea, mai degrabă nemilităroasă: "era un băiat tare 
dragăstos, glumeţ, întreprinzător şi deştept". De adăugat că era şi un om cu foarte mult 
111lcres pentru cultură, dovadă biblioteca sa plină de cărţi de substanţă, moştenită de fiul său 
I< adu, şi din care autorul acestor rânduri deţine un exemplar, frumos legat, al cărţii lui Vasile 
1'1irvan, Getica. 

Soarta alianţelor militare a făcut ca ofiţerul Constantin Constantinescu Claps să lupte 
rn întreaga armată română - în Primul război mondial împotriva germanilor, pentru ca în 

1TI de-al doilea să fie unul dintre principalii lor aliaţi, conducând armata a 4-a, în bătălia de 
lu Cotul Donului7. 

Cealaltă scrisoare - datată 21 decembrie 1968 - este adresată heraldistului şi 

.irncalogistului bucureştean Ferdinand Bartsch ( 1902 - 1983)8 şi ne prilejuieşte o incursiune 
111 viaţa şi activitatea acestei figuri uitate astăzi. Dar înainte de a vorbi despre această 
prrsonalitate a Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie de pe lângă Institutul de 
1~1orie "N.Iorga" - adevărată insulă de pasiune şi cel mai adesea de profesionalitate în 
11rcanul propagandei totalitare-, fie precizat faptul că "mon cousin George Gr.Cantacuzene" 
1•slc cunoscutul arheolog ( 1900 - 1977), fost conferenţiar de istorie antică la Facultatea de 
I 1lcre a Universităţii din Bucureşti şi apoi cercetător la Institutul de Arheologie9• 

Alexandru Moruzi (1911 - ... ) 10 - alt personaj amintit în această epistolă-, coborâtor 
il111 ramura Moruzeştilor de la Pechea (în fostul judeţ Covurlui, astăzi în judeţul Galaţi) era 
voml primar al istoricului Gheorghe Brătianu. Pe linie maternă, descindea din Ghiculeştii 
111oldoveni de la Deleni şi, prin căsătoria domniţei Fenareta Ştirbei cu Theodor Ghika-
1 le Icni, din domnitorul Barbu Ştirbei. „Şerban" din scrisoare este genealogistul bucovinean 
~1·rban Flondor, fiul omului politic Iancu cavaler de Flondor şi ginere al omului politic 
llarbu Ştirbei, nepot de fiu al domnitorului cu acelaşi nume. 

George D.Florescu se afla în relaţii de amiciţie strânsă şi de colaborare genealogică 
1·11 Ferdinand Bartsch. Prietenul amândurora, avocatul Alexandru V.Perietzianu-Buzău -
pnsionat genealogist al familiilor boiereşti din Ţara Românească - îşi amintea cu afecţiune 
dr.spre George D.Florescu: "L-am mai văzut, mai apoi, de vreo trei ori la cenaclul, mai mult 
~1111 mai puţin heraldic şi genealogic, pe care-l ţinea în fiecare miercuri după-amiază, în casa 
,11 cu aspect câmpenesc de lângă piaţa Filantropiei, regretatul nostru membru şi coleg 
1:l'l'dinand Bartsch. Incă în plină vigoare fizică, părea resemnat de fatalitatea vieţii şi cred că 

7 Hans Doerr, Gencralmajor a.O., Der Feldzui,: nach Stalim:rad Versuch ejnes ooeratjven Uberblickes, 
I 1111mstadt, E.S.Miltler & Sohn Gmbh, 1955, pp.60, 68. Mihail Vasile-Ozunu, Petre Otu, lnfrânti si ujtaci Românii 
l11 lii1hilia de la Stalini,:rad, Bucureşti, Ed."Ion Crisloiu", 1999, pp. l 27, 282. 

8 Vezi, de asemenea, Mihai Sorin Rădulescu, Un i,:enealoi,:ist din vechiul Bycuresti, în "Ziarul de 
duminică", 29 iulie 2005, nr.30(261 ), p.4, supl.cult.al "Ziarului financiar", 29 iulie 2005, anul VII, nr.1683. 

9 Eugen Comşa, Gheori,:he Cantacuzino (necrolog), în "Studii şi Cercetări de Istorie Veche", t.29, nr.2, 
1111111ic-iunie 1978, pp.303-305. Cuvintele "mon cousin" se explică prin Faptul că Marga Florescu, so\ia lui George 
11 Florescu, era fiica lui Nicolae Cantacuzino, frate cu Grigore Cantacuzino - fost ministru conservator -, tatăl 

011 hcnlogului Gheorghe Cantacuzino. 
10 Florin Marinescu, Etude i,:enealoi,:iqye syr la familie Moyroyzi, Atena, 1987, p.132. 
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oarecum mulţumit şi împăcat în sufletul său" 11 • Unda de ironie la adresa lui Ferdinand 
Bartsch se explică prin faptul că acesta avea în preocupările sale heraldice şi genealogice o 
anumită doză de amatorism, fără ca aceasta să facă din el un personaj mai puţin interesant, 

după cum mi-au relatat mulţi oameni care l-au cunoscut12• 

Ferdinand Bartsch a publicat foarte puţin 13 , dar entuziasmul său pentru disciplinele 
auxiliare ale istoriei legate de studiul nobilimii şi al dinastiilor nu a fost mic. Motivaţia poate să 
fi fost şi una izvorâtă din propria sa obârşie: nepot de fiu al ofiţerului de husari Arthur Bartsch 
von Demut şi al soţiei sale Olga născută Boldur-Lăţescu, Ferdinand Bartsch descindea pe linie 
maternă din numerosul neam al Ghiculeştilor, mai exact din ramura de la Trifeşti (jud.Iaşi). De 
profesie era inginer de căi ferate şi această formaţie i-a asigurat cultul exactităţii şi al detaliului. 
S-a numărat printre membrii fondatori ai Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie, 
fondată în 1971, într-o perioadă de destindere ideologică, pe lângă Institutul de Istorie 
''N.Iorga". In această calitate, a luat parte la câteva congrese internaţionale de genealogie şi 
heraldică- de pildă, la Liege ţi la Miinchen14 - abordând subiecte din ambele discipline care 
la acea dată prezentau un evident grad de noutate. Atunci când vorbea la Liege despre timbrele 
armoariilor boiereşti din Moldova şi Ţara Românească, majoritatea lucrărilor lui Dan 
Cemovodeanu - inclusiv Ştiinţa şi arta heraldică din România - şi Ioan N.Mănescu, nu fuseseră 
încă nici scrise şi nici publicate. De asemenea, este cunoscut succesul pe care Ferdinand Bartsch 
l-a avut cu redescoperirea descendenţei internaţionale - în bună măsură în rândul dinastiilor 
europene - a lui Ieremia Movilă. Preocupările sale privind heraldica românească şi străină, cele 
referitoare la încrengăturile occidentale umpleau în acel moment un gol, căci marii genealogişti 
- Ioan C.Filitti, George O.Florescu, Emanoil Hagi-Mosco -, dar şi mai micii profesionişti .şi 
pasionaţi ai acestor domenii, nu se interesau prea mult de genealogiile şi blazoanele occidentale, 
conştienţi fiind că nu puteau aduce contribuţii originale în acest domeniu. De la Sever Zotta care 
acordase multă atenţie genealogiilor dinastice, un asemenea interes a reapărut la Ferdinand 
Bartsch. S-ar putea reproşa faptul că nu era istoric de formaţie şi aceasta ar explica interesul său 
pentru genealogiile şi blazoanele occidentale, în general cunoscute. Da şi nu, pentru că în 
aceeaşi măsură în care studiul istoriei universale are un rost şi în România, unde contribuţiile 
originale în acest domeniu sunt dificile şi puţine la număr, tot aşa interesul - adesea comparatist 
- pentru heraldica şi genealogia apuseană îşi găseşte deplina justificare. Evoluţia boierimii 
române şi a însemnelor sale, ca şi cea a stemelor statului şi ale oraşelor pot fi înţelese adecvat 
într-o perspectivă comparatistă. 

11 Alexandru Perietzianu-Buză.u, George D Florescu asa cum ni s-a ară.lat asa cum l-am înleles, în "Arhiva 
Genealogică", serie noua, lll(Vlll), 1-2, 1996, p.26. 

12 Poetul Sandu Tzigara-Samurcaş, inginerul Dan Râşcanu, heraldistul Mihail G.Ştephănescu, însuşi 
Alexandru V.Perietzianu-Buzău, Radu Beldiman. 

11 Printre puţinele sale scrieri publicate, Les timbres des acmoiries des familles de Moldayje et de Valachje. 
în Recuejl du 11• Congri:s jnternational des sciences genealogjqye et h.!raldjqye Lii:ge 29 maj - 2 jujn 1972, 
pp.67-69; Les descendants roymajns et ,!trangers des orjnces de Moldavje Ieremia el Simion Movilă, în 
12 lnternatjonaler Koni;ress Hir genealo~ische ynd heraldjsche WissenschaOen Miinchen 1974 Kongressbericht, 
voi.Genealogie, pp.277-283. 

14 Vezi nota precedentă. De asemenea, Dan Cernovodeanu, Stiinta si arta heraldică în România, Bucureşti, 
Ed.Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1977, p.35. 
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ln a doua parte a anilor '80, o întâmplare fericită a făcut să intru în legătură cu fiica şi cu 
ginerele său care mi-au încredinţat trei registre cu arbori genealogici15 scrişi de tatăl lor - unii 
alcătuiţi de el, alţii de către prietenii săi Vasile Panopol, Şerban Flondor şi Ştefan 

Cernovodeanu. Intr-unul se atla şi o autobiografie a lui Ferdinand Bartsch, scrisă de el în 1953, 
care ajută în mod hotărâtor la înţelegerea figurii acestui personaj de o impresionantă erudiţie 
heraldică şi genealogică. lată că şi celebrele autobiografii din perioada comunistă se dovedesc 
folositoare la ceva, în posteritate ... 16 Din ea reiese între altele faptul că Ferdinand Bartsch a 
condus trenul cu care familia regală a plecat în Elveţia în ianuarie 194817. 

Ferdinand Bartsch avea o interesantă colecţie de amprente sigilare, pe care o aminteşte 
de câteva ori Dan Cernovodeanu în Ştiinţa şi arta heraldică în România18, cuprinzând mai ales 
sigilii ale unor familii boiereşti. Această colecţie a rămas la fiica sa, doamna Catinca Gorunescu. 

A evoca pe Ferdinand Bartsch înseamnă de fapt a readuce în atenţie o parte din mediul 
ştiinţific şi uman în care George D.Florescu a trăit, mai cu seamă după cel de-al doilea război 
mondial, refugiindu-se astfel din sordidul existenţei din timpul regimului totalitar. 

Scrisorile 

1. George D.Florescu către ginerele său, inginerul Radu Constantinescu 

"Bucureşti 13 martie 196 l 

Dragul meu Radu 

Tare aş fi dorit ca aceste rânduri să-ţi fie îrunânate înainte de sosirea ta la Bacău dar deh 
! Am scăpat trenul - nu la figurat, dar chiar în realitate - căci mătuşa ta duduia Coca a părăsit 
azi Bucureştii şi am atlat cam târziu de această călătorie. 

Plecarea de pe această lume a bietului tău părinte m-a îndurerat adânc, dar mi-a răscolit 
totodată şi amintiri mai îndepărtate, de mai bine de patruzeci de ani. 

Era pe malul Trotuşului, în campania din 1916-7, eram într-un mic cătun cu coloana de 
muniţii a unui divizion de artilerie grea, cu toate că eu de baştină îmi făcusem voluntariatul la 
<<giamgii>>, cum erau porecliţi pe atunci <<geniştii>>. 

Pe vremea aceea artileriştii erau numiţi <<tunari>>. Printre aceştia îmi aduc aminte că 
am cunoscut în drum spre Măgura Caşinului, pe un locotenent Constantinescu, dintr-un 
regiment de artilerie uşoară - dacă amintirea-mi nu mă înşeală ! Ne-am văzut destul de des căci 
pe acele coclauri moldovane, atunci, nu întâlneai decât militari. El cu chesoanele lui cu obuze 
mici, eu cu căruţele trase de boi, cu obuze şi focoase de 105. 

15 Arbori genealogici - uneori cu documenta\ia aferentă - ai familiilor Boldur Costachi, Bălăceanu, 
Bogdan, Buhuş, Başotă, Bărbătescu-Habudeanu-Pambere-Caftangioglu, Beller, Barnovschi, Barbovschi, Baltă, 
Băişani, Balasache, Bucioc, Buhăescu, Buzdugan, Buhuş, Boteanu, Beldiman, Cuza, Cantacuzino, Canano, Cerna!, 
Catargi, Cavarroc, Carp, Curt, Catacaz, Caracaş, Costin, Ciogolea, Ciurea (Cozma - Ciurea), Ciurea (Vaslui), 
Donici, Dimachi, Dubău, Filipovschi, Flondor, Feştilă, Ghenghea, Greceanu, Gheuca, Gane, Gafencu, Grigorcea, 
Gândul, Gorovei, Hermeziu, Hrisoverghi, Jacovachi, Jlschi, Jora, Krupenski, Kogălniceanu, Kaţiki, Luca, Lână, 
Lazu, Lambrino, Mihăilescu, Murguleţ, Millo, Movilă, Milcoveanu, Miclescu, Mogoşescu-Bărcănescu

Grădişteanu, Mavriki, Moriun, Neculce, Nacu, Năsturel-Herescu, Negri, Paladi, Panaite, Potlog, Pisoschi, 
Râşcanu, Rudeanu, Rugină, Sturdza, Silion, Stroici, Scobihorn, Scor\escu, Stamatin, Ştirbei, Ştirbei-Drăgănescu, 
Şoldan, Tabără, Tomşa, Ursachi, Urianu, Vârnav, Veaveriţa, Voinescu. 

16 Vezi documentul nr.3. 
17 Fraza din autobiografia lui Ferdinand Bartsch este următoarea: "ln anul 1948 am fost trimis de căile 

ferate să conduc la Lausanne trenul cu fostul rege Mihai şi această călătorie a durat 10 zile" (documentul nr.3). 
18 Dan Cernovodeanu, Qlli.i!., pp.125, 181, 292, 354, 366, 402, 412. 
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Era un băiat tare drăgăstos, glumeţ, întreprinzător şi deştept şi câteodată la vreo masă a111 
schimbat câte-o vorbă, mai de duh, mai de haz. Am plecat din acele locuri spre refacerea ln 
Călugăra Mare şi cum era firesc: am uitat unul de altul. Mult mai târziu am auzit vorbindU-Sl' 
de un ofiţer superior cu porecla de <<Claps>> şi mi s-a dat şi tâlcul acesteia. 

Cine putea ghici, în scurgerea a aproape o jumătate de veac, că soarta ne va apropia din 
nou, chiar numai de la distanţă, şi că cheia acestui fir de legătură vei fi tu din parte-i şi Anca 1

'' 

din partea mea ? 
Bucuria voastră într-o căsnicie pe care noi amândoi am binecuvântat-o, îmi esk 

amintirea lui cea mai dragă, şi-i voi purta în suflet veneraţia şi recunoştinţa dincolo de mormânl, 
cu o îndurerare însă şi mai adâncă: acea boală care l-a măcinat până când Cel de Sus l-a chemai 
la El. 

Mă gândesc la tine, Radu! meu drag, să te rog să crezi că vei găsi în mine aevea pe acela 
care te socoteşte ca un copil al său, şi pierzând un tată firesc să ştii că-ţi voi fi de azi înainte u11 
tată sufletesc. 

Mă mai gândesc cu duioşie şi admiraţie la aceea care ne-a fost ca o mamă firească şi rog 
pe A-Tot-Puternicul să-i dea vlagă de stăpânire în marea ei durere. Dragostea voastră - copiii 
mei - va fi o alinare a zbuciumului marii despărţiri. 

Te sărut copilul meu, te strâng la inimă şi-ţi mulţumesc din fundul sufletului meu ce faci 
pentru iubita mea Anca.Dumnezeu să te ocrotească şi să te susţină în marea-ţi durere pe care 
eşti chemat a o încerca. 

Al tău cu părintească dragoste Conu George" 

2. George D.Florescu către heraldistul şi genealogistul Ferdinand Bartsch: 

"Le 21.XII.968 

Mon cherami 

Mon cousin George Gr.Cantacuzene m'a apporte ce dessin et Ies informations qm 
suivent ci-bas. 

Alexandre Morouzi (fils du feu Sebastien20) qui reside depuis quelques annees â Athenes, 
possede un tableau du XVIIIeme siecle qui represente un personnage barbu coiffe d'un turban, 
qui porte comme bijou une emeraude, dans un des coins du tableau se trouvent Ies armoiries 
peintes dont on me joint le dessin [două cuvinte nedescifrate]. II s'agirait de pouvoir identifier 
la familie a laquelle a appartenu certe personne. 

Comme je sais que vous vous occupez de ce genre d'armoiries qui me paraissent etre 
frarn;:aises vu le chevron, j'ai dirige mon cousin chez vous afin de consulter aussi Şerban21 • 

Mon cousin ajoute que le portrait des personnages d'apres Ies informations 
communiquees â Athenes, aurait ete achete dans Ies Principautes danubiennes. 

Avec miile remerciements anticipes. 
George D.F/orescu" 

19 Anca Florescu, una dintre fiicde lui George O.Florescu, căsătorită mai întâi cu Radu Constantinescu şi 
apoi cu erofesorul universitar Emil Brancovici. 

-
0 Sebastian Moruzi, fratele Mariei Moruzi, căsălorită cu Alexandru Cuza - unul dintre fiii domnitorului 

Alexandru Ioan Cuza -, mama istoricului Gheorghe Brătianu. 

~ 1 Genealogistul Şerban Flondor, fiul omului politic bucovinean Iancu cavaler de Flondor. 
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Traducere: 

"21.XII.968 

Dragul meu prieten 

Vărul meu George Gr.Cantacuzino mi-a adus acest desen şi informaţiile care urmează 
mai jos. 

Alexandru Momzi (fiul regretatului Sebastian) care locuieşte de câţiva ani la Atena, 
posedă un tablou din secolul XVIII care reprezintă un personaj cu barbă, având pe cap un 
!urban, care poartă ca bijuterie un smarald. lntr-unul dintre colţurile tabloului se află 
blazonul pictat al cărui desen îmi este trimis. Ar fi vorba de a putea identifica familia căreia 
i-a aparţinut această persoană. 

Cum ştiu că vă ocupaţi de acest gen de blazoane care mi se par a fi franceze având în 
vedere chevron-ul, l-am îndrumat pe vărul meu către Dumneavoastră pentru a-l consulta şi 
pe Şerban. 

Vărul meu adaugă că portretul personajului, după informaţiile comunicate la Atena, 
ar fi fost cumpărat în Principatele Dunărene. 

Cu o mie de mulţumiri anticipate, 
George .Florescu" 

3. "Autobiografie de Ferdinand Bartsch, din 23 mai 1953 

"Subsemnatul Ferdinand Bartsch m-am născut în comuna Filioara raionul Tg.Neamţ, 
regiunea Bacău la 1 O februarie 1902, actualmente funcţionez ca referent tehnic special la 
Direcţia Regională Bucureşti, căsătorit cu un copil, fără nici un fel de avere. Domiciliez în 
Bucureşti Intrarea Maior Câmpeanu 5. 

Pe tatăl meu îl chema Artur Bartsch. El a decedat în anul 1909. Mama mea Agripina 

Bartsch născută Ghika22 a murit în anul 1907. Tatăl meu nu a avut avere, el era inginer şi un 
timp profesor la o şcoală de meserii din Iaşi. El nu a fost înscris în nici un partid politic, nu 
a fost acţionat în judecată şi nici condamnat. 

Mama era de profesiune casnică şi a avut ca avere o casă la mănăstirea Agapia 
comuna Filioara raionul Tg.Neamţ casă pe care am moştenit-o şi care a fost vândută de 
tutorele meu fiind încă minor, pentru întreţinerea mea. Banii însă au fost pierduţi în cea mai 
mare parte din cauza inflaţiei de după primul război mondial. 

Tatăl meu a avut un frate Alfred care a murit tânăr cred că prin anii 1880 - 1890. 

El a mai avut o soră Maria Bartsch căsătorită cu Ion Ghika23 , fratele mamei. Dânsa a 
murit în anul 1939 în vârstă de 76 ani. Nu a avut avere, de profesiune casnică. 

Mama a avut un frate Ion Ghika căsătorit cu sora tatei Maria Bartsch care a murit în 
anul 1935, în vârstă de 75 ani. Dânsul a fost avocat, nu a avut avere decât o casă în Iaşi pe 

l! Agripina Bartsch născută Ghika (Trifeşti) era nepoată de soră a mitropolitului primat Calinic Miclescu 
şi descendentă, pe linie feminină, din familia Ştirbei. 

23 Ion Ghika (Trifeşti) a fost ajutor de primar al laşilor. 
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care a vândut-o şi din care a cumpărat fiicei sale o casă în Bucureşti. Nu a tăcut politică şi 
nu era î1·scris în nici un partid. 

Mama mea a mai avut o soră Lucia care a fost prima soţie a tatălui meu, cu care a avut 
o fiică Olga, soră vitregă cu mine. Ea a murit în anul 1899. Nu a avut avere, de profesiune 
casnică. O altă soră a mamei, Ecaterina Ghika, căsătorită cu Alexandru FeodossiefT 

Cantacuzino24, a murit în anul 1924. Nu a avut avere şi îşi câştiga existenţa brodând acasă. 
In fine altă soră a mamei Valeria Ghika nu a fost căsătorită. A murit în anul 1935. Ea 

locuia cu fratele său Ion care o întreţinea. Am avut o soră vitregă, Olga Bartsch, născută în 
anul 1885 şi decedată în anul 1948. A fost căsătorită cu Eugen Subschiitz [lectură nesigură], 
medic la spitalul din Târgul Neamţ. A murit pensionară 1.0.V.R., fără nici un fel de avere. 
Soţul ei a murit în anul 1917 în primul război mondial. Sora mea nu a tăcut nici un fel de 
politică. Nu a fost acţionată nici condamnată. 

Am următorii veri: 1. Gheorghe Ghika25, referent tehnic special la 
Sovromconstrucţie, domiciliat în Bucureşti, strada Aviator Zorileanu. Fost ofiţer demisionat 
în anul 1929. De atunci a fost funcţionar. E căsătorit cu Florica Bahic. Nu a făcut nici un fel 
de politică. Nu a avut avere. Nu a fost acţionat în judecată nici condamnat. 

2. Eva Constantinescu născută Ghika, căsătorită cu Gheorghe Pascu26, decedat în 

1923, şi apoi cu Armand Constantinescu27, fost avocat, fost magistrat. Are o casă în Parcul 
Domeniilor. 

M-am căsătorit în anul 1937 cu Maria Mladoveanu, născută în anul 1909, de 
profesiune casnică. Nu a avut şi nu are nici un fel de avere. Nu a fost acţionată în judecată. 

Am o singură fiică Ecaterina, în vârstă de 7 ani, născută în Bucureşti la 14 
noiembrie 1945. 

Tatăl soţiei mele Ştefan Mladoveanu mort în anul 1852, la vârsta de 92 de ani. Fost 
magistrat, nu a avut avere. Nu a făcut politică. Nu a fost acţionat în judecată. 

Mama soţiei, Polixenia Mladoveanu născută Gheorghiadi, în anul 1875, e 
actualmente în vârstă de 78 ani, domiciliază în comuna Plopeni la uzinele Ilie Pintilie, la fiul 
ei. A avut avere o casă în Bucureşti şi 300 pogoane pământ în comuna Moţăţei care pământ 
a fost expropriat. Actualmente nu are nici o avere şi e întreţinută de fiul ei. 

Soţia mea are un singur frate, Ştefan Mladoveanu, inginer la uzinele Ilie Pintilie, căsătorit 
cu Eliza Beloiu. Nu are avere. Ştiu că s-a înscris în Partidul Muncitoresc Român. Nu a fost nici 

24 Alexandru FeodossielT Cantacuzino mai fusese căsătorit o dată cu Coralia Boldur Costachi, strănepoată 
a mitropolitului Veniamin Costachi, cu care a avut o fiică, Maria, căsătorită mai întâi cu Grigore Sturdza - fiul lui 
"Beizadea Vitei" - şi apoi cu istoricul de artă Alexandru Tzigara-Samurcaş. Din căsătoria lui Alexandru FeodossielT 
Cantacuzino cu Ecaterina Ghika (Trifeşti), s-a născut o fiică, Elena, căsătorită cu Eugen Ghika (Climeşti), fratele 
arhitectului Nicolae Ghika-Budeşti. 

Alexandru Feodossieff Cantacuzino descindea - pe linie feminină - dintr-o ramură moldovenească 
(Şerbeşti) a Cantacuzinilor (G.Bezviconi, Boierimea Moldovei dintre Prut si Nistru, voi.II, Bucureşti, 1943, 
pp.72-73). 

25 Avea porecla alintătoare "Beişor". S-a ocupat de administrarea proprietăţii cumnatului său bancherul 
Joseph Pinkas, de la Bale Uud.Bihor), unde exista şi un frumos castel. 

26 George Pascu, fiul lor, cunoscut muzicolog, a fost profesor de istoria muzicii la Conservatorul din Iaşi. 
27 Autor al unor lucrări de astrologie de mare succes altădată: despre horoscopul lui Eminescu, o carte 

intitulată Magul de la Snagoy. 
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acţionat în judecată nici condamnat. Socrul meu a avut două surori Alexandrina Tacheanu 
I lectură nesigură), moartă în 1924 şi altă Ecaterina, necăsătorită, moartă la 1926. Nu le-am 
cunoscut şi nu ştiu nimic de ele. A avut şi doi fraţi, Dumitru Mladoveanu, fost grefier, 
necăsătorit, mort în anul 1933, şi Constantin Mladoveanu, medic, mort în anul 1945, 
necăsătorit. Nu a lăsat nici o avere. 

Soacra mea a avut un frate, Dumitru, funcţionar, mort în anul 1939. Nu cunosc 
viaţa lui, doar că a murit sărac. Soacra mea are o soră Atena Gheorghiadi, domiciliată în 
Calea Floreasca 48. A fost căsătorită cu Ion Stoianovici, medic. A avut 200 hectare 
pământ în comuna Moţăţei, de profesie casnică. A fost expropriată, nu a fost condamnată. 

Soţia mea are o vară, Sofia Stoianovici, domiciliată în Calea Floreasca 48. 
Actualmente, [ ... ] [cuvânt nedescifrat] la Sovromconstrucţia. A avut o casă în Bucureşti, 
Calea Floreasca. 

Afară de soacră-mea şi mătuşa nevestei mele, nu am alte rude cu avere expropriate. 
Nu am rude arestate. 
Nu am rude industriaşi nici acţionari şi nici chiaburi. 
Nu am rude foşti jandarmi sau comisari. 
Nu am rude ofiţeri activi. Vărul meu Gheorghe Ghika a fost ofiţer activ între anii 

1913 şi 1929. 
Nu am rude foşti demnitari. 
Am terminat cursul primar în anul 1913 în care am intrat la Liceul Naţional din Iaşi 

pe care l-am absolvit în anul 1921. In liceu am fost premiant I în mai multe clase iar în 
celelalte printre primii din clasă. 

Am întrerupt liceul în timpul primului război mondial, învăţând în particular, 
întrucât Liceul Naţional nu funcţiona. După terminarea liceului m-am înscris la 
Politehnică. Tot timpul studiului la Politehnică m-am întreţinut singur. Am locuit la 
cămin. Pentru a putea cumpăra rechizitele necesare, redactam şi scriam cursuri. 

La 16 aprilie 1925, înainte de terminarea Politehnicii, am intrat la căile ferate ca 
[cuvânt nedescifrat), fiindcă nu mai puteam face faţă cheltuielilor de întreţinere în 
şcoală. 

La I ianuarie 1927 licenţiindu-se toţi [cuvânt nedescifrat] din calea ferată am fost 
licenţiat şi eu. 

Pentru a putea termina Politehnica fiind fără mijloace, a trebuit să trăiesc din 
împrumuturi oneroase, pe care le-am plătit apoi foarte greu. Terminând Politehnica la 1 
iunie 1928, am fost numit la Calea Ferată inginer stagiar la Dir[ecţia] Comercială. Până 
în anul 1930 am făcut stagii de [cuvânt nedescifrat) şi comerţ iar I februarie 1930 am fost 

numit inspector, ajutor la Inspecţia 9" Mişcare Iaşi. In acelaşi an am fost trimis în luna 
septembrie la Breslau, în Germania unde am făcut practica la Direcţia Regională şi am 
urmat cursurile Şcolii Superioare de Căi Ferate. M-am întors din Breslau la 1 martie 
1931 şi am fost numit imediat inspector-ajutor la inspecţia M[ unicipiului] Bucureşti. 

La 20 iulie 1931 am fost numit referent tehnic la Direcţia 4" Exploatare Iaşi unde 
am funcţionat până la 15 noiembrie 1935 când am fost numit inspector conducător de 

mişcare la Inspecţia 6" de mişcare Oradea. In 1939 desfiinţându-se Inspecţia de Oradea 
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am fost recut la Inspecţia 6" [cuvânt nedescifrat] Cluj tot în funcţia de inspector 
conducăt )r. 

ln septembrie 1940 după cedarea Ardealului Ilie nord, am fost evacuat la Arad unde 

am înfiinţat Inspecţia 6" de Mişcare Arad pe care am condus-o până în februarie 1941. In 
ianuarie 1941 contând să menţin ordinea în timpul rebeliunii legionare am fost sechestrat 
şi scos de la conducerea inspecţiei timp de 24 ore. In februarie 1941 am fost numit în 
Direcţia Mişcare [cuvânt nedescifrat] serviciului de călători, unde am funcţionat până la 
l O ianuarie 1945 când am fost numit subdirector al mişcării. 

In iulie 1945 am fost detaşat la Administraţia Lucrărilor pentru urmărirea 

transporturilor cu livrări pentru armistiţiu. La I iulie 1946 mi-a încetat delegaţia la 
administraţia livrărilor şi m-am întors la căile ferate în funcţia de consilier la Direcţia 
Planificări. 

In 1949 mi s-au schimbat atributele şi titlul fiind încadrat planificator economist 
iar în 1950 am fost încadrat şef de serviciu. In aprilie 1951 am fost mutat ca referent 
tehnic special la Direcţia Generală a Transportului Feroviar din Ministerul 
Transporturilor iar în iulie 1951 am fost mutat în aceeaşi funcţie la Direcţia Planificări 
din Ministerul Transporturilor. In anul 1952 în iunie am fost mutat la S.E.F. Bucureşti iar 
în iunie 1953 la Direcţia Regională, serviciul [trei cuvinte nedescifrate] tot în funcţia de 
referent tehnic special. Acum sunt detaşat la serviciul tehnic. 

Nu am făcut serviciul militar. Am recrutat în anul 1924, dar nu am fost găsit apt 
fiind scutitpentru debilitate fizică. Am fost revizuit în anul 1938 şi găsit bun pentru 
serviciul militar şi am rămas până la vârsta de 50 ani în cadrele armatei ca soldat 
neinstruit. In timpul războiului am fost mobilizat pe loc la Direcţia Mişcare. 

Am fost decorat cu ordinul <<Coroana României>> şi <<Steaua României>>, 
ambele în gradul de cavaler, cu ocazia zilelor de l O Mai. Am fost decorat şi cu vulturul 
german, dar nu am cerut autorizaţie de a purta această decoraţie şi ea mi-a fost atribuită 
pe baza unei liste făcute de Direcţia Mişcării. 

Am fost în străinătate în 1930 în Germania la Breslau pentru practică şi urmarea 
cursurilor Şcolii Superioare de Căi Ferate, cheltuielile fiind suportate de C.F.R. 

In 1930 şi 1931 la Paris pentru căutarea sănătăţii pe cont propriu. 
In 1937 am făcut împreună cu nevasta o excursie la Belgrad, Dubrovnik şi Praga 

pe cont propriu. 
Intre anii 1941 şi 1944 am fost ca şef de serviciu de mai multe ori în străinătate, la 

Florenţa, Budapesta, Viena, Miinchen, Berlin, Bratislava, [cuvânt nedescifrat] la 
conferinţe de [cuvânt nedescifrat] împreună cu tov.director Buradescu şi Bucur şi cu 
tov.Ferăstrău şi Constantin Vasiliu din serviciul M[işcării]. 

In anul 1948 am fost trimis de căile ferate să conduc la Lausanne trenul cu fostul 
rege Mihai şi această călătorie a durat JO zile. [subl.mea - M.S.R.] 

Aceste călătorii au fost făcute cu deplasări plătite de C.F.R. 
Vorbesc foarte bine limba franceză, mai puţin bine limba germană şi pot citi limba 

engleză. 
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Nu am fost înscris în nici un partid politic înainte de 23 august 1944 şi nici după. 
Sunt sindicalist din toamna anului 1944. Nu am fost în nici un lagăr. Nu am şi nu 

am avut nici o avere afară de casa din comuna Filioara care a fost vândută de tutorele 
meu în 1911. 

[Semnat:] Ing.Bartsch 
23 mai 1953 

Persoanele care mă cunosc [urmează o listă cu 30 persoane]" 

About two Letters from George D.Florescu 

SUMMARY 

The foundation of the Municipal Museum of Bucharest in 1929 is connected to the 
peculiar figure of George D.Florescu ( 1893-1976), who was a general secretary of this 
institution, till after the World War II. Numerous were the qualities of this remarcable 
historian, whose portrait is rendered in the present paper, starting from some of his 
letters. 
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PRIMUL SALON AL ATENEULUI 
(1894) O NOUĂ ETAPĂ ÎN VIAŢA 
ARTISTICĂ BUCUREŞTEANĂ 

Dr. Adrian-Silvan Ionescu 

Expoziţiunile Artiştilor în viaţă sunt reluate, după o întrerupere de peste un deceniu, 
în 1894 (utlima avusese loc în 1883 la Iaşi, fără o participare remarcabilă). La începutul 
acelui an, pe 17 februarie, Consiliul de Miniştri aprobase un nou regulament pe organizarea 
acestor manifestări artistice1 (vezi Anexa). Funcţia de director al Şcolii de Belle-Arte o 
deţinea din data de 13 noiembrie 1892, C.I. Stăncescu. 2 În această calitate avea sarcina de a 
organiza expoziţiile şi de a participa la jurizare, în ambele având, deja o bogată experienţă. 

În ultima decadă a lunii aprilie 1894, Stăncescu solicita o sumă de 500-600 lei 
pentru acoperirea cheltuielilor necesare aranjării expoziţiei (executarea unor panouri pe 
care trebuiau prinse tablourile - pe care el le numea paravane -, tipărirea cataloagelor, 
transportul de la gară la sală a lăzii cu lucrări sosite de la Iaşi şi angajarea unui 
servitor). 3 Îi sunt aprobaţi 600 lei care, însă, se dovedesc insuficienţi pentru că, pe 14 
mai, directorul mai cere încă 400 lei.4 

Pe 27 aprilie, Stăncescu înaintează la Minister adresa prin care aminteşte că forul 
tutelar trebuie să numească trei membri în juriul expoziţiei pentru specialităţile pictură, 
sculptură şi arhitectură - deşi în acel an erau necesari doar doi pentru că la arhitectură nu 
prezentase nimeni lucrări. Ministrul Take Ionescu îi desemnează pe sculptorul Wladimir 
Hegel, pe arh. George Sterian şi pe Constantin Esarcu pentru completarea juriului.5 Aceştia 

sunt anunţaţi oficial prin adrese individuale.6 Esarcu, fiind foarte ocupat şi trebuind să plece 
în străinătate, se recuză din juriu printr-o scrisoare datată 30 aprilie 1894 iar ministrul, în 
apostila de pe marginea acesteia, îl stabileşte drept înlocuitor pe Virgiliu Arion7, avocat, om 
politic, gazetar şi, în acel moment, secretar general al Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii 
Publice. 

Expoziţia urma să fie deschisă în Palatul Ateneului dar, pentru că sălile nu erau încă 
terminate, Stăncescu obţine aprobarea de a amâna cu 10 zile data vernisajului, adică pe 10 
mai în loc de I mai. 8 Chiar V. Arion, viitorul membru al juriului este cel care dă această 
aprobare. 

1A.N.1.C., M.C.l.P., dosar 333/1894, filele 66, 66v, 71 
2Adrian-Silvan Ionescu - fnvăţământul artistic românesc 1830-1892, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1999, p. 301 
3A.N.l.C., M.C.l.P., dosar 333/1894, f. 106 
4 Ibidem, f. 146 
5 Ibidem, f. 107 
6 Ibidem, filele I 08-108v 
7 Ibidem, f. 109 
8 Ibidem, f. 104 
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Expoziţia se deschide la data stabilită iar juriul se întruneşte pe 3 iunie pentru a judeca 
valoarea lucrărilor şi a repartiza distincţiile. Pe 8 iunie, Stăncescu preşedintele expoziţiei, 
înaintează lista laureaţilor spre aprobare ministerială.9 

La secţiunea pictură medalia I a fost acordată lui G.D. Mirea pentru Portretu/ D-rei 
A.O.; medalia a II-a lui Constantin Artachino pentru Biblis schimbată în izvor şi lui Ştefan 
Şoldănescu pentru Faust meditând la lumina lămpii; medalia a III-a este împărţită între 
Ştefan Luchian pentru Efect de lumină, Titus Alexandrescu pentru Fructe şi Surioara mică 
şi Dumitru Serafim pentru Portretul d-lui Dinicu. Menţiunile au fost repartizate cu şi mai 
mare generozitate la şapte expozanţi: Eugen Voinescu pentru Tufănele, Nicolae Vermont 
pentru Târgul Moşilor, Niculae Grant pentru acuarela Struguri, Z. Arion pentru acuarela 
Primule, Juan Alepar pentru Crizanteme, Ion Bălănescu pentru Portretul d-lui I.N. şi Iulius 
Pop pentru Portrete istorice xilogravate. La secţiunea sculptură s-a decernat medalia a II-a 
lui Ion Georgescu pentru bustul de marmură al lui Emanuel Protopopescu Pake şi lui Ştefan 
Ionescu-Valbudea pentru Copil donnind şi bustul D-rei Grădişteanu; medalia a III-a i-a 
revenit lui Filip Marin pentru Cugetarea iar menţiunea lui Dimitrie Paciurea pentru un bust 
de marmură. 

La scurt interval după depunerea acestui proces verbal au survenit proteste ale unor 
expozanţi şi cereri de explicaţii din partea ministrului. Din explicaţiile date de C.I. 
Stăncescu reiese că, din diverse considerente, nu toţi membri juriului semnaseră acel proces 
verbal iar între cei rămaşi se iscase o divergenţă în privinţa amplificării numărului de 
menţiuni - la care preşedintele expoziţiei se opusese, creînd nemulţumiri. 10 

Ofensat probabil pentru că nu-i fusese acordată medalia de clasa I, aşa cum merita, 
sculptorul Ion Georgescu refuză distincţia primită, sub cuvânt că deja beneficiase de ea în 
188 l şi, în consecinţă, demisiona şi din juriu. 11 

Decizia sculptorului a creat un adevărat scandal. Directorul şi colegul său de catedră, 
C.I. Stăncescu, aflat în imposibilitate de a lua o decizie, înaintează demisia sa la Minister. 12 

Iritat de această situaţie, Take Ionescu redactează un răspuns aspru în care refuzând primirea 
demisiei din juriu pune chiar alternativa demisiei din funcţia de profesor dacă patentul îşi 
menţine poziţia. Iar dacă refuză medalia şi banii, suma cuvenită putea fi destinată elevilor 
săraci. 13 Dovedindu-se veridicitatea spuselor lui Ion Georgescu, Stăncescu face o 
întâmpinare la Minister prin care cere anularea medaliei acordată acestuia şi repartizarea 
banilor la 8 elevi defavorizaţi, a căror listă o şi înaintează. 14 Solicitarea este aprobată şi 
elevii îşi primesc banii; din acea sumă mai rămăseseră 25 lei care îi sunt daţi unui alt elev 
nevoiaş. 15 

Ion Georgescu nu a fost singurul nemulţumit: un grup de plasticieni tineri - în mod 
paradoxal chiar unii dintre laureaţi - trimit ministrului o scrisoare de protest la adresa 

9 Ibidem, filele l 94-195v 
10 Ibidem, f. 200 
11 lbidem, f. 197 
12 /bidem, f. 196 
13 /bidem, f. 198 
14 Ibidem, filele 206-207 
15/bidem, filele 247-248 
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preşedintelui expoziţiei, C.I. Stăncescu, şi a abuzurilor acestuia. 16 Începând cu un 
compliment la adresa ministrului Take Ionescu, faţă de care toţi plasticienii erau 
recunoscători pentru reluarea firului întrerupt al expoziţiilor, protestatarii - Ştefan Luchian, 
Constantin Aricescu, Titus Alexandrescu, Ion Bălănescu, Gheorghe Popovici şi A. 
Vintilescu - obiectau faţă de regulamentul care acorda preşedinţia expoziţiei directorului 
Şcolii de Belle-Arte când ar fi fost mai corect ca acesta să fie ales dintre expozanţi căci 
numai unul dintre ei "poate lucra în binele general, căci el cunoaşte de aproape viaţa şi 

cerinţele artiştilor." Criticile la adresa lui Stăncescu se concentrează asupra faptului că 
favoriza pe unii expozanţi în detrimentul altora: "Actualul preşedinte a căutat să nască 
discordie între artişti, părtinind pe unii şi neglijând pe alţii. ( ... ) A arătat lipsă de autoritate 
şi şi-a prigonit elevii sdruncinându-le existenţa." 17 

Nemulţumirile erau legate şi de sumele la care fuseseră evaluate lucrările pentru 
achiziţii, unele fiind mărite iar altele micşorate, exemplul cel mai palpabil fiind acela al lui 
Juan Alpar căruia îi fuseseră acordaţi 700 lei în loc de 600, cât ceruse el. În final semnatarii 
cer, cu fermitate, modificarea regulamentului ameninţând că "altfel ne vedem în 
imposibilitate de a mai expune sub actualul preşedinte." Tinerii revoltaţi anunţau deja 
secesiunea faţă de mişcarea oficială ce avea să se producă în 1896 prin înfiinţarea Salonului 
Artiştilor Independenţi. 

Petiţia nemulţumiţilor fusese înregistrată la Minister pe 22 iunie. Ca o reacţie la 
aceasta, un grup mult mai mare de susţinători ai iui Stăncescu depun, pe 12 iulie 1894, o 
adresă prin care îl elogiază atât pe acesta cât şi pe Take Ionescu: "Exposanţii primului salon 
înfiinţat sub auspiciile On. Minister al Instrucţiunei Publice (sic!) exprimă atât Dv. cât şi D
lui Preşedinte al Exposiţiunei pentru tactul şi energia ce a întrebuinţat, mulţumirile lor şi 

recunoştinţa." 18 Între semnatari, pe lângă tineri absolvenţi, se aflau şi nume deja sonore de 
plasticieni prestigioşi: Iacob [Iacovache] Constantinescu, C.I. Petrescu, Ion Marinescu, 
Pericle Capidan, Petre Şerbănescu. Eugen Voinescu, Juan Alpar, Filip Marin, Constantin 
Artachino, Nicolae Bran, Wladimir Hegel, Iuliu Poenaru, Petre Ionescu, Ştefan Ionescu
Valbudca şi Sava Henţia. 

După formularea succintă şi la obiect a acestei scrisori se poate vedea clar că era un 
răspuns direct la acuzele din cea a protestatarilor încercând să contracareze acuzele de lipsă 
de autoritate şi sădire a discordiei între expozanţi prin aprecierea tactului şi energiei de care 
dăduse dovadă preşedintele în organziarea manifestării artistice. E uimitoare precizarea că 
salonul era pentru prima dată înfiinţat sub auspiciile Ministerului căci şi până atunci, încă 
de la înfiinţarea Exposiţiunii Artiştilor în Viaţă, în 1865, aceasta fusese subvenţionată şi 
avizată de forul tutelar. Este posibil ca, în graba de a redacta această adresă de adeziune la 
regulamentul în vigoare şi la principiile de organizare ale preşedintelui Stăncescu, petenţii 
să fi pierdut din vedere acel amănunt. Ori poate doreau, la rândul lor, să-l măgulească pe 
ministrul în funcţie pentru a nu lua vreo măsură punitivă contra lui Stăncescu. 

16Raul Şorban (coordonator) - 100 de ani de la înfiinţarea lnstitutului de Arte Plastice "Nicolae 
Grigorescu" din Bucureşti 1864-1964, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1964, pp. 43, 143 

17 A.N.l.C., M.C.l.P., dosar 333/1894, filele 204-204v 
18 /bidcm, f. 276; Raul Şorban - op.cit. 
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1n acel an s-au făcut importante achiziţii, atât pentru Pinacoteca bucureşteană cât şi 
pentru alte instituţii. Recomandarea pentru achiziţii o făcuse C.I. Stăncescu iar acesta 
reprezentase principalul motiv al nemulţumirilor produse în rândul semnatarilor scrisorii de 
protest. Pe 31 mai, directorul Şcolii de Belle-Arte înaintează ministerului o listă cu 
propuneri, în care preciza că aceasta era rodul înţelegerii verbale cu deţinătorul portofoliului 
Cultelor şi Instrucţiunii Publice care făcuse mai multe vizite la expoziţie şi-şi exprimase 
opţiunile pentru anumite lucrări. Operele propuse sunt: mică şi Fructe, pasteluri de Titus 
Alexandrescu cu câte 300 lei fiecare, Crizanteme, pictura în ulei de Juan Alpar cu 700 lei, 
Biblis schimbată în izvor de Constantin Artachino cu 1200 lei, Cap de femeie şi Interiorul 
capelei vechi Cantacuzino de la Sinaia de Nicolae Bran pentru 300 şi, respectiv, 200 lei, 
Linişte (amurg) şi Efect de Jună de Ştefan Luchian cu câte 500 lei fiecare, Tufăne/e de 
Gheorghe Popovici cu 500 lei, Faust meditând la lumina lămpii şi U11 băiat italian de Ştefan 
Şoldănescu cu I OOO şi respectiv, 500 lei, Târgul moşilor de Nicolae Vermont cu 600 lei şi 

Vânat, acuarelă de Ion Georgescu pentru 400 lei. 19 Pentru că Stăncescu sugerase în adresa 
lui ca aceste lucrări să fie cumpărate "pentru Pinacoteca din Bucureşti precum şi pentru alte 
colecţiuni ce ar fi bine să înceapă a se forma şi prin capitalele districtelor", parte din ele sunt 
repartizate la instituţii de cultură din ţară: pânza lui Alpar e trimisă liceului din Craiova, 
prima pictură a lui Bran e destinată liceului din Ploieşti iar cea de-a doua Institutului 
Teologic din Capitală; Tufiine/e/e lui Popovici tot pentru liceul craiovean. 

La scurt interval artiştii cărora le fuseseră reţinute lucrările îşi reclamă sumele 
cuvenite. Cel dintâi care depune o cerere în acest sens pe 24 mai 1894 este ieşeanul Ştefan 

Şoldănescu.20 Prin rezoluţia ce-i acordă preţul stabilit, ministrul stabileşte ca lucrarea să 

intre în patrimoniul Pinacotecii din Iaşi. Ziua următoare, Niculae Bran îşi cere drepturile21 

iar pe 3 iunie Ion Georgescu.22 

Şi regele s-a arătat interesat de exponate şi a făcut mai multe achiziţii printre care şi 
sculptura în ghips a lui Filip Marin, , cu 800 lei. La aceasta se adăugau Marina lui Eugen 
Voinescu pentru 400 lei, Flori (un coş cu glicină) de Juan Alpar pentru 300 lei, În cârciumă 
de Nicolae Vermont pentru 450 lei, Studiu de femee de Nicolae Bran pentru 400 lei (aceasta 
retrasă din lista de achiziţii a Ministerului) şi Struguri de Iacob [Iacovache] Constantinescu 
pentru 200 lei.23 

După cum se poate vedea, pe lângă suma ce le revenea odată cu medalia de valoare, 
majoritatea laureaţilor au fost şi beneficiarii sumelor rezervate în bugetul Ministerului sau 
în caseta personală a regelui pentru achiziţii. 

După închiderea expoziţiei, C.I. Stăncescu înaintează la Minister socotelile privind 
cheltuielile şi beneficiile obţinute în urma acesteia. Astfel, din vânzarea biletelor pentru cele 

două zile când intrarea era cu plată, luni şi vineri, se obţinuseră 89,65 lei.24 Cheltuielile 

19 Ibidem, f. I 75- I 75v 
20Ibidem, f. 45 
21 Ibidem, f. 149 
22 Ibidem, f. 177 
23 Ibidem, filele I 88- I 89v 
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fuseseră mult mai mari, de 1400 lei: I 40 lei costase imprimarea a 500 cataloage executată 
de redacţia ziarului "L'Independance Roumaine"25, 72 lei pentru tipărirea a 120 diplome 
litografiate la Foto-Lito-Zincografia I. Marvan26 şi o sumă identică pentru 200 invitaţii 

executate de Tipografia "Lupta"27 La acestea se adăugau sumele cuvenite pentru premiile 
care fuseseră acordate cu multă generozitate: medalia de clasa I valora 900 lei, cea de clasa 
a II-a 425 (fiind 4 laureaţi la această categorie făcea 1700 lei) iar cea de clasa a III-a 250 lei 

(tot 4 beneficiari, ceea ce făcea 1000 lei), în total 3600 lei.28 

Au mai fost şi cheltuieli mărunte ce se ridicau la 89,65 lei (şuruburi, cuie, mărci 
poştale, un geam pentru un tablou, spirt şi cârpe pentru şters geamurile, plata transportului 
de la gară la Ateneu şi înapoi a lucrărilor venite de la laşi, transportul scărilor pentru 
ridicarea tablourilor pe perete, plata oamenilor care spălaseră geamurile, curăţaseră 

covoarele şi ajutaseră la panotare, mai multe curse cu trăsura, inclusiv pe aceea angajată cu 
ocazia vizitei regale la expoziţie).29 

Pe 22 iunie, Stăncescu trimitea la Minister adresa nr. l 08 prin care înainta diplomele 
laureaţilor, spre a fi semnate şi ştampilate. Pentru a evita, probabil, confruntarea cu tinerii 
artişti ce-şi arătaseră făţiş opoziţia faţă de el, directorul Şcolii de Belle-Arte sugera ca aceste 
diplome să fie înmânate la Minister, odată cu sumele cuvenite fiecărui premiant.30 Pe spatele 
adresei au fost trecute numele fiecăruia dintre medaliaţi şi numărul diplomei, în dreptul 
căreia trebuia fiecare să semneze de primire. Este de mirare că trei dintre autorii protestului 
către minister - Ştefan Luchian, Titus Alexandrescu şi Ion Bălănescu - în loc să-şi continue 
fronda şi să refuze distincţia, se grăbiseră să intre în posesia ei şi să semneze respectiva 
hârtie. În schimb nu o semnează tocmai acei medaliaţi care-şi arătaseră adeziunea faţă de 
Stăncescu : Juan Alpar, Eugen Voinescu şi Ştefan Ionescu-Valbudea. În 1897, când noul 
ministru Spiru Haret a semnat diplomele premianţilor acelui an i-a remis lui Stăncescu şi 
diplomele laureaţilor anului 1894 pe care aceştia încă nu le ridicaseră, după cum s-a ';'ăzut 
mat sus. 

O singură cronică, apare despre această expoziţie, foarte amănunţită şi descriptivă 

semnată de Nicolae Petraşcu în revista "Ateneul Român". 31 

Comparată cu anterioarele manifestări oficiale, în expoziţia din 1894 se constată o 
radicală înnoire a expozanţilor, în majoritate foarte tineri, dar şi absenţa numelor consacrate 
ale picturii româneşti. S-au înnoit şi preferinţele tematice ale participanţilor fiind 
predominante peisajele şi naturile statice, în special florile, în vreme ce subiectele 
mitologice, livreşti şi istorice, altădată în număr însemnat, acum sunt minoritare sau chiar 
inexistente, fapt remarcat şi de C.I. Stăncescu în discursul său inaugural, în care deplângea 

24 lbidem, f. 245 
25 Ibidem, f. 258 
26Ibidem, f. 269 
21 lbidem, f. 259 
28 lbidem, f. 196 
29lbidem, f. 246 
30Idem, dosar 1528/1897, voi. I, f. 138 
31 N. Petraşcu - Expoziţia artiştilor români în vieaţă, "Ateneul Român" No. 6115 iunie 1894; Petre Oprea -

Cronicari şi critici de artă plastică în presa bucureşteană din secolul al XIX-iea, Ed. Litera, Bucureşti, 1980, p. I O I. 
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lipsa compoziţiilor tematice. Nicolae Petraşcu găsea scuză pentru această situaţie în faptul 
că expoziţia a fost anunţată în pripă şi artiştii nu au avut vreme să se pregătească aşa că au 
adus ce au avut gata. A doua explicaţie este că " ( ... ) tablourile de compoziţie se arată 
îndeobşte mai târziu în istoria artei unei ţări. Trebuie la început să priveşti natura în parte, 
în fiecare element, în fiecare figură a ei; să şti deocamdată a pune pe picioare şi cu viaţă 
aceste elemente, aceste figuri aşa cum ni se înfăţişează ele în natură, cu atitudinile lor 
adevărate şi pitoreşti şi numai în urmă a-ţi lărgi orbita ochiului şi a le privi mai multe la un 
loc în relaţia şi armonia unei împrejurări( ... ). Singură realitatea contemporană domneşte în 
toată exposiţia. Aşa e curentul modem; toţi privim spre realitate. Artiştii merg şi ei cu 
şuvoiul ce ne duce."32 

Dacă orientarea expozanţilor era modernă, nu acelaşi lucru se putea spune despre 
organizarea ce-i revenea lui Stăncescu, om din vechea gardă, a pionierilor plasticii 
naţionale, care nu-şi putea depăşi formaţia academistă şi, mai ales, poziţia autoritară de 
arbitru necontestat al mişcării artistice locale. Această situaţie va duce peste doi ani la o 
sciziune în sânul breslei artistice, şi aşa destul de redusă şi neomogenă ca preocupări şi 
idealuri. 

ANEXĂ 

Regulament pentru Exposiţiunea operilor artiştilor în viaţă 

Art. I. Ministerul Instrucţiunei Publice şi Cultelor face cunoscut artiştilor din ţară şi 
străinătate că în toţi anii de la I Maiu până la I Iunie se va deschide în Bucuresci o 
expositiune de Pictură, sculptură şi arhitectură. 

Art.2. Artiştii pot trimite la acestă exposiţiune ori câte opere doresc, juriul 
exposiţiunei reservându-şi dreptul de a mărgini numărul operelor expuse după va16rea lor 
artistică şi după spaţiul de care va dispune pentru exposiţiune. 

Art.3. Juriul de primire a operilor ce vor fi a se expune şi care va hotărî recompensele 
ce trebuie acordate operilor celor mai de val6re se va compune din Consiliul de Belle-Arte, 
conform art. 59 din Regulamentul şc61ei de Belle-Arte şi care se compune conform art. 58 
din acest regulament din: 

a) Directorul şc6lei de Belle Arte 
b) 3 Profesori ai şc61ei şi anume un pictor, un sculptor şi un architect 
c) 3 Artişti străini de şc61ă şi anume, un pictor, un sculptor şi un architect. Acesti trei 

artişti numiţi de Ministerul Cultelor şi Instrucţiunei publice. 
d) Profesorul de arheologie al şc61ei de Belle-Arte sau Directorul Museului de 

antichităţi complectat cu trei alţi membri aleşi de artiştii exposanţi şi dintre dânşii. 
Art.4. Membrul Juriului care va fi şi exposant nu va putea lua parte la discutarea 

operei sale. 
Art.5. Operile care pot fi trimise la exposiţie sunt Tablouri în ulei, acuarele, guaşe, 

pasteluri, gravuri de orice natură, desemne. Proiectele de arhitectură şi relevuri de monumente 

3~N. Petraşcu - op.cit., p. 462 
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istorice, sculpturi, busturi, statue în bronz„ marmoră, gips, terra cota, lemn şi ceară, medalie şi 
pietre gravate sau ciselate. 

Art.6. Operile destinate pentru exposiţiune vor fi trimise chiar la localul Exposiţiunei de 
la I Aprilie şi adresate Directorului Exposiţiunei care le va înscrie într'un anume registru, 
liberând chitanţe de primirea lor. 

Art.7. Nici un artist nu va putea trimite opera sa pentru a figura în una din secţiunile 
exposiţiunei decât încadrată sau cu piedestalul trebuincios spre a putea fi expusă 

Art.8. Trimiterea operilor fie-cărui artist va fi întovărăşită de numele seu şi de titlurile 
ce posedă precum unde şi'a făcut studiile şi ce recompense a primit pentru lucrările sale artistice 
la alte exposiţiuni din ţară sau din străinătate. 

Art.9. Tote operile trimise la exposiţiune şi primite de juriu spre a fi expuse nu mai pot 
fi înapoiate artistului ce le-a trimis, chiar dacă ele vor fi vândute, decât după închiderea 
exposiţiunei. 

Art. I o~ După 20 de di le de la deschiderea exposiţiunei Juriul va hotărî ce recompanse 
se pot da celor mai bune opere din diferitele secţiuni ale exposiţiei în raport cu suma de care 
va dispune, după comunicarea făcută de Onor. Minister al Instrucţiunei Publice. 

Art. I I. Aceste recompense vor consista în acordarea de Medalii de valore. 
Art.12. Direcţiunea exposiţiei nu este respundătore de operile artiştilor de cît pe timpul 

cât ele figurează în exposiţie. 
Art.13. Cheltuielile de transport sunt în sarcina exposanţilor. 
Art.14. Locul destinat pentru fie care operă este hotărit de Direcţiunea exposiţiei. · 
Art.15. Pentru visitarea exposiţiei de către public se stabilesce o taxă de intrare de 

personă precum urmeză 
a) Prima di de la deschiderea exposiţiei 5 lei 
b) Doue dile din săptămână 1 lei, cele alte dile şi sărbătorile intrarea va fi gratuită 
Art.16. Sumele produse de taxele de intrare vor fi administrate de directorul pinacotecei 

şi vor servi la acoperirea cheltuielilor pricinuite de exposiţie. 
Art.17. Pentru hotărârea recmpenselor la artiştii exposanţi este trebuinţă să fie presenţi 

cel puţin şepte din cei noue membri cari compun juriul esaminator. 
Art.18. Proclamarea recompenselor acordate se va face într' o şedinţă solemnă presidată 

de Onor. Minister al Instrucţiunei publice sau de un delegat al seu, când se va ceti şi raportul 
Directorului exposiţiunei în care se va da seama de mersul exposiţiunei şi de decisiunile 
comisiunei în acordarea recompenselor. 

Art.19. Operile recompensate de Juriu vor fi din nou expuse în timp de dece dile dupe 
închiderea exposiţiunei celor-I-alte opere 

Ministrul Cultelor 
şi 

Instrucţiunei publice 
Take Ionescu 

Acest Regulament a fost aprobat de Consiliul de Miniştri în şedinţa de joi 17 
Februarie anul 1894 
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The First Athenaeum Salon (1894) 
A New Stage in the Bucharest Artisti.c Life 

SUMMARY 

After Theodor Aman 's death in 1891 and Gheorghe Tattarescu 's retirement in 1892, 
C.l.Stancescu became the new director of the Art Museum and the School of Fine Arts in 
Bucharest. Jn this capacity he was also president of the Living Artists' Exhibition. In mid
February 1894 it was issued a new regulation for this yearly exhibit. Besides this, the new 
Athenaeum Palace - an imposing class ic style building erected in the vicinity of the Royal 
Palace - w·as almost completed. There was the most appropriate and modem place for such 
kind of art exhibits. Consequently, from 1894 on, the Living Artists' Exhibitions - called 
now Salons from its Parisian model - were mounted there. But Stancescu's presidency 
produced animosities among artists. His way of dealing things favouring some of the 
participants and expelling others, produced great frictions in the artistic life. Some of the 
young artists sent a letter of protest against Stancescu 's abuses to the Ministry of Education. 
In the meantime, some of Stancescu 's followers and favourites sent a letter of appreciation 
on behalf of their protector. The matter was settled down by acquiring, at good prices, the 
paintings belonging to most ofthe protesters for the museum's collections. King Carol I also 
bought some paintings for his own collection. In this way, the king showed his appreciation 
for the exhibition and its organizer, encouraging in the meantime the young artists. 

With the 1894 Salon, new trends were obvious in the Romanian painting. Landscapes 
and still lives, especially flowers, were much more preferred by both artists and the public 
than historic compositions, as was the case two decades ago, during Aman 's directorship. 

Even though two years later, the "independents" seceded from the "officials" and 
mounted their own exhibition in front of the Salon, the 1894 exhibition sounded the 
beginning of a new stage in the Romanian art. (A.S.I.). 
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LES DEBUTS SYMBOLISTES 
DU SCULPTEUR ALEXANDRU 

SEVERIN (1881-1956) 
ET «LE CENACLE IDEALISTE» 

drd Adriana Sotropa 

Bien que le sculpteur Alexandru Severin ne soit pas a la hauteur du talent de 
Dimitrie Paciurea (1873-1932) et du gen ie de Constantin Brancusi ( 1876-1956), son 
importance sur la scene artistique roumaine dans Ies premieres decennies du xxe siecle 

est loin d'etre negligeable. 1 Nous essayerons 
en ce qui suit d'esquisser certains aspects des 
debuts de Severin, tels qu'ils sont mis en 
lumiere par un document en grande partie 
inedit. II s' agit de son journal, actuellement 
conserve au Cabinet des Dessins et des 
Gravures du Musee National d 'Art de 
Roumanie (MNAR) et intitule Album.2 Nous 
insisterons uniquement sur son reuvre de 
debut, a placer dans un contexte symboliste, 
ainsi que sur son entreprise la plus ambitieuse, 
«Le Cenacle idealiste» de 1915. Les 

f"i!5 I A. Scvt..-rirt l .'Ala11. murbrc MNAR informations que nous avons recueillies dans 
le susdit Album, ainsi que le depouillement de la presse d'epoque completeront Ies 
etudes de Paul Rezeanu3 et de Petre Oprea.4 

Originaire de Turnu Severin - d'ou ii emprunta son pseudonyme, son vrai nom etant 
Alexandru Talposin -, Severin etudia la sculpture a l'Ecole des beaux-arts de Bucarest 

Nous tenons a remercier vivement mesdames Marina Vazaca, Liliana Varban et Ioana Vlasiu pour leur 

soutien et pour leurs precieux conseils qui ont enrichi notre article. 
1 En mai 1915, Ion Gruia [Nicolae Pora) presentait Severin au public bucarestois dans des termes elogieux 

: «Severin represente non seulement le puissant et riche temperament d 'artiste, mais aussi la perfection atteinte par 

la sculpture latine dans sa periode moderne. L'inspiration et l'execution se completent de maniere harmonieuse 

dans toutes Ies reuvres de ce, dorenavant, grand artiste. Ses fantaisies, aussi bien que ses portraits, fondes sur de 

serieuses etudes d 'apres nature, representent Ies nouveaux horizons de la sculpture roumaine.» (Ion Gruia, 

«Expozitia oficiala a artistilor in viata sau "Salonul ofic ial". Sculptura, desen» in Universul literar, n° 20, 17 mai 

1915, p. 4, traduit par l'auteur) 
2 Album, manuscrit en roumain, recopie en 1976 par la femme de I 'artiste Steluta Beza, inv. 867, trois 

tomes, partiellement detruit par un incendie lors de la revolution de decembre 1989. 
3 Paul Rezeanu, Artele plastice in Oltenia. 1821-1944, Craiova, Ed. Ramuri, 1980. pp. 120-123. 
4 Petre Oprea, «Societatea Cenaclul idealist» in Societali artistice bucurestene, Bucarest, Ed. Meridiane, 

1969, pp. 69-71. 
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(1900-1903)5, a I' Academie Julian (1904-1905)6 a Paris et dans ('atelier de Rafaello Romanelli 
a Florence (1910-1911). 7 Malgre le quasi-anonymat dans lequel ii est tombe aujourd'hui, 
Alexandru Severin eut dans Ies premieres decennies du :xxe 
siecle un grand succes, passant pour un des sculpteurs Ies plus 
en vogue de la capitale roumaine. Le talent, mais surtout sa 
volante de s'affirmer et d'etre reconnu firent de lui un des 
artistes Ies plus mediatises avant la Premiere Guerre 
mondiale. II participa a presque toutes Ies manifestations 
artistiques de la capitale roumaine, en tant que peintre, 
dessinateur ou sculpteur, fut present a toutes Ies mondanites et 

sut obtenir l' appui de la Reine 
Marie, qui fut aussi !'un de ses 
principaux commanditaires.8 

En 1915 Severin etait au 
sommet de sa gloire : ii obtint 
deux fois de suite le deuxieme 

Fig. 2 A. Severin, Vers 
/' infini, marbre, non date, 

Musee des Arts de Craiova 

prix aux Salons officiels de 1913 et de 1915, qui 
confirmerent la reconnaissance de son talent. L'Italie et la 
France furent Ies deux pays de predilection du sculpteur, ou 
ii participa a differentes manifestations artistiques.9 A Paris, 
ii exposa au Salon de la Societe Nationale des Beaux-Arts 
en 190710, en meme temps que son collegue Constantin 
Brancusi. 11 II fut egalement present au Salon de la Societe 

5 Selon le certificat delivre par !'Academie des beaux-arts de Bucarest : L 'Academie des beaux-arts de 
Bucaresl cerci fie par la presen ce que monsieur Talposin Alexandru (Severin) ne le 18 fevrier 1881 dans la locali Ce 
Turnu Severin, departement de Mehedinci a ele inscril a / 'Eco /e Nationale des beaux-arts en 1900 el /'a frequentee 
jusqu'en 1903, y ayanc obtenu Ies qualificalifs suivants : 4 mentions honorables en dessin antique buste, 2 
menCions honorables en dessin anCique figure, une menlion honorifique en dessin na ture, tme mencion honorifique 
en anatomie. (Certificat conserve au Cabinet des Dess ins. et des Gravures du MNAR, Album de Severin, tome I, 
inv. 867, traduit par l'auteur) 

6 Alexandru Talposin, peintre. eleve de Jean-Paul Laurens (1904-1905), mention dans I' Album, op. cit. 
tome I,~ · 9. 

Le sculpteur entra dans !'atelier de Rafaello Romanelli a l'automne de 1910, grâce a «la lettre de 
recommandation que Macedonsky [sic] m' a mise dans la poche avani mon depart». (Album, tome I, op. cit., p. 19, 
traduit par I 'auteur) 

8 En 1922 Severin recevait de la Reine Marie une commande pour I 'execution d'un album dectie au château 
de Bran. On apprend dans son Album que, jusqu'en 1924, I 'artiste avait ex.:Cute une quarantaine de tableaux. Aussi 
mentionnons-nous que le Cabinet des Dessins et des Gravures du MNAR possede un nombre important de dessins 
- pour la plupart des sanguines et des fusains- executees a Bran et Rucar. 

9 Pour des infonnations biographiques supplementaires voir Paul Rezeanu, op. cit., pp. 120-123. 
10 Le sculpteur exposa trois plâtres : Au fond de la mine, Berger, Enfant dormant. (Salon de la Societe 

Nationale des Beaux-arts, 1907. CalJJ/ogue). 
11 Brancusi y exposa trois plâtres : Buste, Supplice el Ebauche, ainsi qu'un Buste en bronze. Signalons la 

presence d'un autre sculpteur roumain, Constantin Ganesco, qui exposait une statuette en cire, Contre ie vent. 
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des Artistes fram;:ais en 1908 12 et 1909 13 • En 1911 ii participa a l'exposition Degli 
independenti de Rome. 

Si, jusqu 'a present aucun temoignage sur Ies rapports entre Severin et Brancusi n 'a 

ete signale, 14 le premier en parle dans sonjoumal. A lire ses impressions, nous le decouvrons 
medisant, jaloux du succes de son compatriote : «Brancusi ne lisait rien, n'etudiait pas, ne 
cherchait pas a s'instruire, ii se contentait de faire ]'original dans l'art ... Je me disais qu'il 
avait peut-etre des chances pour reussir dans la vie. II etait tenace, mais pas intelligent ; le 
petit berger des montagnes du Gorj commem;:ait a montrer des signes de desequilibre, 
d'ahurissement artistique devant lequel beaucoup s'inclinent aujourd'hui, mais ... 
reconnaîtra-t-on plus lard cet art ?! Que choisira le temps ?!» 15 II continue : «Avant de 
_m'installer au numero 13, Montpamasse,j'avais expose au Salon des Artistes mes premieres 
sculptures. [ ... ]A partir de ce moment, mes collegues et surtout Brancusi commencerent a 
me rendre la vie amere et a me diffamer. Ils se servaient d'un «Comei» quelconque, qui 
s'autoproclamait critique d'art. Celui-ci desapprouvait mon a:uvre, contrairement aux 
joumaux franr;:ais qui la louaient. Je reproduis ce qu'ecrivais ce Comei dans Ies annees 
1906-1907: « ... et maintenant me voila devant une sorte d'acrobate, un sculpteur qui, pour 
atteindre l'originalite, se voit obliger de torturer et d'embobiner la terre glaise. Ce monsieur 
fait encore plus fort : afin de presenter plusieurs a:uvres au salon franr;:ais, ii se sert de deux 
noros. De son vrai nom, ii s'appelle Talposin et ii est ne a Turnu Severin. Son double 
s 'appelle Severin et ii est ne a Bucarest etc. etc. [sic]. A la fin, ii se demande : lequel des 

deux a du talent ? Monsieur Talposin ou monsieur Severin ?» 16 La verite de ces 
affinnations paraît assez douteuse et nous Ies reproduisons principalement pour leur cote 
pittoresque, voire hardi, afin de restituer certains traits du caractere d' Alexandru Severin. 
Nous y reviendrons. 

Comme Brancusi, et d'ailleurs beaucoup de sculpteurs roumains de cette epoque-lă 
-Dimitrie Paciurea, Horia Boamba, Anghel Chiciu, Filip Marin etc-, Alexandru Severin 

subit fortement l'influence d' Auguste Rodin. Au debut du xxe siecle, la jeune sculpture 
roumaine eclorait sous l'ascendant allemand d'une part -encourage tres tot par la societe 
«La Jeunesse artistique»- et rodinien, d'une autre part. Dans un article de 1915 intitule 
L 'influence etrangere chez Ies artistes roumains, le critique Olimp Grigore Ioan appreciait 
correctement l'etat de la sculpture en ce debut de siecle: «Dans la sculpture, on retrouve Ies 
memes empreintes profondes de l'influence etrangere [qu'en peinture, n. a.], bien que cet art 
soit pour de nombreux motifs moins accessible a une repartition par categories de 

12 Severin ligure comme eli:ve de M. Hequel ( ?) el expose Vers /'infini (plâtre). (Salon de /a Societe des 
Artistes franr;:ais. 1908. Cata/ogue). 

11 Severin exposa Apri:s la faute, /e remords (statuette plâtre patine) el Mme Simon (busle plâtre patine). 
(Salon de la Societe des Artistes franr;:ais, 1909. CalJJ/ogue). 

14 Mentionnons que dans l'ouvrage Brancusi inedit. Insemnari si coresponden/8 româneasca, Doina Lemny 
et Cristian-Robert Velescu, Bucarest, Humanitas, 2004, p. 334, se trouve reproduit le texte d'une carte postale (25 
janvier 1917) adressee â Brancusi de la part d'un certain Severin. 

15 Alexandru Severin, op. cit., p. 9. 
16 Alexandru Severin, op. cit., p. 12. «Ce» Cornel que Severin prend en derision n'etait personne d'autre 

que l'homme de lettres el fin intellectuel Theodor Cornel (1873-1911), auteur entre autres du fondamental 
dictionnaire Figures contemporaines de Roumanie. Dictionnaire biographique il/ustre (1909 et 1911 ). 
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nationalites. Neanmoins deux de nos sculpteurs Ies plus reputes, Frederic Storck et Oscar 
Spaethe sont des disciples directs de l'ecole allemande qui se distingue par une certaine 
severite dans la conception et par la rigidite dans le modele. Quant aux autres comme 
Constantin Brancush [sic], Dimitrie Paciurea, Severin etc. ils se perdent litteralement dans 
l'ombre du grand Rodin qui exerce sur eux un pouvoir de veritable fascination. Mais le 
maître est un si grand colosse, qu'il peut meme dans son ombre, permettre a des jeunes de 
devenir grands ... ». 17 

L'admiration d' Alexandru Severin pour le grand artiste fran~ais fit meme l'objet 
d'une conference qu'il a soutenue en 1909 au Cercle des etudiants roumains de Paris. Nous 
savons que cette association etait frequentee entre autres par le futur compositeur George 
Enescu, par Ies aviateurs Traian Vuia, Aurel Vlaicu et Henri Coanda, par Ies poetes C. 
l .evaditi, Duiliu Marcu, Ion Pillat, Niculae Pillat, par Ies artistes Constantin Brancusi, Stefan 
ropescu, Theodoresc-Sion, Nicolae Darascu, Camil Ressu, Eustatiu Stoenescu et par le 
aitique d'art Theodor Comel. 18 La conference de Severin ne fut pas publiee, nous 
rcproduisons uniquement quelques fragments, le texte etant entierement conserve au 
Cabinet des Dessins et des Gravures du MNAR, dans le premier tome de !'Album : 

«Nous ne parlons pas ici d'un genie sur le front duquel la mort a pose Ies lauriers de 
la gloire, mais d'un genie dont la main en cet instant meme modele dans de nouvelles formes 
!'ideal de !'art inaccompli jusqu'a lui. Rodin et son reuvre sont deux notions presque 
identiques. II vit dans son reuvre a travers de laquelle ii raisonne, parle, aime, pleure, 
compatit, rendant ainsi la nature humaine sous sa forme la plus reelle et dans une conception 
sublime, co nune si personne avant lui n 'avait jamais raisonne, par le, aime, pleure compati. 
l.'u:uvre de Rodin est sublime, car lui-meme !'est. Dans son art, Rodin s'isole et isole tous 
Ies autres de lui. Sans regarder ceux qui l'entourent, ii regarde et s'achemine tout droit 
dcvant lui et la matiere brute inanimee prend Ies formes de sa divine conception, de son 
l(Cnie divin„. [. „] Ce que Rodin reprend a la nature est son essence, son suc, sa moelle 
meme, qu'il empreigne de sa propre personnalite. Un morceau de terre ou de marbre petrie 
ou taille par ses mains, porte le sceau de son âme. 19 

Suivant !'exemple rodinien, la representation des etats d'âme <levint ainsi un des 
sujets de predilection des jeunes sculpteurs sensibles a l 'esthetique symboliste, dont Severin 
foisait partie : des âmes fatiguees, desesperees, souffrantes cotoyaient des etats d'extase ou 
de douleur supreme. Sans tomber dans l'allegorie, qui demandait une interpretation savante, 
111 nouvelle sculpture d'orientation symboliste, devait a present, a l'instar de la peinture, 
materialiser dans le marbre ou dans le bronze Ies ideaux d'une nouvelle esthetique, dont le 
rritique d'art frarn;:ais Albert Aurier donnait Ies cinq «regles» en 1891.20 Afin de 

17 Olimp Grigore Ioan, «L'inlluence etrangere chez Ies artistes roumains» in L 'independance roumaine. 
M11gazine illustre, n°12287, 25 decembre 1915, p. 18. 

18 Voir Barbu Brezianu, Brancusi en Roumanie, Bucarest, Ed. Bic Ali SRL, 1998, p.21. 
19 Alexandru Severin, Rodin si opera sa, conference soutenue en 1909, au Cercle des Etudiants roumains 

.i,· Paris, feuilles manuscrites, non pag„ contenues dans une enveloppe collee sur l'une des pages de l'A/bum de 
Severin, op. cit„ voi. I, traduit par I 'auteur). 

20 Albert Aurier, «Le Symbolisme en peinture. Paul Gauguin» in Le Symbolisme en peinture. Van Gogh, 
I i1111guin et quelques autres, Paris, L'Echoppe, 1991, p. 26. 
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concurrencer la peinture, c'est-a-dire pour etre «ideiste», «symboliste», «synthetique», 
«subjective» et «decorative», on apprivoisa la matiere: celle-ci <levint fluide, presqrn· 
mouillee des fois, se fondit, se lissa, elle sembla vivante. Faire de la sculpture d'idees et:iil 
un rude defi lance par un milieu dont la sensibilite exacerbee cherchait des reponses au-deli\ 
du monde palpable. Mais le defi fut leve et la generation des sculpteurs de /'âme vit le jo111 
avec Auguste Rodin. Les themes symbolistes, imposes par la litterature, reprises ci 

retravailles ensuite par la peinture, se retrouvent aussi dans la sculpture : themes abstrailN 
comme la mort, l'angoisse, la reverie, l'ineffable, mais aussi des figures bien cemees, de~. 
Sphinx, des Chimeres, des Salomes, des demons, des androgynes etc. Egalement, Ies titre~ 
des a:uvres se virent-ils charges de connotations ambigues, en insistant sur le coli· 
mysterieux et poetique: Melancolia, Sainte byzantine, Fiat lux (Oscar Spaethe); Le destin. 
Endeuillee, La Douleur(Filip Marin); La Suppliciee, La Chimere de la nuit, La Chimere dl' 
l'eau (Dimitrie Paciurea); Repentir, La Tentation (Eve), L 'Innocence, Reveuse (Frederk 
Storck); Mystere, Reverie (Alexandru Calinescu) etc. 

Des a:uvres comme Vers l'infini, Vers l'inconnu (disparue), Reveries pai'emll',1 
(disparue), La Souffrance, Tenebreusement nous entrons dans la vie sans etre preparr.1 
(disparue), ou Que faire, que dire„ .6, mon reve (disparue) font partie d'un repertoi11· 
symboliste, que Severin ne negligeait certainement pas au debut de sa carriere. Suggerer Ic· 
mystere, l'angoisse, la tristesse ou le reve faisait partie des nouveaux defis lances pai 

l'esthetique symboliste europeenne, parfaitement acclimatee en Roumanie au debut du XX' 
siecle. Toute une serie de tetes d'expression et de portraits modeles a la maniere passionncc· 
de Rodin, caressante et mordante a la fois, mais tout comme son travail a la circ perdue11 , 

en sont Ies p{euves, quoique peu d'entre elles aient subsiste. La plus significative c~I 

probablement Vers /'infini, dont le sculpteur realisa plusieurs variantes durant sa carrierr 
La premiere remonte vraisemblablement a 1908, date a laquelle elle fut exposee a Paris, au 
Salon des Artistes franc;ais. Un marbre de 1910, intitule L'Elan (Fig. l) est actuellemcnl 
expose au MNAR et qui, malgre le titre, represente la meme figure que Vers /'infini (Fiv. 
2), autre variante en marbre expose au Musee des Beaux-Arts de Craiova. Cultivanl k 
mystere, Severin represente cette tete de femrne - dans laquelle on s'est plu a reconnaître 111 

reine Marie, elle-meme possesseur d'un exemplaire en marbre de cette a:uvre (Fig. 3)22-, ir~ 
yeux clos, dans une pose d'envol ou d'extase. Toutes ces variantes de Vers /'infini-dont 1111 
bronze (Fig. 4) se trouve egalement dans la reserve de sculpture du Musee d'Histoire rt 
d' Art de la Viile de Bucarest- sont probablement des versions simplifiees de Que faire, q111• 
dire„ .6, mon reve (Fig. 5, 6, 7), aujourd'hui perdue : les bras etendus, comrne planant, li· 
meme personnage feminin, les yeux clos, domine l'espace du haut d'un rocher. La varinnh· 
du MNAR est plus rapprochee de cette a:uvre perdue : les bras ont ete coupes jusqu'a111 

21 Dans ses conferences de 1936, donnees ii l'Athenee roumain et publiees sous le titre Sculptura, pict111• 
si gravura romaneasca, Bucarest, Imprimeria Independenta, 1937, Constantin Prodan, ii la suite d'Olimp Gri11111• 
Ioan en 1915, place Severin sous l'iafluence rodinienne : «Severin se voit influence par la sculpture de Rodin !11111• 
ses a:uvres travaillees a la cire perdue.» (p. 20, traductioa de l'auteur) 

22 lnformations recueillies dans Ies coupures de presse collees dans I' Album, op. cit., tome I, non pag. I 111 

apprend egalement que la reine acheta le marbre en 1915, ii l'occasion de l'exposition du «Cenacle idealiste». 
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1'·paules, le socle rocheux supprime, mais la figure se detache cette fois-ci d'un bloc de 
111arbre, d'ou elle semble surgir. Reveries paTennes (Fig. 8) represente toujours une tete 
ll·minine, renversee cette fois-ci, dans un mouvement ascensionnel, possible variante de 
\ 1ct:~ I 'infini. 

Dans le meme esprit, Severin a realise une autre c:euvre intitulee Vers /'inconnu (Fig. 
11), que nous connaissons d'apres une reproduction de 1915 : deux torses feminins semblent 
d1111loureusement vouloir s'arracher a la matiere brute qui Ies gaine. Pourtant, leur attitude 
l11ssc, leur tristesse et leurs yeux clos diminuent cette tentative d'elan et l'impression 
11.i·11crale qui se degage de cette composition est la resignation. Le mystere, manifestement 
1111portant pour Severin, est egalement associe a la mort. Le buste de Sofia Alexandrescu, 
1111 llule La Souffrance23 (Fig. I O, 1928?, Cimetiere Bellu, Bucarest) fait partie du meme 
11"pcrtoire stylistique et thematique que Ies c:euvres precedentes, quoique realise plus 
l111divement : Ies yeux clos, le visage penche sur le cote et legerement en arriere, la jeune 
ii'111me s'abandonne doucement a la mort. 

Les liens de Severin avec le Symbolisme, dont ii exploite surtout la portee du mystere, 
p1111rraient trouver une justification dans son amitie avec le poete Alexandru Macedonski 
11K~4-l920), promoteur de ce mouvement en Roumanie.24 Une certaine ressemblance de 
111111ctere unissait Ies deux hommes : en lisant le journal de Severin nous avons decouvert 
1111 pcrsonnage orgueilleux, envieux, conscient de son talent, qu'il considerait exceptionnel, 
•1· ~cntant en permanence persecute25 et incompris. Severin avait quitte la Roumanie pour 
li•11 memes raisons que le poete, aigri par Ies injustices dont ii etait victime : «Si M. le 
drrl·cteur Mirea me meprisait maintenant, si M. Gerota me discreditait, je preferais, blesse 
1l1111s l'injustice qu'on me faisait, choisir un chemin d'errance, lointain, dans un pays 
111r1111ger.»26 Les evidentes affinites spirituelles qui reliaient Macedonski et Severin allaient 
•11' materialiser en un poeme et une sculpture, dignes manifestations de leur adrniration et 
111111passion reciproques. Le manuscrit de l'elogieux poeme A Severin fut garde 
pri·l'icusement par )'artiste dans sonjoumal. Nous le reproduisons ci-clessous : 

23 «Cette oeuvre s'intitule La Souffrance. li s'agit du portrait d'une jeune femme de 23 ans, operee sans 
"h 111 .~ par le docteur Christidi. Cinq mois d'agonie ont suivi l'operation, des hemorragies„.elle s'eteignit au 
·1.11111111rium Elisabeta.)) (Aurel Alessandrescu, «Expozitia sculptorului Severin, sala Atheneului roman, D-na Sofia 
\ln1111drescu, marmora» in lndreptarea, 21decembre1928, coupure de presse dans l'Album op. cit., tome I, p. 18, 
11.1.l11rl1on de l'auteur) 

24 Les relations entre Ies deux hommes etaient assez etroites. Macedonski aurait ecrii une lettre de 
''' 11111111andation pour Romanelli, qui aurait facilite l'acci:s de Severin dans ('atelier de ('artiste italien. (Album, op. 
, 11, 111111c I, p. 19) . 

25 L'atmosphi:n: de I 'Ecole des Beaux-arts de Bucarest, Ies eli:ves et Ies professeurs sont decrits par Severin 
.i.111• Noii journal. Le sculpteur y vecui une epoque sinistre, ii en croire ses souvenirs : <dis etaient tous mesquins, 
1111111t11111s, pervers, s'appliquant ii faire le mal, provoquant la panique dans Ies consciences. Ils nous hai'ssaient, 
'111y11111 qu'ils pouvaient semer des intribrues et des probli:mes enlre colli:gues, ou bien entre professeurs et eli:ves, 
'•11 li· sccretaire Gheorghiu faisait des choses pareilles el, lors des examens, ii obtenait des medailles de merite, 
""'ol" quc nous, Ies autres, retrouvions nos dessins effaces ou detruits ii un tel point que lorsqu'on nous montrait 
""' •"prcuves, nous etions incapables de Ies reconnaîlre.)) (Album de Severin, op. cit„ tome I, p. 6, traduction de 
I .1111t·ur) 

26 Idem, p. 6. 
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«lncomparable artiste aux yeux de flamme - au coeur 
Tourmente -mais joignant - aux arcanes de l'etre. 
Le present au passe ; l'enfant â son ancetre, 
Et Ies assouplissant â ton geste vainqueur. 

Au destin qui t'echut, ne garde point ranca:ur 
C'est sa subtile main qui de toi fit un maître. 
Rends-lui grâce plutot du feu qui te penetre, 
Et boit â larges traits l'enivrante liqueur. 

Sachant tes maux passes, je sais ce que tu souffres, 
Mais ascendre [sic] aux sommets c'est froler tous Ies gouffres 
Laissant saigner son ca:ur â toute heure, en tout lieu. 

Console-toi, pourtant, â te dire, qu'en somme, 
D'un peu de terre, Dieu, ne put que tirer l'homme, 
Et ton genie, artiste, en sut extraire Dieu.»27 

Nous ne savons pas si ce poeme preceda ou suivit le portrait que Severin fit de 
Macedonski entre 1914 et 1916. Le portrait, aujourd'hui perdu, represente le poete perorant, la 
tete legerement penchee en arriere, dans une pose d'inspiration (Fig. 11, 12).28 Place dans un 
fauteuil, devant une table, ce buste fut expose en novembre 1915, au «Cenacle idealiste». Le 
critique Leontin Iliescu se souvient de cette mise en scene : «Dans cet agencement capricieux, 
ou regne un bon goiit decoratif, Macedonski accueille Ies visiteurs en grand maître, avec de 
larges gestes de souveraine inspiration ; le sculpteur Severin a parfaitement reussi â le 
portraiturer dans son attitude caracteristique de poete etranger dans son propre pays.»29 

Probablement sous l'influence du poete fantasque30 et surtout de ses fameux cenacles31 , 

Alexandru Severin fonda «Le Cenacle idealiste» â Bucarest, en 1915, peu de temps apres son 
retour en Roumanie. Selon le modele de la «Jeunesse artistique», societe patronnee par la Reine 
Marie, «Le Cenacle idealiste» fut, â son tour, place sous le patronage de la Princesse Elisabeth 
et du Prince heritier Carol, information inedite, contenue dans la reponse du Marechal de la 

27 Alexandru Macedonski, A Severin, in Album, op. cit., feuillet manuscrit en frarn;:ais, non pag. Ce poeme 
fut publie dans Gazeta cartilor, n°7 et 8, 15-30 octobre 1940, p. I et dans le catalogue d'exposition que Severin 

organisa en 1943 (Expozitia A. Severin. Pictor- sculptor- arhitect, 1•• decembre 1942-1•• janvier 1943, [Bucarest], 
Universul, 1943). 

28 En 1917, Frederic Storck realisa, lui aussi, un portrait du poi:te (actuellement conserve au Musee Frederic 
Storck et Cecilia Cutescu Storck, Bucarest). D'une grande finesse psychologique, celte a:uvre retint l'attention de 
George Oprescu, qui lui dedia quelques paragraphes elogieux dans son ouvrage, Sculpnira statuara romaneasca, 
Bucarest, Editura de Stat pentru literatura si arta, 1954, pp. 114-116. 

29 Leontin Iliescu, «Salonul de toamna al Cenaclului idealisb> in Universul, n°3 l O, 9/22 novembre 1915, p. 2. 
30 Nous remercions Mme Beatrice Bednarik, fille de l'aquarelliste Ignat Bednarik, pour celte information. 
31 Bien qu'inities autour 1896, Ies cenacles de Macedonski etaient depourvus du faste auquel songeait Ic 

poete roumain, faute de moyens. li fallut attendre 1910, pour que la fantaisie extravagante de Macedonski piit se 
deployer sans se soucier des depenses et donner ainsi un temple â la poesie. Nous n'avons retrouve aucun 
temoignage sur une eventuelle frequentation de Severin a frequente ce cenacle. 
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Cour, Henri Catargi a Severin, datee du 7 novembre 1915, a Bucarest : «Monsieur le President/ 
Suite a votre demande que vous m'avez adressee afin de solliciter dans votre nom le haut 
patronage de Leurs Altesses Royales, la Princesse Elisabeth et le Prince Heritier pour votre 
societe artistique «Le Cenacle idealiste», je m'empresse a vous communiquer que Leurs 
Altesses Royales ont accepte avec plaisir votre demande et, par consequent, votre societe 
beneficiera du haut patronage de Leurs Altesses Royales./ Je vous prie de bien vouloir 
m'envoyer Ies statuts de la Societe, en m'indiquant le lieu, le jour et l'heure d'ouverture du 
premier Salon d'automne ... » 32 

Ayant comme principale ambition celle de donner un nouvel essor a l'art roumain, la 
societe regroupait plusieurs jeunes artistes, dont certains lies au sculpteur, notamment 
l'aquarelliste Ignat Bednarik et Ies peintres Leon Biju et Alexis Macedonski, fils du poete. 
Le Cenacle, qui se voulait semblable au Salon d' Automne parisien et a «La Jeunesse 
artistique» bucarestoise, eut une vie breve et n'organisa que deux expositions : en 1915 et 
en 1935. L'exposition de 1915 se tint dans le Salon de geographie de l'Athenee roumain, a 
la fin du mois de novembre et le vemissage -ou toute )'elite bucarestoise fut presente- fut 
honore par la Reine Marie, ainsi que par Ies deux patrons de la societe, la Princesse 
Elisabeth et le Prince Carol.33 

Malgre le titre de cette manifestation, la mise en scene orchestree par Severin fut telle, 
que le Cenacle passa comme une exposition personnelle de \'artiste, autour duquel «voletent 
[sic], pareils a de gracieux oiseaux multicolores, de multiples talents rayonnant de grâce et de 
jeunesse». 34 Severin realisa meme un catalogue personnel - Severin, sculpture, peinture, dessin, 
191535

-, qui accompagnait cette manifestation collective, negligeant ainsi ses camarades. Les 
critiques, con fus, s' empresserent de louer l 'a:uvre de I' artiste : «Au Cenacle idealiste, celui qui 
domine de tres haut le groupe est sans conteste le sculpteur Severin. La caracteristique de cet 
artiste est l'envolee ; toutes ses a:uvres sont des elans d'âme vers un ideal inaccessible ; ii 
monte, ii monte, avec une prodigieuse ardeur vers Ies domaines insondables de l'inconnu, de 
l'intini et plus son essor s'elargit, s'eleve, plus ii s'aper~oit que le ciel devant lui s'entrouvre, 
impenetrable, immense, et cette course affolee vers Ies mysteres indechiffrables, loin de le 
decourager, le fait au contraire, redoubler d'effort ; encore un coup d'aile, puis un autre, 
loujours plus haut, plus haut ; c'est l'ivresse du voi ; on a nettement l'impression de cette 
ascension sublime de la pensee dans l'infini de la nature et, comme l'âme n'aboutit jamais dans 

fi. 5. 

J! Lettre contenue dans I' Album de Severin, Cabinet des Dessins el des Gravura; du MNAR, op. cit., non pag. 
n Leonlin Iliescu, «Salonul de toamna al Cenaclului Idealist» in Universul literar, n°47, 22 novembre 1915, 

34 Olimp Grigore Ioan, «Le Cenacle idealiste» in L'lndependance roumaine, n°12236, 30 novembre/13 
llccembre 1915, p. 2. Les autres artistes cites par le critique sont : Ionescu-Doru, Dumitru Braescu, Pompiliu 
Athanasescu, Alexandru Poilevin-Skeletti, Ignat et Elena Bednarik, Solaro Macedonski, Elena Nestorescu, Marie 
Nicolau, Paul Popescu-Molda, Norocea, Elena Popea, Jean Comanescu, Uon Biju, Alexis Macedonski, Ioan 
loanid. Nicolae Pora complete celte liste, incomplete : Sofronie Constantinescu, Horia Boamba, Alexandru 
l 'mlinescu, Corneliu Mihailescu, l'architecte lotzu. (Pora N„ «Cenaclul idealistilom în F/acara, n°8, 5 decembre 
llJl5, pp. 86-87.) 

35 Le catalogue mentionne une liste de 41 sculptures, 15 peintures et 9 dessins. Les prix y sont parfois 
11uliques. (voir Theodor Enescu, Irina Fortunescu, Carmen Liiceanu, Ioana Vlasiu, Repertoriu/ expozitiilor de arta 
româneasca, Bucuresti 1865-1918, Institutul de Istoria artei, s.d„ ouvrage dactylographie.) 
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l'azur ensoleille, c'est forcement dans l'ceuvre de l'artiste qui poursuit fougueusement son reve, 
un mouvement de febrilite intense, qui devore et qui briile. Severin est une âme tourmentee de 
l'altitude.»36 Nicolae Iorga ecrivait, lui aussi, un article elogieux consacre a Severin : «Tout le 
monde s'arrete devant Ies sculptures de monsieur Severin.[ ... ] Voici un homme qui sait.ce quc 
c'est que !'art et par consequent, ii ose. Sa technique est puissante et delicate en meme temps. 

Sa conception se perd dans des tenebres qui engendrent des reves ... »37 

Dans son ensemble, l'exposition fut egalement accueillie avec un grand enthousiasme : 
«Le cenacle idealiste ! voila un titre qui vous a un air tout a fait athenien ; ne se croirait-on pas 
transporte subitement aux plus heureuses epoques de l 'antiquite hellene ? ... Nous nous sommes 
accoutumes de la part des jeunes, a un scepticisme qui parfois va jusqu'a la veulerie. Se serait
il trouve vraiment des cceurs assez enthousiastes et des esprits assez desinteresses pour tenter 
une reaction contre ce ravalement de l'âme contemporaine ? J'ose a peine le croire ; mais je 
dois tout de meme me rendre a la realite du moment que ce cenacle idealiste existe, qu'il a 
donne des preuves de sa vitalite en organisant un Salon d'automne, qui, somme toute, pour 
etre modeste, n'en demeure pas moins une fort reconfortante et interessante manifestation 
de l'esprit artistique roumain.»38 Un detail original de cette exposition, ou regnait un 
«desordre artistique»,39 fut retenu et loue par la presse de l'epoque : «Dans un coin 
captivant par son aspect de luxe et de coquetterie, j'admire Ies tres beaux ouvrages de 
femmes ; le golit le plus sur, seconde par la patience la plus angelique a guide ces mains 
feminins, ce sont Ies travaux de madame Bednarick [sic].»40 En effet, un coin de la salle 
d'exposition avait ete amenage «a l'orientale» : des coussins omes de motifs byzantins 
selon la technique du batik etaient poses sur un divan recouvert d'un tapis brode et tout 
autour se trouvaient des plantes dans des cache-pots egalement ornes de motifs byzantins.41 

Malgre le succes de cette premiere exposition, l'entree de la Roumanie en guerre 
empecha l'organisation de la seconde manifestation, prevue pour l'automne de 1916. Vingt 
ans plus lard, en 1935, Severin et quelques-uns des anciens membres de la societe «Le 
Cenacle idealiste»42 rouvrirent une deuxieme exposition qui passa presque inapen;:ue par la 
presse de l'epoque. Quoique breve, l'existence de ce cenacle est une des nombreuses 
preuves de l'effervescence artistique bucarestoise, avant la Premiere Guerre mondiale. II fut 
en quelque sorte la concretisation des ambitions d'un artiste qui, sans etre un «idealiste», 
cultiva neanmoins dans ses ceuvres de debut des themes comme le reve ou le mystere, qui 
le rattacherent au mouvement symboliste, dont ii fut un des herauts. 

36 Olimp Grigore Ioan, op. cit., note 34, p. 2. 
37 Nicolae Iorga, «0 expozitie de arta moderna» in Drum drept, n°44, 29 novembre 1915, p. I. 
38 Olimp Grigore Ioan, op. cit., note 34, p. 2. 
39 Leontin Iliescu, op. cit., p. 2. 
40 Olimp Grigore Ioan, op. cit., note 34, p. 2. 
41 Voir Contributii la studiul evolutiei artei romanesti din primele decenii ale secolului XX. Viata si opera 

acuarelistului Ignat Bednarik, these de doctorat de Beatrice Bednarik soutenue en 1977 a l'Universite Babes
Bolyai, Cluj-Napoca, Faculte d'histoire et philosophie, sous la direction de l'academicien professeur Virgil 
Vatasianu, pp. 51-57. 

4 ~ Dumitru Braiescu, Leon Biju et Paul Popescu-Molda se joignirent ii Severin pour essayer de relancer «Le 
Cenacle Idealiste». (Voir Petre Oprea, op. cit., p. 71 ). 
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Virgiliu Z. Teodorescu 
Membru în Comitetul de coordonare a Comisiei 

de Istoria Oraşelor din cadrul Academiei Române 

Datele biografice referitoare la viaţa şi activitatea sculptorului sunt sumare, impunând 
purcurgerea mărturiilor trecutului, atât în dosarele diverselor instituţii precum şi în presa 
timpului. Ca şi în cazurile altor creatori de artă din prima jumătate a secolului al XX-iea 
lipsa de preocupare pentru elaborarea unor micromonografii care să le definească 

rnntribuţia la propăşirea domeniului în care au activat provoacă, acum în momente de 
11tribuire, comparare, realizarea de conexiuni, mari dificultăţi celui preocupat de a elucida 

:;iluaţiile, existând şi cazuri care generează erori 1 preluate şi perpetuate apoi în alte studii. 
l(ccurgem la sumarele informaţii din dosarul persona12 care i-a fost întocmit la Uniunea 

!\ rtiştilor Plastici3. 

Gheorghe Stănescu s-a născut la Olteniţa la 27 august 1881, părinţi fiindu-i Nicolae 
~· Stanca. Remarcat pentru calităţile ciopliturilor în lemn, pe care cu multă migală şi 

1 Mircea Deac, 50 de lllli de sculptura, completat pe foaia de tillu: Dicţiomuul sculptorilor din Romllnia 
(18901940), editat de Oficiul de Informare Documentară pentru Industria Construcţiilor de Maşini, Bucureşti, 
.'OOO, 216 p; Virgiliu Z. Teodorescu, „ID loc de era~', recenzie la cartea lui Mircea Deac, 50 de lllli de sculptura, 
lu: „Literatorul", Bucureşti, nr. 368-369-370, 18 aprilie - 9 mai 2001, p. 8; nr. 371, 10 mai - 17 mai 2001, p.8; 
111.175-376-377, 9 iunie - 2 iulie 2001, p. 10-11. 

2 Uniunea Artiştilor Plastici - Arhiva, dosar personal nr.16 Gheorghe Stănescu. 
3 Uniunea Artiştilor Plastici (U.A.P.) O serie de situaţii petrecute la sfărşitul secolului al XIX-iea au 

11.rncrat ideea reuniunii artiştilor plastici într-o societate care să le reprezinte interesele în diverse împrejurări. În 
p11111cle două decenii ale secolului al XX-iea au fost întreprinse o serie de acţiuni a realiza această asociere care 
111si1 s-a înfăptuit după primul război mondial sub denumirea de Sindicatul Artelor Frumoase care a reuşit să 
11·1111cască pc majoritatea pictorilor, sculptorilor, graficienilor, gravorilor, artiştii decoratori din România. 
Arlivitatca acestui sindicat s-a desfăşurat în general în bune condiţiuni până la declanşarea celui de al doilea război 
1111mdial. Statutul adoptat şi modul de exercitare a mandatului de către cei aleşi a conduce destinele acestei asocieri 
1 nu asigurai depăşirea multora din dificultăţile cu care s-a confruntat în decursul anilor. Prin aplicare politicii 
1·111anate conform noii constituţii din 27 februarie 1938 fiecare domeniu de activitate umană se integra într-o breaslă 
11 L"a atare anii care au urmat au condus la o zbuciumată perioadă de tranziţie, atât ca denumire, structură, funcţii 
dur şi ca persoane promovate în a le reprezenta interesele. Cunoscând pe parcursul acestor ani mai multe etape de 
1rnrganizare, trecând prin stadiul de afiliere cu cei din presa scrisă ca din anul 1950, în condiţiile profundelor 
p1cfaceri sociale din România să fie constituită Uniunea Artiştilor Plastici care a preluat o serie de obiective de la 
S111dicatul Artelor Frumoase, inclusiv dotările acestuia. Pe parcursul deceniilor de existenţă şi această uniune a 
• 1111oscut prefaceri structurale. Pentru buna desfăşurare a activităţii s-au constituit ca unităţi funcţionale cu misiuni 
•pedale de natură financiară şi de producţie atât Fondul Plastic cât şi Combinatul Fondului Plastic. Editorial au fost 
l'lnhorate sub auspiciile U.A.P. o serie de publicaţii, inclusiv periodicele „Arta" (în unele perioade definită şi „Arta 
l'lnstică"). Fondul arhivistic al activităţii primelor decenii, după prelucrare şi inventariere a fost preluat la Arhivele 
Nu\ionale. 
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meticulozitate le realiza în clipele de răgaz, a fost îndrumat spre învăţământul artistic după 
ce realul examen al vieţii l-a dat în calitate de angajat la realizarea lucrărilor decorative în 
completarea dotărilor şi transformărilor solicitate de regele Carol I la reşedinţa sa de la 
Sinaia. Castelul Peleş prin bogăţia, varietatea elementului decorativ realizate în lemnul 
integrat în această construcţie include şi contribuţia artistului în devenire Gheorghe 
Stănescu. Lucrând sub directa îndrumare a sculptorului Stohr4 a putut să se afirme impunând 
trimiterea lui la studii academice de artă la Viena, în perioada anilor 1906-19145. Prezenţa 
la studiile din capitala Austriei nu l-au îndepărtat de la realizarea celor necesare pentru 
castelul Peleş, noile cunoştinţe dobândite, condiţiile de dotare ale atelierelor şi mai ales 
prilejul de a face un permanent schimb de experienţă atât cu colegii de studii cât şi cu cei 
care le călăuzeau formarea personalităţii, toate facilitându-i dăltuirea în lemn a ceea ce a 
devenit în noul hol de onoare al castelului Peleş valoroasa scară în spirală. 

Lucrare de referinţă, prin proporţii, eleganţă şi rafinată tratare a lemnului pus în operă, 
scara constituie o reuşită lucrare de artă decorativă prin modul cum tânărul artist a ales şi 
executat multitudinea de elemente sculpturale. Pentru Gheorghe Stănescu această realizare 
a constituit o valoroasă lucrare de diplomă, apreciată atât de cadrele didactice ale Academiei 
de Arte Frumoase cât şi de publicul vienez în perioada cât a fost expusă, înainte de ambalare 
şi expediere în România. Calităţile native, cunoştinţele noi dobândite şi comenzile care au 
urmat l-au călăuzit spre un domeniu în care, până la el, timp de bune decenii, executanţii la 
care se recurgeau erau din afara ţării. Ne referim la domeniul medalisticii în care atât la 
Bucureşti cât şi la laşi modelatorii viitoarelor lucrări au fost predilect6 din lumea germană. 

Încă din perioada studiilor Gh. S. a primit o serie de comenzi, lucrările fiind mai întâi 
expuse la Viena. Astfel în anul 1912 a participat la o expoziţie cu lucrarea dăltuită în lemn 
A fost oda~. În acest caz artistul a redat o bătrână şezând. Ulterior lucrarea a fost integrată 
în colecţia lui N.D. Cocea7. 

~ Martin STOHR I Stochr. Stiihr I ( 1819 - 21 august 1896, Braşov, înmormântat la Bucureşti, cimitirul 
evanghelic -luteran). Arhitect şi sculptor, predilect în lemn, a fost adus în România unde s-a integrat în opera de 
construire şi decorare a castelului Peleş de la Sinaia şi a palatul regal din Bucureşti. Pentru realizarea comenzilor 
a căutat pe parcursul anilor de activitate să-şi alcătuiască o bună echipă de cioplitori în lemn, instruindu-i 
personal pe cei tineri în tainele dăltuirii, iar pe cei mai talentaţi ajutându-i să-şi completeze cunoştinţele în şcoli 
de specialitate. Prin realizările sale, prin modul cum a preluat şi îndeplinit misiunile încredinţate de comanditar s
a bucurat de o apreciere deosebită. La moartea sa regele Carol I şi a asumat cheltuielile de înmormântare, la 
solemnitatea din Bucureşti a participat prinţul moştenitor Ferdinand I. 

„Calendarul pentru toţi fiii României pe anul 1898 de la Christos", Bucureşti, p. 97,151. 
Mihai Haret Gold, Castelul Peleş, Bucureşti, 1914. 
Mircea Deac, op. cit., p. 190. 
5 În fişa menţionată, în paranteză sunt citaţi şi anii 1909-1913 fără a se preciza motivaţia acestei diferenţe 

de date. 
6 Începând cu Iosif Resch, Robert Fesller, Wilhelm Kulrich, Stcinberg, cei din familia Camiol au onorat 

comenzile comanditarilor români atât ca modelatori, gravori şi chiar executanţi ai medaliilor solicitate pentru a 
marca un anumit eveniment sau a onora o anumită personalitate. Informaţii concludente pot fi consultate în 
publicaţiile Societăţii Numismatice Române. 

7 N.D. COCEA (29 noiembrie 1880, Bârlad, jud. Vaslui - I februarie 1949, Bucureşti, cimitirul 
Bellu,figura 114, locul 7). Studii juridice, pentru un timp activând în magistratură, marginalizat ca urmare a 
poziţiei politice, fiind adept al ideilor socialiste, ca avocat a pledat în favoarea celor săraci şi năpăstui\i. Cele 
cunoscute în aceste medii au servit ca sursă de inspiraţie scriitorului, atât în elaborarea romanelor cât, şi mai ales, 
a pamfletelor prin care condamna actele reprobabile ale celor la putere, creator de periodice, gazetar şi 
conferenţiar virulent a fost în epocă o personalitate căutată dar şi evitată. 
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Tot în acelaşi an a modelat pentru fabricantul de bere Dumitru Marinescu Bragadiru8 din 

Bucureşti o plachetă9 pentru marcarea a 70 de ani de viaţă (1842-1912) realizată în bronz, având 

50 x 70 mm. Modelatorul a redat portretul lui Dumitru Marinescu Bragadiru înscris într-un 
medalion rotund. 

La Viena în anul 1913 a realizat şi modelarea plachetei H. Stead. Peste ani, în 1938, 

un exemplar al acestei lucrări a fost integrat în patrimoniul Muzeului Alexandru Saint 

Georges 10, ca donaţie 11 . 

Lucian Predescu, Eaciclopedia Cugetarea-material romiaesc - oamcai şi iilfiptuiri, Editura Cugetarea -

Georgescu Delafras, Bucureşti, 1940, p. 204. 

G. Bezviconi, Necropola Capitalei, Bucureşti, 1972, p. 96. 

Dicţio1JJ11"cronologic-Litezatma romAIJi, Editura Stiin\ifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979, p. 195, 458-

459. 
8 Dumitru Marinescu BRAGADIRU (1842 - 1915, Bucureşti, cimitirul Bellu, figura 12, locul 13) 

întreprinzător cu o mare putere de muncă, bun organizator şi cu viziunea a ceea ce şi cum recepta piaţa s-a lansat 

în fabricarea berii, dezvoltându-şi întreprinderea pe parcursul anilor de la sfărşitul secolului al XIX-iea şi începutul 

secolului al XX în Bucureşti (calea Rahovei) şi comuna Bragadiru, jud. Ilfov, ajungând la o diversificare de servicii. 

La 1894 s-a căsătorit cu Sofia, văduva fabricantului concurent Luther. Colecţionar care a preluat exemplul lui 

Anastase Simu şi a stimulat tinerele speranţe achiziţionându-le realizările cu care a dotat Palatul Băncii „Rahova

Bragadiru". 

A.N.-Direc\ia Municipiului Bucureşti, (în continuare citat D.M.B.) fond Primăria Municipiului Bucureşti, 

Serviciul Tehnic, dosar~-

Dim.R. Rosetti, Dicţiomuul contimporanilor, Editura Lilo-Tipografiei „Populara", Pasajul Român nr. 12, 

Bucureşti, 1897, p. 34. 

G. Bezviconi, p. 73. 

'° Alexandru Saint GEORGES (20 aprilie 1886, Botoşani - ? 1954, Bucureşti, Crematoriu) studii 

secundare la Botoşani, pregătire şi carieră militară, manifestând din fragedă tinereţe pasiunea de a colecţiona 

relicvele trecutului. Această preocupare 1-a condus la preluarea exemplului oferit de Expoziţia Jubiliară Naţională 

a anului 1906 din Bucureşti la organizarea unui muzeu la Bârlad în care a prezentat ceea ce adunase până atunci. 

Ulterior a decis să transfere acest aşezământ la Târgovişte unde a poposit în 1915, dar a cunoscut vitregiile 

evenimentele anilor ocupaţiei străine când obiectele, în mare măsură, au fost înstrăinate. La revenirea din război, 

constatând situaţia, a părăsit cariera militară şi s-a dedicat în exclusivitate refacerii în Capitală a muzeului prin 

adunarea unui nou patrimoniu care a crescut de la an la an. Dacă ini\ial relicvele se anau în propria locuinţă din 

strada Polonă nr. 29, ulterior, prin creşterea numărului pieselor obţinute, prin varietatea lor şi mai ales din 

necesitatea de prezentare către public, a fost nevoit să facă diverse demersuri pentru obţinerea spaţiului adecvat. 

Demersurile au oferit numai solu\ii temporare şi totalmente improprii atât pentru conservarea patrimoniului cât şi 

pentru expunerea lui. La începutul deceniului al patrulea s-a adresat fostului coleg de şcoală militară, regele Carol 

al II-iea oferindu-şi colecţiile şi serviciile care să fie încorporate în patrimoniul Fundaţiilor Culturale Regale. 

Acceptarea ofertei nu s-a materializat însă şi cu obţinerea unui spaţiu corespunzător astfel că şi în următoarea etapă, 

până la lichidarea muzeului, problema spaţiului a rămas necorespunzător rezolvată. Anii care au urmat, după 1944, 

au condus la desfiinţarea acestui aşezământ, creatorul fiind tocmai cel pus în situaţia ca la pensionare să procedeze 

la repartizarea pieselor, în funcţie de profilul tematic la diverse instituţii culturale şi ştiinţifice. Astfel cel care 

devenise în anii anteriori un complex institut de documentare a dispărut în procesul de reformare a culturii dirijată 

după noi criterii care au facilitat chiar pierderea unor mărturii relevante pentru trecutul neamului românesc. 

Menţionăm că pe parcursul anilor de activitate a acordat o atenţie şi publicisticii, oferind în periodicele timpului 

informaţii referitoare la folclor, numismatică şi medalistică. 
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În anul 1914 a realizat modelarea medaliei evocând-o pe Ecaterina Pangrati 12. În anul 
1938 şi această piesă a fost donată muzeului mai sus citat. 

Pentru omagierea consecventului patriot Nicolae Filipescu 13 i-a fost comandată în 
anul 1915 modelarea unei plachete. Lucrarea a fost realizată în bronz. Un exemplar a fost 
donat, în anul 1938, muzeului amintit. 

La expoziţia oficială a artiştilor în viaţă, organizată la Bucureşti în primăvara anului 

1916, artistul a participat cu lucrarea 14 "Narcis". Acest nud a reţinut atenţia publicului 
vizitator dar şi al juriului care i-a acordat premiul al Iii-lea. 

G. Bezviconi, p. 243. 
Neai:.'ll M. Djuvara, Ceva despre fami1ia colocţio11/111Jluj AlexBlldru Saint GeotBes. comunicare la al VJ-lea 

simpozion de genealogie I 0-13 mai 1995, rezumatul comunicării în volumul editat de Academia Română, Filiala 
laşi, Institutul de Istorie „A.O. Xenopol" Comisia de heraldică, genealogie şi sigilografie. 

„Cronica numismatică şi arheologică", Bucureşti, anul I, nr. 2 iunie 1920; ibidem, anul I, nr. 11-12, martie
aprilie 1921; ibidem, anul VIII, nr. 79-82, ianuarie-iunie 1928; ibidem anul IX, nr. 89-90, ianuarie-iunie 1929; 
ibidem, anul XV, nr. 119-120, iulie-decembrie 1940; ibidem, anul XVI, nr. 123-124, iulie-decembrie 1942; ibidem, 
anul XVII, nr. 125-126, ianuarie-iunie 1943. 

Gabriela Niţulescu, Complexul Muzeal NaţiollBI "Curtea Domneascl"- Tlrgovişte - istoric, comunicare la 
Muzeul Naţional de istorie a României în cadrul sesiunii „160 de ani de muzeografie românească 15-16 decembrie 
1994'', referinţă la prezenţa lui Alexandru Saint Georges la Târgovişte, soarta patrimoniului dus acolo. 

Virgiliu Z. Teodorescu, Contribuţii la. WI portret de muzeograf: Alexandru Saint GeotBes, în: „Muzeul 
Naţional", voi. IX, Bucureşti 1997, p. 127-143. 

11 Donaţie la 28 octombrie 1938 din partea lui Odette E. Pangrati, născută A. Laurian, locuind în Bucureşti, 
strada Mântuleasa nr. 15. 

Arhivele Naţionale,-Direc\ia Arhivelor Istorice Centrale (în continuare citată: A.N.-D.A.l.C.), fond Muzeul 
Alexandru Saint Georges (în continuare citat: M.Al.S.G.), inv. 617, dosar mm. f. 70, 71v. 

12 Ecaterina PANGRATI (1870-1913) Carieră didactică, întemeietoare şi directoare, în perioada anilor 
1901-1910, a şcolii profesionale de fete „Nicolae Roşca" din Bârlad. 

13 Nicolae Gr FILIPESCU (5 decembrie 1862, Bucureşti - 14 octombrie 1916, Bucureşti, cimitirul Bellu). 
Studii la Bucureşti, Craiova, de drept la Paris. Om politic fruntaş al Partidului Conservator, deputat, primar al 
Capitalei, al Brăilei, ministru, gazetar, fondator al unor periodice şi asocia\ii prin care a militat pentru unitatea 
naţională, adept al participării României la primul război mondial alături de Antantă, a înfiinţat în anul 1914 
„Acţiunea Naţională", devenită în anul 1916, prin atragerea şi a alior formaţiuni, „Uniunea Sacră", publicist. 

A.N.-D.A.l.C., fond M.A.S.G .• inv. 613, dosar .Jl.llli, f. 102, 102v.; ibidem, inv. 617, dosarele mm, f. 
70, 7lv.; 1.BLllli; ~;ibidem, fond Sindicatul Artelor Frumoase, (în continuare citat S.A.F.), dosar .8; 

A.N.-D.M.B., fond Prefectura Poliţiei Capitalei, dosar 7111914, f. 18. 
„llustraţiunea", Bucureşti, anul IV, decembrie 1915, p. 7. 
„Calendarul revistei Lumea ilustrată 1895", Bucureşti, p. 71, 74 fotografie şi text. 
„Calendarul ilustrat al Bibliotecii pentru toţi, 1896", Bucureşti, anul I, p. 73 fotografie. 
Grigore Ionescu, Bucureşti-ghid, Bucureşti, 1938, p. 256 consemnează prezenţa în clădirea Parlamentului, 

în vestibul. „Cele trei Crişuri", Oradea, anul XI, nr. 9-10, septembrie-octombrie 1930, p. 113. 
A.N.-D.J. Constanţa, fond Primăria Municipiului Constan\a, dosar 51/1932, f. 23. 
Salonul Artjstjlor Sculptori 1928, Catalog poziţia 105. 
A 16-a expozjtie a Socjetătjj Tjnerjmea Artistică deschisă la 27 martie 1916, Catalog poziţia 411 
A 35-a expozitie a Societătii Tinerimea Artistică 1935, Catalog poziţia 249. 
A.N.-D.J. Suceava, fond Prefectura jud. Rădăuţi, dosar~. f. 6, 7. 
A.N.-D.J. Braşov, fond Prefectura judeţului Braşov, dosar ZS2.l.l.ill. 
„Neamul Românesc", Bucureşti, 4 noiembrie 1928, p. 2. 
I.O. Duca, Portretop amiIJ.tiri, ed. a II-a, Bucureşti 1932, p. 77. 
A.N.-D.J. Bistriţa Năsăud, Bistriţa, fond Prefectura judeţului Bistriţa Năsăud, dosar~. f. 31-45. 
A.N.-D.J. Suceava, fond Prefectura judeţului Rădăuţi, inv. 231, dosarele .26llill. f. 18; ibidem 2.8Ll.2ll. f. 

I- 2, 12. 
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Evenimentele militare cărora România s-a alăturat în vara anului 1916 au condus la 
mobilizarea sa până în anul 1918, perioadă în care a fost alături de ceilalţi artişti plastici 
reuniţi într-un grup prin preocuparea15 Marelui Cartier General al Armatei Române, având 
misiunea de a se documenta pentru a surprinde diverse ipostaze prin care poporul român a 
trecut, în acei ani, de mari sacrificii şi vicisitudini pentru asigurarea izbânzii care să conducă 
naţiunea română la realizarea marelui ideal de unitate. Ca atare atât pe linia frontului, la 
confruntarea cu inamicul cât şi în spatele frontului acolo unde întreaga suflare participa la 
asigurarea tuturor celor necesare apărării fruntariilor ţării cele cunoscute i-au fost de mare 
valoare pentru creaţiile ulterioare. 

La revenirea la Bucureşti, cu asiduitate, s-a integrat în realizarea a tot ceea ce se dorea 
a fi o contribuţie la refacerea şi prosperarea ţării. La expoziţia societăţii „Tinerimea 
Artistică" organizată în primăvara anului 1921 a participat16 expunând: Cap de expresie -
lucrare definită şi Durerea; placheta evocatoare a actorului Manolescu17; statueta 
învingătorul, toate piesele fiind turnate în bronz. 

La „Salonul Oficial" din anul 1925, găzduit în spaţiile Ateneului Român, artistul a 
participat18 cu lucrarea Nottara, piesă turnată în gips. A fost anul când a modelat şi placheta 
dedicată actorului Constantin I. Nottara19. Lucrarea20 a fost realizată în bronz, având 206 x 

T. Pisani, Nicolae Filipescu, 16 p. 
A.N.-D.A.l.C„ fond Pantelimon Halippa, dosar 880/1915-1970, f. 26. 
A.N.-D.M.B., fond Ateneul Român, dosar 711937-1938, f. 57. 
„Universul", Bucureşti, anul 54, nr. 316, 16 noiembrie 1937, p. 3; ibidem, anul 55, nr. 268, 2 octombrie 

1938, p. 7. 
A 38-a expozitie a Societăţii Tinerimea Artistică 3-30 aprilie 1938, Catalog poziţia 363. 
„Gazeta Municipală'', Bucureşti, anul VII, nr. 352, 11decembrie1938, p. 4. 
„Universul'', Bucureşti, anul 55, nr. 146, 30 mai 1938, p. 15; ibidem, nr. 170, 23 iunie 1938, p. 10; cup 

„Universul", Bucureşti, 21 octombrie 1940. 
„Gazeta Municipală'', Bucureşti, anul IX, nr. 441, 6 octombrie 1940, p. 2; ibidem nr. 442, 13 octombrie 

1940, p. 4. „Cele trei Crişuri", anul XXI, nr. 9-10, septembrie-octombrie 1940, p. 201. 
Lucian Predescu, op. cit., p. 323. 
G. Bezviconi, op.cit, p. 129. 
14 Catalogul expoziţiei, p. 42, poziţia 389. 
15 Hotărârea Marelui Cartier General al Annatei României. 
16 Expoziţia societă\ii „Tinerimea Artistică" 1921, Catalog poziţiile 148, 149 şi 150, piesele fiind evaluate 

la 6000, 600 şi 6500 de lei. 
17 Ion MANOLESCU (17 februarie 1881, Breaza, jud. Prahova - 27 decembrie 1959, Bucureşti, cimitirul 

Bellu I) Studii la Ploieşti, Monastâr (Bitolia), conservatorul la Bucureşti, elev al lui C.l. Nottara, prestigioasă 
activitate ca actor, predilect a interpretat magistral rolurile de tragedian pe scenele: Teatrul Naţional, Modern, 
compania Bulandra, Comedia, compania Excelsior, Regina Maria, .Liga Culturală, rolurile realizate în primele cinci 
decenii ale secolului al XX-iea fiind subiecte de referinţă pentru urmaşi. A fost şi primar al localităţii Breaza. 

Lucian Predescu, op. cit, p. 51 7. 
18 Salonul Oficial 1925, Catalog p. 19 poziţia 328 I variantă de numerotare în catalog: 331; artistul locuia, 

în acei ani, pe strada Vişini nr. 27. 
19 Constantin I. NOITARA (5 iunie 1859, Bucureşti - 16 octombrie 1935, Bucureşti). Studii liceale şi 

Conservatorul la Bucureşti ca elev al actorului Velescu, perfecţionare la Paris, artist dramatic cu realizări 

remarcabile, societar al Teatrului Naţional, carieră didactică la conservator, traducător, publicist. 
Lucian Predescu, op. cit., p. 606-607. 
20 G.B., Gh. N., op. cit, p. 266. 
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277 mm. Tot din rândurile slujitorilor scenei româneşti i-a fost model pentru o nouă lucrare 

actorul I. Stănescu - Popa21 căruia i-a dedicat o plachetă22 care a fost turnată în bronz, având 
55 x 35 mm. 

La decesul ilustrului inginer Elie Radu23, colaboratorii i-au comandat lui Gh. S. în 

anul 1931, modelarea unei medalii comemorative24 care a fost realizată în bronz, având 0 
60 mm. Pe avers are efigia lui Elie Radu privind spre stânga ţi în exergă textul: 1853 
inginerului Elie Radu 1931 inginerii români recunoscători, iar pe revers în partea superioară 
o ramură de laur şi simbolicele instrumente: echerul şi compasul precum şi textul pe 8 
rânduri orizontale: director general de poduri şi I şosele studii şi construcţii I preşedinte al 
consiliului I tehnic superior I profesor la şcoala de poduri şi şosele şi la politehnica /din 
Bucureşti I membru de onoare I al academiei române. În partea de jos sunt plasate 2 frunze 
de stejar prinse cu o eşarfă. 

Inaugurarea noului edificiu al ziarului „Universul"25 a inclus în programul 
manifestărilor şi găzduirea unor acţiuni expoziţionale. Astfel între 8 - 30 noiembrie 1931 

21 I. STĂNESCU-Popa (1873 - 1926), actor. 
22 G.B., Gh. N., op. cit., p 267. 
2l Elie I. RADU (20 aprilie 1853, Botoşani - 1 O octombrie 1931, Bucureşti, cimitirul Bellu). Studii poli tehnice 

la Bruxelles, Belgia, inginer cu contribu\ii valoroase la proiectarea, realizarea şi coordonarea exploatării unor importante 
lucrări în domeniul căilor ferate, şosele, podurilor metalice şi din beton armai, clădiri publice, precwn şi pentru asigurarea 
aprovizionării cu apă a oraşului Bucureşti şi a altor localilă\i. Ani de zile a condus Serviciul Tehnic Superior, cu intervenţii 
pertinente, care au dus la avizarea şi executarea unor lucrări edilitar-gospodăreşti cu rezultate benefice pentru mai multe 
decenii în via\a localită\ilor urbane, carieră didactică universitară, publicist. A fost ales membru de onoare al Academiei 
Române la 5 iunie 1926. 

A.N.-D.A.l.C., fond Ministeml Lucrărilor Publice, Consiliul Tehnic Superior, dosar 1927/1943 şedinja 
comemorativă 29 octombrie 1941, Jurnal 27.656. 

Dem I. Dobrescu, Canlct:re, Bucureşti, 1933. p. 125-129 discurs rostit la înmormântarea lui Elie Radu. 
Lucian Predescu, op. cit., p. 707 menţionează moartea la 2 aUb'llSt 1931. 
Gheorghe D. Roşianu, Via(a şi opera inginerului Elle Radu, Editura Tehnică, Bucureşti, 1958, 172 p. 
Dorina N. Rusu, lstomAcade:miei Rmzljae-rqx:re crooologice, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1992, 

388 p„ la p. 172.( în continuare citată: Dorina N. Rusu, lstoda ... ) 
Dr. Dorina N. Rusu, Membrii Academiei Rom4oe, 1866-2003, DicţiOIJJll', Editura Enciclopedică I Editura 

Academiei Române. Bucureşti, 2003, 1160 p„ la p. 703. (în continuare citată: Dorina N. Rusu, Membrii ... ) 
241ng. Oct. Luchian, Medalia ~ iDg. Elle Radu, în: „Cronica numismatică şi arheologică", 

Bucureşti, anul XIX, nr. 133-134, ianuarie-iunie 1945, p. 21. 
G.B„ Gh. N„ op. cit„ p. 270. 
25 ZiaIUl . .Universu!" şi-a început apari\ia la 20 august 1884 din iniţiativa lui Luigi Cazzavillan care, în calitate 

de proprietar, i-a asigurat condi\iile tehnice, precum şi o echipă de buni gazetari care i-au conferit calitatea ca organ de 
presă. Având tipografie proprie înzestrată cu utilaje de ultimă oră, a asigurai apari\ia şi a altor periodice, inclusiv a celor 
care s-au constituit periodice specializate în completarea ziarului. Ca atare, aici au fost publicate "Universul ilustrat"; 
"Universul literar"; "Universul amuzant"; "Ziarul călătoriilor şi al întâmplărilor de pe mare şi uscat" ş.a. După 1914, 
director a devenit Stelian Popescu. În timpul războiului mondial şi-a întrerupt apariţia, aceasta fiind reluată în 1918. În 
anul 1920 a devenit Societale Anonimă, realizând ulterior şi apari!ia periodicelor "Universul copiilor"; "Universul sport". 
Amploarea obţinută a impus declanşarea lucrărilor de edificare a unui local, definit ca Palatul Universul, incluzând în 
corpul de clădire cu fa\adă la strada Brezoianu o sală de expoziţii la parter şi redacţiile la etaje, iar în corpul din spate 
tipografia. Clădirea a fost proiectată de arhitectul Paul Smărăndescu. Sala de conferin\e a fost încredin\ată spre decorare 
artistului Costin Petrescu, specialist în pictura în fresco. Noul local a fost inaub'llrat la 2 noiembrie 1930. ln noile condiţii 
de lucru redacţia a fost primenită şi amplificată, acum a fost numit ca prim redactor Romulus Şeineanu având alături pe 
Mihail Mora (Don Jose), Haralam Ionescu, Victor Bilciuresacu, Leonte Iliescu, Eugen Titeanu, Bartolomeu Cecropide, 
Mihail Negru, Nancu Apostolescu, iar ca secretar de redac\ie pe B. Marian. 1. Zaharofîndeplinea misiunea de subdirector 
fiind colaboratorul apropiat al lui Stelian Popescu. A fost deceniul în care condiţiile tehnice i-au permis publicarea şi de 
reproduceri color, mai ales a unor lucrări de artă plastică. Contribuind astfel la o largă cunoaştere a unora din realizările 
prezentate în expoziţiile găzduite de „Salonul Universul" . Un moment deosebit al deceniului al patrulea l-a constituit 
împlinirea în anul 1933 a 50 de ani de apariţie a acestui periodic. Sărbătorirea a fost organizată la 4 iunie 1933. Cu acel 
prilej a fost difuzată şi medalia jubiliară. Apariţia ziarului "Universul" a continuat până în anul 1948 când a fost suprimat 
de propaganda subordonată eliberatorilor - ocupanţi ai României. 
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aici a fost organizată expoziţia de toamnă a societăţii „Tinerimea Artistică" la care Gh. S. a 

participat26 cu medalionul Maximilian27 , lucrare evaluată la 5.000 de lei. 

În anul 1932 a modelat medalia dedicată dr. Wilhelm Filderman28. Lucrarea29 a fost 
realizată în bronz, având 0 62 mm. 

La expoziţia societăţii „Tinerimea Artistică" a anului 1933 a participat30 cu lucrările: 

Artistul Leonard31 , Alexandru Vaida Voevod32, Dr. Filderman. 

A.N.-D.A.l.C„ fond M.Al.S.G., dosarele 51/1930-1933, f. 30; ~. f. 71. 
„Almanahul ziarului Universul, 1922", Bucureşti, p. 13 7 text şi fotografia vechiului edificiu având parter 

şi etaj; Salonul Oficial de arhitectură si artă decorativă 1931, Catalog pozitiile 164-167. 
„Cronica numismatică şi arheologică", Bucureşti, anul X, nr. 96, martie aprilie 1936, p. 27. 
Lucian Predescu, op. cit, p. 827. 
lndrumltor frl Arhivele Statului -Municipiul Bucureşti, voi. I, Bucureşti, 1976, p. 273. 
N. Vătamanu, lC081Je şi fotografii de bucureştmli, Bucureşti, 1981, p. 143-145. 
26 Expozitiej societătji Tinerimea Artistică" de la sala Universul" 1931, Catalog poziţia 75. 
27 Ye!.imir. Vladimir MAXIMILIAN (1882, Buzău - 1959, Bucureşti, cimitirul Sf. Vineri), studii liceale 

la Buzău, Conservatorul Bucureşti, debut teatral din primul an de studenţie (1900), interpretând cu mare succes 
roluri atât în teatrul dramatic cât şi în cel liric. Cele peste două sute de roluri în diverse operete i-au evidenţiat 
calităţile de bas profund. Realizând colaborări cu cei mai buni artişti ai timpului a jucat pe scenele a numeroase 
teatre din ţară şi străinătate. Publicist. 

Lucian Predescu, op. cit, p. 535. 
Iosif Sava, Petru Rusu, Istoria muzicii universale frl date, Editura Muzicală, Bucureşti, 1983. La p. 241 

consemnează naşterea la 18 august 1860 la laşi; p. 348. 
28 Wilhelm FILDERMAN ( 14 septembrie 1892, Bucureşti - 1963, Paris-Franţa). Studii de artă, filozofie, 

arheologie, licen\ă şi doctorat în drept la Paris, avocat, carieră didactică, participant la primul război mondial ca 
ofiter în armata română, om politic, lider exponent al intereselor minoritătii evreilor, ales în C.C. al Uniunii Evreilor 
din România, ales preşedinte al acesteia, membru al Delega\iei evreilor din România la conferinţa de pace de la 
Versailles, din 1920 reprezentantul "Joint"-ului în România, ales deputat în 1927 pe listele Partidului Naţional 
Liberal, iar în 1928 reprezentând U.E.R., în anul 1929 delegat la congresul sionist de la Ziirich, preşedinte al 
comunităţii evreieşti în anii 1931-1933, în anii 1941-1943 ca reprezentant al Federaţiei comunităţii Evreieşti din 
România a ob\inut anularea unor măsuri abuzive, 1943 deportat în Transnistria pentru 3 luni, a acţionat împreună 
cu rabinul Alexandru Şafran pentru revenirea în ţară a deportaţilor, ales preşedinte al F.C.E.R. şi reprezentant al 
J.D.C., publicist (Adevlrul asupra problemei ovreieşti din RomAzJis, 1925). 

Lucian Predescu, op. cit, p. 32. 
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România - Centrul pentru studiul istoriei evreilor din România, 

Parlamentari evrei iii forul legislativ al RomlDiei (1919-1940) Documente extrase, Editura Hasefer, Bucureşti 
1998, indice p. 420, fotografia W.F. la p. 120, note biografice la p. 409. 

29 G.B., Gh. N., op. cit, p. 270. 
30 Expoziţia societăţii „Tinerimea Artistică", Catalog poziţiile 215, 216, 217. 
31 Nicolae LEONARD ( 13 decembrie 1886, Galaţi - 24 decembrie 1928, Câmpulung, jud. Argeş, cimitirul 

Sf. Vineri - Bucureşti). Studii la Buzău şi Bucureşti. Din 1903 şi-a început cariera artistică ca interpret în operetele 
la modă. În 1909 a urmat studii muzicale la Paris. Revenit în ţară a intreprins numeroase turnee, inclusiv peste 
hotare, fiind unanim apreciat pentru calităţile de cântăreţ cu o bună dic\ie. A făcut parte din colectivele a mai multor 
teatre şi a participat la conducerea companiei Leonard - Maximilian. 

Lucian Predescu, op. cit., p. 484-485. 
losi f Sava, Petru Rusu, op.cit.; p. 286, 382. 
32 Alexandru VAIDA Yoieyod (27 februarie 1872, Olpreţ, azi Bobâlna, jud. Cluj - 1950? ), studii la 

Bistri\a, Braşov, medicină la Viena, om politic, deputat în Parlamentul de la Budapesta, participant la redactarea 
Declaraţiei de Independen\ă pe care a prezentat-o în aula Parlamentului de la Budapesta la 12 octombrie 1918, 
membru al Consiliului Dirigent, membru în delegaţia care a reprezentat România la Conferin\a Păcii. Pentru a 
putea susţine interesele românilor a aderat la masonerie, menţionând peste ani „ ... că intrarea în francmasonerie a 
racul-o în interesul paralizării propagandei - mai cu seamă sârbo-croată." Ulterior ministru, prim-ministru, 
parlamentar. 
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Pentru Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Bucureşti33 , în anul 
1933, a modelat34 o medalie care a fost realizată în bronz, având 0 52 mm. 

La centenarul oraşului Călăraşi35 edilii i-au comandat modelarea a două medalii. 
Ambele36 au fost realizate în bronz, prima având 33 mm., iar a doua 50 mm. 

Laborioasa activitate ca realizator a modelării a numeroase medalii şi plachete, 
precum şi de medalioane l-au apropiat de membrii Societăţii Numismatice Române al cărui 
membru activ a devenit. Fiindu-i apreciate realizările, i-a fost încredinţată modelarea 
plachetei dedicată celui care a contribuit la constituirea societăţii, la integrarea acesteia în 
viaţa culturală şi ştiinţifică a României, la propăşirea ei prin activităţi specifice de cercetare 
şi completare a colecţiilor, inclusiv de publicare a unor pertinente studii de numismatică, 
medalistică în directă relaţie şi cu cercetările arheologice, precum şi de participare la viaţa 
internaţională a societăţilor omonime. Astfel lui Gh. S. i-a fost încredinţată în anul 1933 
modelarea plachetei comemorative a Societăţii Numismatice Române dedicată cinstirii 
memoriei fostului preşedinte Mihail C. Sutzu37. Placheta38 realizată în bronz are 190 x 140 
mm. În compunere are textul: Mihail C Sutzu - Societatea Numismatică Română 1904 -
Primului ei preşedinte 1933 şi bustul acestuia redat în profil spre dreapta. 

Lucian Predescu, op. cit., p. 879. 
Horia Nestorescu-Bălceşti, OnliIJullDJJ801Jicroml.D, Casa de editură şi presă Şansa, Bucureşti 1993, p. 573, 

poziţia 400. 
Francisco Veiga, Istoria Glrzii de Fier 1919-1941 - Misâca ultnuJBţiomilismului, ediţia a II-a, Editura 

Humanitas, Bucureşti 1995, p. 378. 
Z. Ornea, Anii treir.eci - Extrema dreaptă romlneascl, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti 

1995, p. 474. 
T.P„ p. 121; notele din; f. 21-22/ 26 mai; f. 146/ 31iulie1934. 
n Academia de lziaite SflJdii Comtm:iale şi lndDstrWe din Bucureşâ are clădirea construită după proiectul 

arhitec\ilor Grigore Cerchez şi Eduard Van Saanen-Algi în anul 1926. Construcţia ocupă o suprafată de 2603 m.', 
cu înălţimea de 21,15 m„ turnul central având 44 m„ accesul fiind asigurat de trei intrări care conduc la aula de 
recep\ii şi conferinţe cu 240 de locuri la parter, loji şi un balcon cu 270 de locuri, alăturat fiind şi două săli de 
expozi\ii. Pictura murală - frescă a fost realizată de Cecilia Cuţescu Storck. 

Muzeul Toma Stelim - Calalog, Bucureşti, 1939, p. 61. 
„Boabe de grâu", Bucureşti, anul V, nr. 3, 1934, p. 133-141. 
34 G.B„ Gh. N., op. cit., p. 271. 
35 ~ localitate din sudul ţării situat la malul stâng al Borcei şi al Jirlăului în lunca Borcei într-o zonă 

propice de trecere din Dobrogea la nordul Dunării şi invers, a cunoscut în decursul evolu\iei sale schimbări ale 
denumirii. Astfel până în secolul al XVIII-a aşezarea umană fost amintit în documente ca „Lichireşti'', aici fiind 
una din căpităniile de călăraşi care aveau misiunea de a proteja zona de graniţă a Ţării Româneşti. După anul 1775 
a început să fie numit „Călăraşi", ca între 1852-1881 să poarte şi nuinele „Ştirbei", amintind de domnul care a 
facilitat locuitorilor cumpărarea unei importante suprafete de teren de la Eforia Spitalelor Civile. Ca oraş s-a impus 
de la 1833 când a devenit reşedinţa judetului Ialomita, cunoscând o prosperitate economică prin portul care asigura 
transportul predilect de cereale şi vite. O importantă în dezvoltarea localităţii l-au avut şi cele două târguri anuale: 
cel de la 9 martie şi cel de la 10 septembrie George Ioan Lahovari, C.I. Brătianu, Grigore G. Tocilescu, Matele 
Dicţionar Geogniio al Romlniei, voi. li, Tip. Socec, Bucureşti, 1899, p. 250-252. 

Lucian Predescu, op. cit., p. 154. 
36 G.B„ Gh. N., op. cit., p. 271. 
37 Mihai C, SUIZU ( 15 februarie 1841 - 9 iulie 1933). Studii politehnice la Paris, guvernator al Băncii 

Naţionale a României (1900-1904), numismat, şeful Cabinetului numismatic din cadrul Bibliotecii Academiei 
Române, a militat pentru înfiinţarea în anul 1903 a Societăţii Numismatice pe care a condus-o în calitate de 
preşedinte timp de 30 de ani, donator, publicist cu studii referitoare la numismatică, membru corespondent 1/13 
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1n anul 1934 i-a fost încredinţată realizarea modelării medaliei dedicată inginerului 
Nicolae P. Ştefănescu39 . Piesele40 au fost realizate în bronz, având 60 mm. 

În anul 1935, în calitate de membru al Sindicatului Artelor Frumoase41 , a răspuns 
apelului prin care se preconiza ca din vânzarea unor opere de artă donate de artiştii membri 
ai sindicatului să fie realizate fonduri cu care să fie asigurată buna întreţinere şi funcţionare 
a căminelor de odihnă şi creaţie de la Domneşti Qud. Muşcel, azi Argeş) şi Balcic Uud. 
Caliacra, azi în Bulgaria). La expoziţia42 de la sediul sindicatului a expus, între 7 noiembrie 
- 2 decembrie I 935, placheta Nottara evaluată la 2500 de lei. 

În colecţia Muzeului Simu catalogul43 consemnează prezenţa plachetei dedicată 
evocării lui I.L. Caragiale44. 

preşedinte timp de 30 de ani, donator, publicist cu studii referitoare la numismatică, membru corespondent 1/13 
aprilie 1884, şi titular 27 mai I 9 iunie 1909 al Academiei Române. Discursul de recepţie l-a rostit la 25 mai/7 iunie 
1911 evocându-l pe predecesorul Simion Florea Marian şi în continuare vorbind Despre numismatica~-

Lucian Predescu, op. cit, p. 827. 
Constantin Moisil, MC. Sutzu la. fillp.liJJin:a WJUi deceniu de la. moartea lui. 
Dorina N. Rusu, Istoria ••. ,p. 63, 121, 128, indice p. 384. 
Dr. Dorina N. Rusu, Membrii „.,p. 798. 
18 „Cronica numismatică şi arheologică", Bucureşti, anul X, nr. 96, martie-aprilie 1934, p. 26. 
G.B., Gh. N., op. cit, p. 271. 
39 Nicolae P. STEFĂNESCU (14 august 1864, Bucureşti - 17 iunie 1937, Bucureşti, cimitirul Bellu), 

sludii politehnice la Bucureşti, inginer, colaborator al lui Anghel Saligny, realizator al unor valoroase lucrări din 
tlomeniul podurilor şi şoselelor, iniţiator şi director al Navigaţiei Fluviale Române, bogată activitate în domeniul 
bancar din România, preşedinte al societăţii Politehnice timp de 12 ani, publicist. 

Lucian Predescu, op. cit., p. 809. 
G. Bezviconi, op.cit, p. 265. 
40 G.B., Gh. N., op. cit, p. 272. 
41 Sindicatu! Artelor Frumoase (S.A.F.) Organizaţie a artiştilor din România menită a le apăra interesele 

profesionale şi de a-i reprezenta în anumite împrejurări a desfăşurat o bogată activitate până la începutul deceniului 
al cincilea când a fost integrată în Casa Compozitorilor, a pictorilor şi a Sculptorilor, conform Decretului Lege din 
13 decembrie 1941. Ulterior şi această instituţie a cunoscut modificări. Deşi oficial S.A.F. a fost desfiinţat el şi-a 
menţinut structurile funcţionând practic şi după cel de al doilea război mondial până la constituirea U.A.P. I vezi 
nota 3 /.Arhiva S.A.F. a fost preluată la A.N.-D.A.l.C., documentele fiind relevante pentru activitatea desfăşurată 
în perioada când a fost condusă de Ioan Iordănescu, Ioan Teodorescu-Sion, Cecilia Cruţescu Storck. Pe parcursul 
anilor patrimoniul S.A.F. s-a îmbogăţit prin donaţiile artiştilor plastici, predilect cele făcute Horia Boambă, Emil 
W. Becker, Dimitrie Belizarie. În cadrul că.minelor de la Balcic şi Domneşti şi au găsit numeroşi artişti clipele de 
odihnă., dar şi de inspiraţie în realizarea unor prestigioase opere plastice. Expoziţiile colective în Bucureşti şi 

provincie s-au constituit la timpul respectiv un bun mijloc de popularizare a artelor din România. 
42 Sediul S.A.F. era în strada Câmpineanu nr. 4; în catalogul lucrărilor de pictură şi sculptură la p. 12, 

poziţia 145. 
43 Ministerul Cultelor şi Artelor, Muzeul A. Simu şi casa -Simu -muzeu, Catalog, editat de fondul Anastase 

Simu, Bucureşti, 1937, p. 42, poziţia 388, semnată. 
44 l.L. CARAGIALE (30 ianuarie 1852, Haimanale, azi Caragiale, jud. Dâmboviţa - 9 iunie 1912, Berlin, 

înmormântat cimitirul Bellu, Bucureşti). Studii la Ploieşti, activitate teatrală, gazetărească, scriitor care s-a impus 
prin dramaturgia, nuvelistica, schiţele realizate, inspector şcolar, referent la Casa Şcoalelor. ln anul 1904 a părăsit 
România plecând la Berlin. Creaţia sa s-a bucurat de atenţia publicului, regizori şi actori având în decursul timpului 
surse inepuizabile de interpretare a textelor sale. Creaţia sa a cunoscut de la reeditări în tiraje de masă până. la ediţii 
de „Opere" şi ediţii de lux o permanentă. preocupare editorială. La propunerea lui Mihail Sadoveanu, i-a fost 
acordată, ca măsură reparatorie, calitatea de membru de onoare post-mortem al Academiei Române, la 28 
octombrie 1948. 
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Liga Navală Romină45, în anul 1938, i-a comandat46 o medalie omagială, pe care a 
modelat-o pentru a fi realizată în bronz, având 0 55 mm. 

Momentul centenarului naşterii lui Nicolae Grigorescu47 a generat o serie de 
manifestări în anul 1938 care au inclus şi acordarea unei medalii evocatoare a marelui pictor 

român. Pentru modelarea acesteia s-a recurs la sculptorul Gh. S. Exemplarele48 au fost 
realizate în argint ţi bronz, având 0 60 mm. Aversul medaliei redă bustul privind spre stânga 
încadrat de textul: pictorul Nicolae Grigorescu 1838 - 1907. Reversul are în partea 
superioară textul: Centenarul naşterii lui N. Grigorescu 13 mai 1938. În partea de jos a fost 
inclusă o paletă de pictură cu trei pensule încadrată de o bogată vegetaţie, respectiv o ramură 

de stejar şi o ramură de laur49. 

Rezultatele a mai bine de trei decenii de activitate a impus Monetăriei Naţionale, după 
construirea şi dotarea noului local de pe platfonna industrială Filaret, să întreprindă o 
atragere a unor modelatori valoroşi în domeniul atât al elaborării viitoarelor monede 

N. Vătamanu, op. cit, p. 75-80. 
Dorina N. Rusu, Istoria ... , p. 235, indice p. 357. 
Dr. Dorina N. Rusu, Membrii ... , p. 166-167. 
Onisi for Ghibu, Oameni Intre oameni -Amintiri, Editura Eminescu, Bucureşti, 1990, p. 129-143. 
Silviu N. Dragomir, Conu lllllcu este din nou printre noi, în „Cotidianul", Bucureşti, 18 aprilie 1995. 
Virgiliu Z. Teodorescu, Curat murdar, nene Iancule (I), în: „Dimineaţa'', Bucureşti, anul XIII, nr. 329 

(3258), 6 februarie 2002, p. 9; (II), nr. 331 (3260), 8 februarie 2002, p. 8; ibidem: Monumentul I. L. Caragiale la 
moment aniversar, în: „Naţiunea", Bucureşti, anul XII, nr. 135 (601), 13-19 februarie 2002, p. 5 (reacţie faţă de 
starea precară în care a ajuns monumentul amplasat în str. C.A. Rosetti.) 

Virgiliu Z. Teodorescu, Simboluri ale cinstirii dedicate lui I.L. Caragiale (I), în: „Dimineaţa", Bucureşti, 
anul XIII, nr. 341 (3270), 22 februarie 2002, p. 9; (II), nr. 342 (3271 ), 25 februarie 2002, p. 8; (III), nr. 346 (3275), 
1 martie 2002, p. 9; (IV), nr.347 (3276), 4 martie 2002, p. 8; (V), nr. 349 (3278), 6 martie 2002, p. 9; (VI), nr. 352 
(3281 ), 11 martie 2002, p. 9; (VII), nr. 353 (3282), 12 martie, 2002, p. 8; (VIII), nr. 359 (3288), 20 martie 2002, p. 
8; {IX), nr. 360 (3289), 21 martie 2002, p. 9 (evocare a preocupărilor de a aduce în forul public simboluri ale 
cinstirii lui l.L. Caragiale.) 

45 Liga Navalii Românii (L.N.R.) a fost înliinţată în Bucureşti prin hotărârea Adunării Generale din 29 
februarie 1928 notificată în pretoriul Tribunalului Ilfov, obţinând recunoaşterea statuară de persoană morală şi 
juridică care îşi propunea să contribuie la promovarea activităţilor marinăreşti. Ulterior statutul a fost modificat în 
anul 1933 pentru care s-a obţinut aprobarea instanţelor juridice în 25 octombrie 1935. 

Liga Navală Română, Statute, Tip. „Rotativa", Bucureşti, 1933, 32 p. 
46 G.B., Gh. N., op. cit, p. 274. 
47 Nicolae GRIGORESCU (15 mai 1838, Pitaru, jud. Dâmboviţa - 21 iuli.: 1907, Câmpina) autodidact, 

pictor remarcat pentru calităţile sale manifestate în pictura religioasă, a primit o bursă pentru studii la Paris, 
lucrează în atmosfera artiştilor de la Barbizon, expunând în saloanele de la Paris, lucrările îi sunt achiziţionate de 
mari personalităţi; întreprinde o călătorie de documentare în Europa; în anul 1877 a participat la campania militară 
ca pictor şi fotograf, reţinând pe schiţele întocmite şi pe peliculă numeroase episoade ale eroismului ostaşilor, 
modul de viaţă al combatanţilor; revenind în atelierul său a realizat numeroase compoziţii referitoare la războiul de 
Independenţă, concomitent fiind preocupat de retinerea specificului naţional, de personalităţi contemporane, printre 
care şi dr. Carol Davila. A fost ales membru de onoare al Academiei Române 8/20 aprilie 1899. 

Lucian Predescu, op. cit., p. 376-377. 
Vasile Florea, Arta Rom§acuci modcmi şi cont.cmpo.rană, Editura Meridiane, Bucureşti, 1982, p. 80-92. 
Dorina N. Rusu, Istoria „., p. 365. 
Dr. Dorina N. Rusu, Membrii ... , p. 359. 
48 G.B., Gh. N., op. cit, p. 274. 
49 ibidem, p. 129, 130. 
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metalice cât şi a medaliilor şi plachetelor, atât a celor oficiale (distincţii), cât şi a celor 
comandate de terţe persoane, instituţii, întreprinderi pentru a marca o serie de evenimente şi 
prin realizarea în diverse metale a unor asemenea miniaturi evocatoare. Printre cei care au 
fost atraşi în colectivul Monetăriei Naţionale s-a aflat şi Gh. S. care şi-a desfăşurat aici o 

bogată activitate50 între anii 1939-1949. 

Comemorarea semicentenarului morţii lui Mihail Eminescu51 a generat o serie de 
acţiuni, inclusiv de consemnare în memoria metalului a acestui moment de cinstire adresat 
marelui poet naţional. Între acestea se înscrie52 şi modelarea plachetei de către sculptorul 
Gh. S. care a fost realizată în bronz având 75 x 55 mm. 

În partea superioară a modelat bustul privind spre stânga. Documentarea în privinţa 
iconografiei eminescene l-a determinat să-l redea în anii celui de al treilea deceniu de viaţă, 
cu o privire exprimând interesul de a cunoaşte cele întâlnite în cale. În partea de jos un cartuş 
are înscris numele M. Eminescu. 

O analiză a suitei de realizări medalistice ale secolului al XX-iea situează această 
plachetă printre cele mai reuşite evocări ale personalităţii lui Mihail Eminescu. 

Finalizarea lucrărilor de construcţie şi dotare a noului local al Şcolii Superioare de 
IUzboi din Bucureşti53 a înscris, pentru momentul inaugurării, şi realizarea unei medalii 54 

în două variante. Piima având 0 40 mm., iar a doua 0 65 mm. Modelarea i-a fost 
încredinţată lui Gh. S. 

Printre măsurile adoptate pentru stimularea ameliorărilor în activitatea agricolă, 
inclusiv a seminţelor de cereale, de către omul de ştiinţă Gheorghe Ionescu -

so Vezi nota 2. 
51 Mihail EM1NESCU (15 ianuarie 1850, Botoşani - 15 iunie 1889, Bucureşti, înmormântat cimitirul 

Bellu). Studii la Cernăuţi, Viena, Berlin de filozofie, economie politică drept, anatomie şi fiziologie a desfăşurat 
în decursul anilor numeroase activi lăţi· ca sufleur, traducător, actor, gazetar, director de bibliotecă, inspector şcolar 
ş. a. Debutul literar la fileul la revista „Familia'', apoi, frecventând cenaclul „Junimea" a încredinţat spre publicare 
creaţiile sale „Convorbirilor Literare". Solicitările din perioada de activitate ca gazetar la „Timpul" l-au marcat, 
slăbindu-i rezistenta nervoasă fapt care a impus tratamente în ţară şi străinătate. Creaţia sa literară, predilect 
poetică, abordând însă şi romanul, nuvela, drama. l-au definit încă din timpul vieţii ca poet naţional, posteritatea 
având prilejul de a remarca noi şi noi valente ale operei sale în cele peste 15.000 de lile manuscris care, prin grija 
lui Titu Maiorescu, primul său editor, au ajuns în patrimoniul Academiei Române. Posteritatea, la propunerea lui 
Mihail Sadoveanu, i-a acordat, ca măsură reparatorie, calitatea de membru de onoare post-mortem al Academiei 
Române, la 28 octombrie 1948. 

Pompiliu Mareea, în: DicţiOlJlll" de literaturi romllll, Editura Univers, Bucureşti, 1979, p. 154-158. 
Dorina N. Rusu, Istoria ... , p. 235, indice p. 362. 
Dr. Dorina N. Rusu, Mt:mbrii ... , p. 295-296. 
52 G.B., Gh. N., op. cit, p. 106, fotografia la p. 107. 
53 Şcoala Superioara de Rhboi din Bucurcsti este instituţia de învăţământ militar care, evolutiv, s-a 

constituit preocupare, începând cu generaţiile secolului al XIX-iea, de a pregătii elita armatei române capabilă a 
sluji la obţinerea şi apărarea independenţei şi unităţii neamului românesc. ln perioada interbelică a secolului al XX
iea s-a trecut la edificarea pe colina cornişei râului Dâmboviţa de la Cotroceni a unui amplu ansamblu care să 
servească găzduirii tuturor serviciilor acestei instituţii. Proiectul a fost realizat de arhitectul Duiliu Marcu, lucrările 
fiind executate în anii 1937-1938 şi finalizate în anul 1939 când a avut loc şi solemnitatea inaugurării. 

Paul Constantin, DicţiOlJlll" univanal al lllbi~or. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 1986, p. 
212-213. 

54 G.B., Gh. N., op. cit, p. 275. 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



322 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XX 

Siseşti 53 ~1 cei care i-au fost în preajmă, s-a înscris şi recompensarea agricultorilor cu 
cele mai June rezultate. În acest scop a fost constituită medalia cu toartă Bun gospodar 
pentru a fi acordată de Ministerul Agriculturii şi Domeniilor la încheierea campaniilor 
agricole. Modelarea i-a fost încredinţată lui Gh. S. Piesele au fost realizate56 în bronz 
aurit, avi1nd 0 36 mm. 

În Capitala României în perioada interbelică din secolul al XX-iea a fost declanşată o 
amplă acţiune de edificare a unor importante clădiri ca sedii ale unor asociaţii profesionale. 
Cons trucii i le, prin proiectare, erau multifuncţionale, asigurând beneficiarilor facilitarea 
ser\ticiilor pe profilul respectiv. În această competiţie s-a înscris şi Asociaţia medicilor 
veterinari57 care, în anul 1929, au pus piatra fundamentală a construcţiei situată pe 
bulevardul Elisabeta, având o frumoasă perspectivă spre axul principal al Grădinii Cişmigiu. 
Proiectarea edificiului i-a revenit arhitectului Constantin Iotzu58, iar elementele decorative 

;; Gheorghe IONESCU-Sisesti ( 16 octombrie 1885, Siseştii de Jos, jud. Mehedinti - 4 iunie 1967, Otopeni 
- Bucureşti, cimitirul Bellu Militar) Studii secundare la Turnu Severin, universitare agronomice la Hohenheim, 
Stuttgart, doctor in ştiinţe agricole la Jena, tratând Agricultwa ţMiaessci'.tD ROIDADia. Revenit în tară, a desfăşurat 
activităţi de administrare şi cercetare în domeniul agriculturii, carieră didactică universitară, organizator de institute 
de cercetare, preocupări pentru amc:liorarea plantelor a căror rezultate au fost apreciate în ţară şi peste hotare, om 
pol ilic, deputat, ministru, publicist, membru corespondent 8 iunie 1925 şi titular 25 mai 1936 al Academiei Române 
precum şi a altor mullc institu\ii ştiin\ifice prestigioase de peste hotare. La 24 mai 193 7 a rostit discursul de recepţie 
vorbind despre Dezvoltarea studiilor despre sol .ID RomAriia, prilej de evocare a unor iluştri predecesori şi a lor 
contribuţii la promovarea economiei na\ionale. 

Lucian Predescu, op. cit., p. 435. 
R. I ftimovici, în: Persona.Jităţi romln~ ale ,tiiJJţelor DBturii şi telJIJicli - dicţiODBr, Editura Ştiin\ifică şi 

Enciclopedică, Bucureşti, 1982, p. 199-200. 
G. Bezviconi, op.cit., p. 162. 
Dorina N. Rusu, Istoria ... , p. 170, 197, 200, indice p. 368. 
Dr. Dorina N. Rusu, Membrii ... , p. 409. 
;o G.B., Gh. N., op. cit., p. 275. 
; 7 Asociaţia medicilor veterinari a reunit în secolul al XX-iea pe cei de specialitate. Evolutiv Şcoala 

superioară de medicina veterinară din Bucureşti, înfiinţată în anul 1861, a fost ulterior ataşată Universităţii şi 
transformată în anul 1921 în facultate. 

;K Q:!nstantin IOTZU (28 mai 1884, Kruahova, Macedonia, azi Albania - I august 1962, Bucureşti). Studii 
de arhikctură. cu o bogată activitate de proiectare, carieră didactică universitară, publicist. 

Paul Constantin, Dicţiomuul univenal al adJit.ecţilor, Editura Ştiin\ifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986, 
352 p. j plan~c cu fotografii de edificii. La p. 162. 

Concursul 1-a definit ca proiectant al edificiului de la laşi pe care l-a realizat la planşetă în anii 1929-1932 
şi a cărui construcţie a coordonat-o între anii 1932-1934. 

Primul Anuar-ghid al Municipiului Iaşi, Iaşi, 1935, p. 145. 
"Boabe de grâu", Bucureşti, anul IV, nr. 9, septembrie 1933, p. 568-570 la rubrica Cronica, referin\e la 

Fundaţia Cullurală Regele Ferdinand 1 înfiinţată prin Decret Regal publicat în „Monitorul Oficial", Bucureşti, 16 
februari.: 1926. Pentru noua construc\ie proiectantul a preconizat şi 8 statui de voievozi, grupaţi câte doi. Iniţial, 
înainte de anul 1948 au fost realizate următoarele statui: Vasile Lupu cu Dimitrie Cantemir, Ştefan cel Marc cu 
Regele Carol I, Regele Ferdinand I cu Mihai Viteazul, Dragoş Vodă cu Alexandru cel Bun. Ridicate iniţial la atic, 
machetele I I I şi apoi lucrările definitive, au fost retrase din precau\ie, după cutremurul din anul 1940 şi depozitate 
în curtea fundaţiei. Au cunoscut o interventie selectivă după anul 1948 când s-a procedat la îndepărtarea şi 
distrugerea statuilor regilor Carol I şi Ferdinand I. Ulterior s-a procedat la o nouă regrupare şi completare. Astfel 
au fost reunite stan1ile Ştefan cel Mare cu Mihai Viteazul şi au fost realizate statuile Ioan Vodă cel Viteaz şi Petru 
Rareş. lnitial statuile au fost realizate de Ion Iordănescu, Ion Jalea, Mihai Onofrei şi Ioan C. Dimitriu-Bârlad. După 
anul 1948 cele două noi statui au fost încredinţate spre realizare sculptorilor lftimie Bârleanu şi Ioan Dămăceanu. 
Precizăm că artiştii care au realizat lucrările pentru atic au procedat la corecţia necesară pentru a putea fi privite de 
jos. Expunerea lor actuală, la sol pe tăpşanul din micul scuar de lângă Casa de Culturii a Studenţilor provoacă 
privitorului nedumerire întrucât propor\iile nu sunt fireşti. Mai mult, la această justificată impresie concură şi 
prezenta celor două noi statui care au fost modelate fără a se mai \ine seama de corecţia care nu mai era necesară. 
O atentă analiză va impune adoptarea măsurilor care să readucă piesele pe pozitiile preconizate de proiectantul 
edificiului, urmând a li luate măsurile adecvate unei bune ancorări la atic. 
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au fost încredinţate spre realizare sculptorului IosifFekete59. Lucrările au înaintat însă încet, 
constructorii întâmpinând mari dificultăţi cu captarea puternicilor izvoare care, în trecut, 
alimentau lacul lui Dura Neguţătorul. În anul 1939 construcţia a fost finalizată. Pentm 
solemnitatea inaugurării i-a fost comandată60 lui Gh. S. modelarea unei medalii. Pe avers 
este inclus bustul, privind spre stânga, redându-l pe iniţiatorul construcţiei. În partea de jos 
sunt trei rânduri de text: Gh. Ionescu - Brăila preşedintele Asociaţiei medicilor veterinari. 
Pe revers este redată faţada edificiului precum şi textul: MCMXXIX - MCMXXXIX zece 
ani de la aşez.a.rea pietrei de temelie a căminului Asociaţiei medicilor veterinari. Medaliile 
au fost realizate în argint şi bronz, având 80 x 60 mm. 

Preocuparea pentru propăşirea agriculturii, inclusiv prin definirea celor mai 
competitive specii de plante s-a manifestat şi prin lansarea Concursului grâului de către 
Ministerul Agriculturii şi Domeniilor. Pentru premierea celor mai buni cultivatori a fost 
instituită o medalie cu toartă61 a cărei modelare i-a revenit sculptorului Gh. S. Piesele au fost 
realizate în bronz, având 0 37 mm. 

La 23 octombrie 1939 Gh. S., de la Monetăria Naţională, dona62 opera sa, ca piesă 
unicat, o plachetă reprezentându-l pe Coriolan Brediceanu63 , pentru a fi integrată în 
colecţiile Muzeului Alexandru Saint Georges. 

„Realitatea ilustrată'', Bucureşti, anul XI, nr. 529, 10 martie 1937, p. 14 fotografia clădirii fundaţiei având 
la atic statuile. 

Ioan V. Lupescu, Moaumcmtolo UIJirii, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1985, p. 150-151. 
Vasile Florea. op. cit., p. 36, 264. 
59 IosifFEKETE I Io:zseflanos Fekete I cu menţiunea că între anii 1935-1961 a semnat şi I. Negrulea 

Hunedoara (15 iunie 1903, Hunedoara - 13 octombrie 1979, Oradea, jud. Bihor). Remarcat ca viitor artist a fost 
îndrumat către Şcoala de Arte Frumoase de la Bucureşti, fiind elev al lui Dimitrie Paciurea şi Oscar Han. A 
participat la expoziţii din anul 1925, ulterior fiind angajat ca sculptor animalier la Institutul zootehnic, perioadă în 
care a realizat şi elementele decorative de la Căminul medicilor veterinari din Bucureşti. În decursul vieţii a realizat 
numeroase monumente de for public amplasate în diverse localităţi din ţară. La aproape patru decenii de la 
dezvelirea Monumentului Eroilor Aerului din Bucureşti a găsit de cuviinţă să revendice calitatea de autor al 
acestuia, atribuindu-i sculptoriţei Lidia Kotzebue calitatea de a fi realizat o mică machetă pe care el a completat-o 
compoziţional şi mărit la proporţiile componentelor monumentului. Afirmaţia, din păcate, a fost preluată, din 
ignorarea mărturiilor epocii, de mulţi autori ai unor articole referitoare la artistul I. Fekete. 

„Arta şi omul", revistă pentru răspândirea frumosului, Bucureşti, anul I, nr. 1-2, iulie-august 1933. 
Marin Zintz, 40 do IJlJi de creaţie plasticUa Bihor, în: „Familia", Oradea, anul 20 (120), nr. 8 (228), august 

1984,p. 13. Mircea Ţoca, IosifFolofl:, Editura Meridiane, Bucureşti, 1977. 
Marina Preutu, Expoziţia retrospoctivl IosifFolote, în: „Scânteia", Bucureşti, 23 iulie 1978. 
Constantin Prut, IosifFolcote, în „Contemporanul", Bucureşti, nr. 30 (1655), 28 iulie 1978. 
Constantin Prut, DicţiOIJJJI' de ard modem}, Editura Albatros, Bucureşti, 1982, p. 146. 
Negoiţă Lăptoiu, IosifFolote, în: „Arta", Bucureşti, anul XXXI, nr. 6, 1984, p. 9. 
Virgiliu Z. Teodorescu Cootzibuţii la CUllOIŞtmm lllltorului mOllumentului Eroilor Aemlui di.a .Bucureşti, 

în: „Muzeul Naţional", voi. IX, Bucureşti, 1997, p. 197-210 + pi. (eronate formulări în privinţa creatorului 
monumentului mi-a determinat parcurgerea documentelor de arhivă, coroborate cu corespondenţa urmaşului 
artistei plastice Lidya Kotzebue pentru a înlătura interesa.tele aserţiuni.) 

60 G.B., Gh. N., op. cit., p. 127, 275. 
61 Ibidem, p. 275. 
62 A.N.-D.A.l.C., fond M.Al.S.G, inv. 617, dosar filfil, f. 30, 30v, confirmarea de primire din aceiaşi zi 

f. 169, 169v. ' 
63 Coriolan V. BREDICEANU (23 decembrie 1849/5 ianuarie 1850, Lugoj, azi jud. Timiş - 25 ianuarie I 

7 februarie 1909). Studii liceale la Beiuş, Academia de drept la Pojon (azi Bratislava, Slovacia), licenţa în drept la 
Budapesta, practică avocatura la Lugoj, animator cultural, realizând şi interpretări de roluri în teatru de amatori, 
inclusiv muzicale. Om politic partizan al pasivitismului faţă de politica statului austro-ungar, membru al C.C. al 
Partidului Naţional Român din Transilvania, deputat în Dieta din Ungaria, activ apărător în procesele intentate 
reprezentanţilor presei româneşti, membru în societăţile culturale româneşti. 

Lucian Predescu, op. cit., p. 129-130. 
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Comemorarea semicentenarul morţii lui Vasile Alecsandri64 , în anul 1940, a inclus în 
programJI manifestărilor şi acordarea unei medalii a cărei modelare65 a fost încredinţată de 
instituţiile iniţiatoare lui Gh. S. Pe avers este realizat bustul lui Vasile Alecsandri privind 
spre dreapta, iar pe revers este inclus, pe opt rânduri, textul: Memoriei lui V. Alecsandri 
Academia Română şi Ministerul Educaţiei Naţionale cu prilejul semicentenarului morţii lui. 
August 1940. Piesele au fost realizate în argint ţi bronz patinat, având 0 60 mm. 

După părăsirea tronului României de către regele Carol al II-lea66 în favoarea fiului său 
Mihai67 şi încredinţarea conducerii statului generalului Ion Antonescu68 în condiţiile 

64 Vasile ALECSANDRI (14 iunie 1819, Bacău - 22 august 1890, Mirceşti, jud. laşi), studii la Bacău, 
Paris ( 1834-1839), revenit în ţară desfăşoară o amplă activitate culturală, director al teatrului din laşi, creator de 
publicaţii, participant la Revoluţia de la 1848, exilat în Ardeal şi Bucovina, la Paris a scos revista „România 
viitoare", participant la realizarea şi recunoaşterea Unirii Principatelor, ministru, diplomat, membru din 1865 al 
„Junimii'', laureat la Montpellier, poet, publicist, prozator, dramaturg, a apreciat folclorul românesc culegându-l, 
publicându-l şi valorificându-l în propria creaţie, membru fondator 1866, reconfirmat 2/14 iunie 1867, membru de 
onoare 23 august I 4 septembrie 1871 al Academiei Române. 

Lucian Predescu, op, c:it, p. 18. 
Dicţionar cronologic - Literatura română, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, l ]979, p. 87: ziua 

naşterii 21 iulie 1821. 
Paul Cornea în: DicţiODlll" de liti:nturi mmAal, Editura Univers, Bucureşti, 1979, p. 13-16. 
Gheorghe Ungureanu, Vuile Alcc:sandli, în: Figuri de adiivişti. editor D.G.A.S., Bucureşti, 1971, p. 45-63. 
Mic DicţioD.ar BD.ciclopedic, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986, p. 37 este menţionată 

data naşterii 21 iulie 1821. 
Dorina N. Rusu, Istoria ... , p. 9, 19, 36, indice p. 351. 
Dr. Dorina N. Rusu, Membru ... , p. 36-37.Menţioneazăcadate ale naşterii: 14 iunie 1818 sau 2liulie 1821. 
Virgiliu Z. Teodorescu, BJCpoziţia Vasile AlectJllD.dri, în: „Revista Arhivelor'', Bucureşti, anul VIII, nr. 2, 

1965, p. 295-297 (prezentare a expoziţiei organizată la Muzeul Arhivelor.) 
Virgiliu Z. Teodorescu, Mausoleul lui Vasile AlectJllD.dri de la Mbceşâ. COD.tribuţii doeummtare, în: 

„Revista Monumentelor Istorice", Bucureşti, anul LIX, nr. 2, 1990, p. 86-90 (istoria edificiului, relevând atât 
contribuţia Academiei Române, a arhitectului proiectant Nicolae Ghica-Budeşti, şi a pictorului Paul Molda, 
realizator a picturii interioare.) 

Virgiliu Z. Teodorescu, Sărbltorirea lui Vasile Al«&SD.dri ca laweat al coD.CUmllui de la MOD.tpeUier de 
către bucureşft:D.i, în: „Anuar", voi. IX, Ploieşti, 1997, p. 355-363 (prezenţa la Bucureşti era ceva accidental şi de 
cât mai scurtă durată. Un incendiu de la Mirceşti i-a reclamat o mai îndelungată prezenţă pentru a soluţiona 
asigurarea pe care o avea la societatea Dacia-România. A fost prilejul ca bucureştenii să organizeze la Teatrul 
Naţional un fastuos bancher. Prilej de numeroasă şi simandicoasă prezenţă, de discursuri laudative.) 

Virgiliu Z. Teodorescu, Vorbesc AJfJivcle: ÎD. luD.ca de pe malul Sirotului, interviu consemnat de Gina 
Brujan - Tănăsache, în: „Adevărul Literar şi Artistic", Bucureşti, anul III, nr. 104, 16 februarie 1992, p. 10 
(referinţă la istoria Mausoleului de la Mirceşti, modul cum arhitectul Nicolae Ghica Budeşti şi pictorul Paul Molda, 
din însărcinarea Academiei Române, au realizat un simbol al cinstirii la adresa poetului patriot Vasile Alecsandri.) 

65 G.B., Gh. N., op. c:it, p. 79, 275. 
66 CAROL a] II-iea de Hohenz.ollern-Siwarinngen /Caraiman în perioada hălăduirii prin lwne după 

părăsirea ţării în urma renuntării la calitatea de print moştenitor (3/ 15 octombrie 1893, Sinaia - 3 aprilie 1953, 
Estoril, înmormântat în cimitirul regal al mănăstirii Sao Viente, Lisabona, Portugalia, osemintele aduse şi 

reînhumate la Curtea de Argeş). Pregătire militară, participare la campania din 1917, a renunţat în mai multe 
împrejurări la calitatea de moştenitor al tronului României, părăsind teritoriul ţării. Revine la 6 iunie 1930 sprijinit 
de masonerie. În anul 1933 a fost proclamat ca „Mare protector" al masoneriei. Evoluţia situaţiei internaţionale l
a determinat să preconizeze interzicerea în anul 1936 a activităţii acesteia. La începutul anului 1937 masoneria 
trece în „adormire". ln urma hotărârii Parlamentului României din 8 iunie 1930 a fost proclamat rege al României 
funcţie la care a fost nevoit să renunţe la 6 septembrie 1940, abdicând în favoarea fiului său Mihai. Ca rege a 
manifestat un interes deosebit pentru propăşirea economică şi culturală a ţării. Desemnat în anul 1921 membru de 
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onoare şi la 8 iunie 1930 preşedinte de onoare şi protector al Academiei, a fost partizanul afirmării României prin 
realizările culturale şi ştiinţifice, stimulând creaţia artistică şi literară. S-a căsătorit în anul 1918 cu Ioana (Zizi) 
Lambrino, în anul 1921 cu principesa Elena a Greciei şi în anul 1947 cu Elena Lupescu. Preocupat de fast a ini\iat 
manifestări de amploare care au antrenat tineri şi vârstnici la realizarea unor grandioase acţiuni. Amintim în acest sens 
„Cântarea României". Colecţionar de artă, filatelist, memorialist. Lat 7 mai 1921, prinţul moştenitor Carol a fost 
proclamat membru de onoare al Academiei Române, iar la 8 iunie 1930 în conformitate cu articolul 29 al Statutului 
înaltului for ştiinţific şi cultural al ţării a fost declarat „protector şi preşedinte de onoare al Academiei Române". 

Dorina N. Rusu, Istor.ia ••• , p. 158, 183. 
Dr. Dorina N. Rusu, Membrii ... , p. 170. 
Nicolas M. Nagy-Talavera, Fascismul ID. Ungaria şi Romlllia, Editura Hasefer, Bucureşti, 1996, p. 3 75. 
Z. Ornea, Anii tn:ir.eci-Brtrema dreptei romiaeşâ, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1995, 

p 16-17, 468. 
Francesco Veiga, Istoria Gărzii de Fier 1919- 1941 - Mişcarea ultranaponalistl, ediţia a li-a, Editura 

Humanitas, Bucureşti, 1995, p. 372. 
Horia Nestorescu-Bălceşti, Ordinul masonic romia, Casa de editură şi presă Şansa, Bucureşti, 1940, p 265 
Virgiliu Z. Teodorescu, Poliâcl şi llJll80IJerie, în: „Inorogul - Caiete masonice", editat de Centrul naţional 

de studii francmasonice, Bucureşti, 200 I, p. 263-286 (parcurgerea unui dosar din fondul Casa Regală evidenţiază, 
prin rapoartele anilor '34, preocuparea masoneriei de a prelua puterea politică în România sub conducerea 
mareşalului Averescu, om care nu cunoştea cine urma să-i fie subordonaţii. Sunt evidenţiate legăturile interne şi 
internaţionale şi sunt evocate evenimente anterioare în care s-a implicat masoneria.) Exemplificăm citând 
rapoartele: poziţia 622; notele din f.: 169/28 august; 1/8 mai; 7/ 14 mai; 21-22/ 26 mai; 76116 iunie; 102/ 30 iunie; 
113/ 4 iulie; 115-116/ 5 iulie; 117-118/ 5 iulie; 146/ 31 iulie; 228/ 9 septembrie; 240/22 octombrie 1934. 

67 MIHAl.I de Hohenmllem-Sigmarinngen (25 octombrie 1921, Sinaia - ), minor a fost declarat rege după 
decesul regelui Ferdinand I în anul 1927, ţara fiind condusă de o regenţă; a fost înlăturat de la tron prin revenirea 
în ţară a tatălui său, devenit regele Carol al Ii-lea. Compensatoriu, l-a declarat pe fiul său „Mare Voievod de Alba 
Iulia'', iar în anul 193 7 l-a înaintat la gradul de sublocotenent. Pentru dobândirea cunoştinţelor a fost integrat într
o clasă specială în care au fost reuniţi cei mai valoroşi elevi de vârsta sa din şcolile bucureştene. Pasionat de 
motoare, a acordat o atenţie deosebită automobilismului şi aviaţiei. ln septembrie 1940, prin părăsirea tronului şi a 
ţării de către regele Carol al Ii-lea, Mihai a fost proclamat rege al României, însă majoritatea prerogativelor au fost 
predate/preluate, în condiţiile speciale ale acelui an, de către Conducătorul Statului, generalul Ion Antonescu. În 
anul 1944 a fost integrat în acţiunea de înlăturare de la conducerea ţării a mareşalului Ion Antonescu prin ordonarea 
arestării acestuia la 23 august. Conjunctural, Uniunea Sovietică, în anul 1945, i-a acordat o înallă distincţie de 
război. La 23 aUb'llSt 1945 a refuzat să se afle în fruntea trupelor române care, revenind de pe câmpul de luptă, au 
trecut pe sub Arcul de Triumf. A urmat perioada "grevei regale", a metamorfozei societăţii româneşti din anii 1946-
1947 care a condus la impunerea abdicării, la 30 decembrie 1947, şi părăsirii teritoriului României. După 1990, în 
mai multe împrejurări, a revenit în România invitat de elementele nostalgice doritoare de a restaura regimul 
monarhic. lntr-o asemenea conjunctură, programul vizitei a inclus trecerea ex-regelui pe sub Arcul de Triumf. 

La 8 noiembrie 1940 în conformitate cu articolul 29 al Statutului înaltului for ştiinţific şi cultural al ţării a 
fost declarat „protector şi preşedinte de onoare al Academiei Române". 

Dorina N. Rusu, Istor.ia ••• , p. 213. 
Dr. Dorina N. Rusu, Membrii •.• , LllS!!? 
68 Ion ANTQNESCU (16 iunie 1882, Piteşti - I iunie 1946, Penitenciarul Jilava), pregătire militară în 

şcolile din ţară, specializare în şcolile militare occidentale, carieră militară parcursă la excepţional urcând treaptă 
de treaptă ierarhia gradelor. ln primul război mondial a îndeplinit misiuni de mare răspundere în cadrul Marelui 
Stat Major al Armatei. Prin poziţia manifestată faţă de greşelile monarhului Carol al II-iea, care afişa o siguranţă 
păgubitoare, necunoscând reala situaţie a înzestrării şi instruirii armatei în directă concordanţă cu ceea ce era 
evoluţia geopolitică a Europei, a evoluţiei modernizării înzestrării şi instruirii armatei, generalul Ion Antonescu a 
devenit o persoană considerată incomodă pentru camarila regală şi, ca atare, a fost surghiunit cu domiciliu 
obligatoriu la mănăstirea Bistriţa, din jud. Vâlcea, pentru a putea fi supravegheat. După rapturile teritoriale 
petrecute la adresa României, realizate de U.R.S.S, Ungaria hortistă şi Bulgaria, nemulţumirea tuturor categoriilor 
sociale, l-au silit pe regele Carol al II-iea să abdice, restituind tronul fiului său Mihai I, problemele fundamentale 
trecându-le în sarcina generalului Ion Antonescu numit Conducător al Statului, prerogativele fiind însă în situaţia 
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de a le exercita, pentru un timp, într-o coabitare cu mişcarea legionară ajunsă la putere ca salvatoare a naţiunii, de 
fapt de a se constitui coloana a 5-a a nazismului în România. Comportamentul noilor justiţiari a culminat cu 
rebeliunea din ianuarie 1941, când măsurile prompte ale armatei, au înlăturat prezenţa de pe scena politică a 
legionarilor. Din acel moment generalul Jon Antonescu a trecut la o amplă acţiune de inventariere a tuturor 
resurselor materiale ale ţării pentru a cunoaşte potenţialul cu care România se putea înscrie în acţiunea de înlăturare 
a rapturilor anului 1940. La 22 iunie 1941 armata română a acţionat pentru trecerea Prutului alăturându-se 
Germaniei în riizboiul contra U.R.S.S. Pentru modul cum a acţionat la comanda armatei în primele trei luni de 
campanie a fost înaintat, prin Înalt Decret Regal, la 21 august 1941 la gradul de mareşal. Anii războiului i-au impus 
luarea de măsuri specifice situaţiilor cu care se confrunta ţara pe plan economic, social, politic etc., astfel că la 22 
septembrie 1942 a fost învestit cu puteri excepţionale. Situaţiile de pe câmpul de luptă din anii 1943 -1944 i-au 
impus luar~a unor măsuri care să salveze România, inclusiv prin angajarea unor tratative cu Puterile Aliate care să 
permită României ieşirea din alianţa cu Germania. Hotărârile luate de partenerii Puterilor Aliate hărăziseră însă 
soarta României de a li la discreţia U.R.S.S., care, tergiversând conştient aceste tratative au pregătit şi declanşat în 
primăvara anului 1944 marea ofensivă de primăvară care să o conducă la ocuparea teritoriului românesc. În acest 
climat s-a creat coaliţia menită a conduce la înlăturarea mareşalului şi încheierea armistiţiului care să scoată 
România din războiul cu U.R.S.S. şi celelalte Puteri Aliate. La revenirea de pe linia frontului unde inspectase 
poziţiile trupelor menite a bloca ofensiva Armatei Roşii la prezentarea în audienţă de informare a regelui Mihai J, 
acesta a dispus arestarea mareşalului şi a celor care se anau în posturile de conducere ale guvernului. După o scurtă 
prezenţă într-o casă clandestină din Bucureşti, mareşalul a fost preluat, dus şi anchetat de puterea sovietică, care, 
după declaraţiile obţinute, confruntate cu documentele cabinetului său, l-au restituit guvernului român care a trecut 
la constituirea dosarului de judecată, organizând ad-hoc un „Tribunal al Poporului" pentru a-i judeca pe cei care au 
condus România anilor 1941-1944. Prin modul de constituire a dosarelor, prin modul de interogare, de citare a 
martorilor, prin presiunile de natură psihică caracterul părtinitor a fost evident, totul fiind menit a susţine deciziile 
adoptate înainte de proces: condamnarea sa şi a principalilor colaboratori drept criminali de război. Execuţia 
acestora, uemnitatea şi ultimele cuvinte cu referinţă la viitorul României n-au putut fi estompate în anii care au 
urmat când noua propagandă a căutat prin toate mijloacele să-l definească cu totul şi cu totul altfel, sperând că cele 
susţinute vor fi preluate de noile generaţii aşa cum doreau eliberatorii-ocupanţi. Uitau sau ignorau că în memoria 
colectivă erau neşterse realele sale fapte, inclusiv cele de binefacere, de ajutor social, de donator, ctitor de biserici, 
de reconstructor al satului Antoneşti de pe valea superioară a Argeşului distrus de inundaţia din anul 1941 şi care, 
operativ, a fost refăcut, după un proiect de sistematizare care a ţinut seama de caracteristica zonei, de perspectivele 
turistice ale zonei şi care a fot inaugurat la 20 octombrie 1943. Alte şi altele de bine se pot spune la adresa sa. A 
venit timpul ca o reală judecată, cu un dosar în care să fie reunite şi cele bune şi cele rele să fie adus pe rol pentru 
ca posteritatea să realizeze necesara analiză nepărtinitoare, să stabilească cele reale şi nu cele imaginate de interese 
meschine, mercantile ale defăimătorilor şi care printr-un verdict obiectiv să conducă la o reabilitare morală la 
auresa sa. Atunci dorinţa celor care solicită să-i cinstească memoria prin diverse formule (denumiri de artere de 
circulaţie, edificii, săli, monumente, busturi, plăci comemorative ş.a.) nu va mai putea fi supusă comentariilor 
tendenţioase ale acelora care încă trăiesc cu speranţa a mai stoarce de la această ţară despăbrubiri materiale ca 
victime şi urma~i ale celor care au suferit de pe urma regimului antonescian. Trecerea deceniilor, accesibilitatea la 
sursele de arhivă oferă posibilitatea unei asemenea judecăţi reparatorii. 

generalul Ion Antonescu, Către rombii, Cbemlri, CuvAntitn, Documente, La o dscruce a RombJiei, 
Bucun:şti, 1941; „Gazeta municipală", Bucureşti, anul X, nr. 486, 31 august 1941. 

A.N.-D.A.l.C., fond P.C.M., Cabinetul Militar, inv. 764, dosar~ f. 480 M. St. M., Secţia li-a, 
Serviciul Propagandei la 22 octombrie 1941 către P.C.M., Cabinetul Militar informa despre activitatea echipelor de 
pictori, uesenalori şi fotografi din cadrul Serviciului Propagandei care a adunat un bogat material informaţional, 
material în curs de definitivare. Se propunea organizarea unei expoziţii pe timp de o lună la Ateneul Român pentru 
a prezenta activitatea Armatei de uscai, a Marinei şi a aviaţiei. Se solicita aprobarea ac\iuni. Pentru şeful M. St. M. 
general N. Mazarini. 

f. 481 reprodusă rezoluţia formulată de mareşalul Jon Antonescu: Se propunea ca dată a deschiderii 
expoziţiei ziua de 8 noiembrie, care coincidea cu revenirea trupelor de la Odessa. 

f. 479 nota din 25 octombrie 1941 referitoare la propunerea organizării în holul central al Ateneului Român 
a unei expoziţii cu picturi, desene, fotografii, hăr\i, trofee, căf\i, broşuri, manifeste, ziare care să reprezinte 
activitatea M. St. M .. Rezoluţia mareşalului Ion Antonescu: O propunere foarte utilă să fie deschisă dacă este 
interesantă. Să fie bine organizată şi pregătită. Să nu ne facem de râs cu lucrări mediocre. I.A. 
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A.N.-D.A.l.C., fond P.C.M., Cabinetul Militar, inv. 764, dosar~. f. 21-22 Programul elaborat de 
M.Ap.N. pentru comemorarea a 15 ani de la moartea regelui Ferdinand I, la Curtea de Argeş, ministru, general de 
divizie Constantin Pantazi; f. 23-24 Programul de la Curtea de Argeş pentru 20 iulie 1942 la împlinirea a 4 ani de 
la moartea reginei Maria, parastas. Erau prevăzute momentele înmânării de drapele şi vizitarea Colej!,iului Fiilor de 
invalizi „Mareşal Ion Antonescu" 

A.N.-D.A.J.C., fond P.C.M., Cabinetul Militar, inv. 764, dosar ~. Memoriul ASTRA nr. 189, 
privind apărarea şi întărirea elementului românesc din Transilvania, întocmit în anul 1942 f 2-17: textul 
dactilografiat cu adnotările mareşalului Ion Antonescu Alcătuitorii memoriului au dorit să re\ină atenţia asupra 
stringentei necesită\i a fi adoptate măsurile care să contribuie la sprijinirea economica şi culturnlă a românilor, 
evocându-se greşelile anterioare ca urmare a ignorării şi neaten\iei cu care au fost !raiale problemele. Sunt 16 pagini 
dactilografiate, întocmite la Sibiu la 24 ianuarie 1942, ziua Unirii, semnate şi ştampilate de ·1 Moldovan, 
preşedintele ASTRA. 

„Gazeta municipală", Bucureşti, anul XII, nr. 593, 24 octombrie 1943, p. 3 referinţă la contribu\ia 
mareşalului I.A. la refacerea, după inunda\iile râului Argeş din iulie 1941 a satului Căpă\âncni, pc vatra izlazului 
comunei Corbeni, devenind o nouă aşezare numită Antoneşti. 

„Almanahul Dacia Traian5. 1944", Bucureşti, 1944. 
C. Căzănişteanu, V. Zodian, A. Pandea, COllJlllJdaaţi militari, DicţioIJM, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 

Bucureşti, 1983, p. 31-32. 
Gheorghe Buzatu, Istorie intl:rzisl, mlrturii şi documen1" cellZW'll1" despre IIJJWŞ&lii Ro.maniei, Craiova, 

1990. 
TVR 23 octombrie 1993 la Craiova a fost dezvelit monumentul Ion Antonescu, sculptor Nicolae !Jrăguşin. 
Larry L. Wats, O Casandd a Rominiei. Ioo Antonescu şi lupta pentru refozml 1918-1941, Editura 

Funda\iei Culturale Române, 1994. 
Virgiliu Z. Teodorescu, O reacţie concludent( poziţia mareşaJului Antonescu .t8pl de supraevaluarea unei 

lucrfri de riplaaticl: în: „Europa XXI", voi. lll-IV/ 1994-1995, laşi, 1995, p. 222-225. 
Marele CactierGeneral al Amlatei Rom.flle-Documea1" 1916-1920, volum coordonat de general de Corp 

de Armată Dumitru Ciotlină, Editura Machiaveli, Bucureşti, 1996, 304 p. [prescurtat M.C.G.-A.R. volum la 
Biblioteca Casei de Cultură M.I. ] la p. 268-274, documentul 125 Memoriul adresat de generalul Ion Antonescu 
ministrului Apărării Naţionale în care argumentează motivele demisiei din martie 1938. Se referă la decepţiile 
acumulate în decursul anilor de activitate. 

Aminteşte de faptul că a fost decorat de regele Ferdinand „Proprio Moto" la Tisa în 1919 conferindu-i 
Ordinul „Mihai Viteazul". Documentul publicat în volumul: Ion Antonescu, Ciâţi, Judecaţi, Cutremuraţi-v~. editori 
Ion Ardeleanu, Vasile Arimia, Editura Tinerama, Bucureşti 1991, p. 11-17. 

Ion Mamina, Ioan Scurtu, Guverne şi guvemBD.ţi 1916-1938, Editura Silex, Bucureşti, 1996, p. 128-129. 
Virgiliu Z. Teodorescu„ Ion Antonescu fli viziunea sculptor.ilar 1Dilor'40, în: „Europa XXI", voi. V-VI, 

1996-1997, Iaşi, p. 171-174. 
Virgiliu Z. Teodorescu, Ion Antonescu, câtor, în: „Argessis", voi. Vili, Studii şi comunicări - Seria Istorie, 

Muzeul Judeţean Argeş, Piteşti, 1999, p. 339-342 (O catastrofală inunda\ie a apelor râului Argeş la ieşirea din 
strânsoarea muntelui a provocat spulberarea gospodăriilor în 1941 impunând grabnice şi eficiente măsuri de 
refacere a satului, problemă de care s-a preocupat nemijlocit conducătorul statului Ion Antonescu. Noua localitate 
i-a purtat numele Antoneşti.) 

La 16 octombrie 2000, orele 12 în cartierul Vatra Luminoasă pe str. Sighişoara a avut loc dezvelirea unei 
noi plăci evocând pe mareşalul Ion Antonescu. Text: ÎN ACEASTA CASĂ FOSTĂ CONSPIRATIVĂ A P.C.R. 
AU FOST DEŢINUTI SUB AREST ÎN PERIOADA 23-31 AUGUST 1944 CĂPETENII ALE STATIJLUI 
ROMAN ÎN FRUNTE CU MAREŞALUL ION ANTONESCU Placa memorială a fost donată de Titan M.A.R. Pc 
ea a fost adosat un medalion cu efigia lui Ion Antonescu modelat de sculptorul Nic. Pascu-Goia şi Sanda Ana 
Cihodaru. Efigia este încadrată de textul: MAREŞALUL ION ANTONESCU EROU AL NEAMULUI 1886-1946 
PASCU NICOLAE GOIA 1996 Medalionul are diametru de 38 cm. 

Anton Apostol, Un documentgditor deapm patriotismul lui Ion Antonescu, în: „Na1iunea", Bucureşti, anul 
XII, nr. 108 (574), 1-7 august 2001, p. 3. Referinţă la un raport întocmit de colonelul I.A. în 1922, în calitate de 
ataşat militar al României la Paris. 

Alexandru Păduraru, Umbn Man:şa1u1ui Ion Antonescu la Palatul Victoria, în: „Natiunea", Bucureşti, anul 
XII, nr. 123 (589), 14-20 noiembrie 2001, p. I. Referinţă la măsura realizării evocării tuturor primilor miniştri ai 
României într-o parietală panotare expoziţională din incinta clădirii, subiect de promptă intervenţie revendicativă 
a ocultelor forţe externe pentru a fi îndepărtată prezenţa lui Ion Antonescu. 
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presiunilor exercitate de mişcarea legionară, în toamna anului 1940, au fost organizate şi o 
serie de manifestări pentm cinstirea celor care au condus, în perioada interbelică, această 

acţiune. Pentru Corneliu Z. Codreanu69 au fost modelate de Gh. S. trei lucrări: 
- o plachetă redând portretul lui Corneliu Z. Codreanu cu semnătura acestuia în 

exergă. Piesa turnată în gips avea 265 x 190 mm. 
- medalionul Corneliu Z. Codreanu, piesă turnată în gips, având 0 245 mm. 
- medalionul Corneliu Z. Codreanu cu inscripţia: Căpitanul, piesa turnată în gips, 

având 0 245 mm. 

Înlăturarea de la putere a regimului legionar70 în urma evenimentelor din ianuarie 
1941 nu a condus la transpunerea acestor modelări în material definitiv, autorul, 
considerându-le însă ca relevante pentru istorie, le-a încredinţat, în anul 1943, Muzeului 

Alexandru Saint Georges care le-a integrat în patrimoniul său71 . 

În anul 1940 a modelat şi medalia jubiliară TeodorNicolau72 care a fost realizată73 în 
bronz, având 0 61 mm. 

Ion Pavelescu, MemoriaMan:şalului, în: „Naţiunea", Bucureşti, anul XTI, nr. 124 (590), 21-27 noiembrie 
2001, p. 3. Reacţia fa\ă de măsurile de îndepărtare din forul public a simbolurilor de cinstire care i-au fost realizate 
în ultimele decenii. 

George Radu, MMturil despre Ion Anto.nescu, în: „Naţiunea", Bucureşti, anul XIII, nr. 149 (615), 22-28 
mai 2002, p. 6. 

Alexandru Păduraru, Nu mai tngeţi ID man:şa1u1 Ion Antonescu, în: „Naţiunea", Bucureşti anul XIII, nr. 
151(617),5-11iunie2002, p. I. 

Declaraţia ministrului Culturii şi al Cultelor referitoare la situaţia monumentelor dedicate cinstirii 
mareşalului Ion Antonescu, în: „Dimineaţa", Bucureşti, anul XIII, nr. 428 (3.357), I iulie 2002, p. 4. 

Ion Pavelescu, 8' ne ferim de etichetiri şi IDtiJJlri, în: „Naţiunea'', Bucureşti, anul XIII, nr. 155 (621 ), 3-9 
iulie 2002, p. 6 luare de poziţie faţă de campania de defăimare a „criminalului de război" Ion Antonescu, foto unul 
din busturile dedicate mareşalului menţionându-se fotograful nu însă şi autorul. 

George Radu, MMturil despre man:şa1u1 Ion Antonesai, în: „Naţiunea'', Bucureşti, anul XIII, nr. 149 (615), 
22-28 mai 2002, p. 6. 

Virgiliu Z. Teodorescu, Actul de cultud ID viziunea lui /Ioni Anto.nescu, în volumul coordonat de Gh. 
Buzatu Mareşalul Antonescu la judecata istoriei, Editura Mica Valahie, Bucureşti, 2002 (culegere de studii ... )la 
p. 162-188 (recurgând la documente din fondul Cabinetul Militar este evocată atenţia cu care era tratat actul 
cultural în anii războiului, măsurile adoptate rezultând din atenta i:ercetare a fiecărei probleme.) 

69 Corneliu Zelea I. CODREANU ( 13 septembrie 1899, Iaşi - noiembrie 1938, ) Studii la Huşi, la Liceul 
militar de la mănăstirea Dealu, întrerupte în timpul primului război mondial când ca voluntar participă la campania 
anilor 1916-1917, continuându-şi studiile la Botoşani şi Huşi. După război urmează studiile de drept la Iaşi, 

perioadă în care a început să-şi manifeste opiniile politice. Au urmat specializările la Berlin, Jena şi Grenoble 
obţinând doctoratul în economie politică. Reîntors în ţară s-a alăturat prof. A.C. Cuza promovând o serie de acţiuni 
în rândurile tineretului cu caracter antisemit. Manifestările s-au soldat cu perioade de detenţie ca urmare a 
condamnari faptelor adepţilor racolaţi şi în ultimă instanţă, în urma condamnării ca trădător de ţară, să fie împuşcat 
pe considerentul că ar fi încercat să evadeze de sub escortă; publicist preocupat de difuzarea ideilor preconizate de 
mişcarea legionară. 

70 Regimul legionar. Vezi: A. Simion, Regimul politic din RomAnia ID perioada septmJbrio 1940-Umuarie 
1941. Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1976, 328 p. + 6 p. fotografii. Epoca este analizată şi în lucrările consemnate la 
notele 32 şi2§.. 

71 A.N.-D.A.l.C., fond M.Al.S.G., inv. 617,dosar ~. f. li, llv. donaţiadin5 februarie 1943 şif. 110, 
11 Ov. confirmarea de primire din 6 februarie 1943. 

72 Teodor NICOLAU ( ) lipsesc datele biografice. 
73 G.B., Gh. N., op. cit., p. 276. 
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Pentru omagierea preşedintelui în exerciţiu al Senatului României74 a fost comandată 

o medalie având pe avers redat bustul lui Constantin Argetoianu75 privind în faţă. Personajul 

poartă costumul Frontului Renaşterii Naţionale76 şi colanul unei înalte distincţii. Pe revers a 

fost plasat textul: Omagiul Senatului României preşedintelui Wi Constantin Argetoianu 

MCMXL. Medalia a fost modelată de Gh. S. şi a fost realizată77 în argint ţi bronz având 0 

80mm. 

În anul 194 l Gh. S. a modelat medalia jubiliară a Fundaţiei Universitare Regele Carol 

J1I1 Piesele au fost realizate79 în bronz, având 0 60 mm. 

74 Senatul României îşi are obârşia în anul l 864 când Alecsandru Ioan I Cuza, prin actul reformator a creat 
dualitatea puterii legislative. Pe parcursul deceniilor care au urmat au fost şi voci care au cerut desfiinţarea 
sistemului bicameral. Un exemplu l-a constituit pozitia prof. Nicolae Iorga. În evoluţia lui s-a considerat că 
senatului ii revenea prioritar rolul de ponderator în abordarea problemelor care implicau anumite dificultăţi în 
condiţiile pluripartitismului din viaţa politică. În compunerea senatului se găseau atât membrii aleşi cât şi cei de 
drept. Cei aleşi unnau să fie desemnaţi de cele patru categorii ale corpului electoral, cei desemnaţi de judeţe, cei 
aleşi de camerele de comerţ şi industrie, de muncă, de agricultură, corpul profesoral universitar. Senatorii de drept 
erau şi ei de două categorii: cei desemnati prin func\ia deţinută în acel moment şi cei care au deţinut pentru o 
anumită perioadă o înaltă funcţie de mare răspundere. Constituţia din 27 februarie 1938 a modificat procedura, 
precizând, prin articolul 63, modul de alegere a senatorilor, realizându-se şi o reducere a numărului acestora, 
ajungând să fie numai 100. Acum existau trei categorii: a celor desemnaţi de rege, a celor aleşi prin vot şi a celor 
de drept. ln cazul ultimei categorii erau prevăzuţi moştenitorul tronului la împlinirea vârstei de l 8 ani, principii 
familiei regale, patriarhul şi mitropoliţii ţării, episcopii Bisericii Ortodoxe Române şi ai Bisericii Greco - Catolice, 
capii confesiunilor recunoscute de stat, precum şi cei desemnaţi până la promulgarea noii constituţii. 

75 Constantin I. ARQETOIANU (3/15 martie 1871, Craiova - 1952, probabil iarna, penitenciarul Sighet 
)Doctor în fizică, licenţa în drept şi litere la Paris. Activitate diplomatică, senator, deputat, ministru trecând în 
decursul anilor prin majoritatea portofoliilor, consilier regal de la 30 martie 1938, prim ministru, orator sobru şi 
energic, distins parlamentar, publicist. 

Lucian Predescu, op. cit, p. 47. 
76 Frontu] Renaşterii Nationale I F.R.N./ partid unic, creaţie a preocupării permanente manifestată încă din 

1930 de regele Carol al Tl-lea de a înlătura partidele din viaţa politică, preocupate numai de dorinţa de a obţine 
votul electoratului prin promisiuni uitate ulterior. Acţiunea a fost premeditată, pregătită şi declanşată prin 
prevederile noii Constituţii din 27 februarie l 938. Ca şi în anii anteriori fastul a predominat constituindu-se o 
perpetuă paradă de uniforme, haina fiind purtată de cei care i s-au alăturat dar şi cu emfază de numeroşii ipocriţi 
care au mimat ataşamentul, în condiţiile momentelor premergătoare marilor metamorfoze ale anilor '40 (vezi şi 
nota 66). 

77 G.B., Gh. N., op. cit, p. 143, 276. 
78 fundatia Uniyersjtară Carol I a fost înfiinţată în anul 1891 de regele Carol I, donând un fond de 200 OOO 

de lei căruia i s-au alăturat bancherul Evloghie Gheorghief cu 200 OOO de lei şi 90 OOO de lei donaţi de Elena dr. 
Tumescu. Din veniturile acestor fonduri se întreţinea biblioteca şi se acordau stipendii studenţilor săraci. 

Construcţia a fost realizată în etape, prima a fost ridicată între anii 1891-1893 prin construirea imobilului din strada 
azi Dem. I. Dobrescu după proiectul arh. Paul Gottereau. Prin cumpărarea şi demolarea imobilului lui Grigore 
Păucescu, din faţa palatului, s-a realizat în etapa a II-a tronsonul central incluzând aula cu 500 de locuri. Ulterior 
a fost construită şi clădirea dinspre strada C.A. Rosetti. Biblioteca a fost inaugurată la 14 martie 1895, iar ansamblul 
la 9 mai 1914. ln decursul anilor biblioteca a acumulat un valoros tezaur de tipărituri (cărţi, periodice, note 
muzicale, manuscrise şi chiar opere de artă. În aulă au fost organizate, în decursul anilor, prestigioase manifestări, 
inclusiv cele dedicate poetului naţional Mihail Eminescu. ln timpul evenimentelor din decembrie 1989 acest 
ansamblu a fost incendiat, clădirea şi inestimabilul tezaur înregistrând mari pagube. 

79 G.B., Gh. N., op. cit, p., p. 276. 
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Tot în anul 1941 a realizat şi un medalion dedicat lui Popovici Beyruth80. Piesa 

turnată în bronz, având 0 250 mm., a fost fixată pe o placă din lemn de stejar81• 

La 17 decembrie 1941 Gheorghe Stănescu s-a căsătorit82 cu Anastasia ... 
Misiunea înlăturării efectelor rapturilor din anul 1940 şi-a asumat-o generalul Ion 

Antonescu, integrând România în acţiunea militară declanşată la 22 iunie 1941 împotriva 
U.R.S.S. La finalul anul 1941 ca omagiu pentru Conducătorul Statului român a fost 
realizată83 la Monetăria Naţională medalia Mareşalul Ion Antonescu întregitorul. Gh. S. a 
modelat pe avers bustul acestuia, iar pe revers a integrat textul: întregitorule ai binemeritat 
de la Patrie, o spadă cu vârful în sus, într-o ghirlandă de frunze de laur . Medalia a fost 
realizată în bronz având 0 60 mm. 

Pentru sărbătorirea centenarului învlţlmântului medica184 românesc în anul 1943 a 

fost realizată şi o medalie având pe avers bustul dr. Nicolae Kretzulescu85• Piesele au fost 

realizate86 în bronz, având 0 50 mm. 
În anul 1945 periodicul „Gazeta matematicl"87 şi-a serbat semicentenarul existenţei 

prin ceea ce a iniţiat la timpul respectiv Spiru C. Haret88• Jubileul a fost marcat şi prin 

80 Dimitrie POPOVICI Beyruţh (Payreuth) (19 iulie 1860, laşi - 6 aprilie 1927, Cluj) studii la 
Conservatorul din Bucureşti, specializare la Viena, renumit cântăreţ - bariton, revendicat de toate marile scene ale 
lumii pentru calităţile vocale şi de interpretare. ln ţară a condus Conservatorul din Bucureşti, Opera Română din 
Cluj. 

Ionel Mafiei, Penonalitiţi ieşene, Omagiu, voi. l, laşi, 1972, p.485. 
Iosif Sava, Petru Rusu, Istoria muzicii universale ID dat.e, Editura Muzicală, Bucureşti, 1983. la p. 241 

consemnează naşterea la 18 august 1860 la laşi; p. 378. 
81 A.N.-D.A.l.C., fond Ministerul Cultelor şi Artelor, Departamentul Artelor, Direcţia Artelor, dosar 

103/1941, f. 18, pozitia 126. 
82 Vezi nota 2. 
83 „Cronica numismatică şi arheologică", Bucureşti, anul XVI, nr. 121-122, ianuarie-iunie 1942, p. 21, 

fotografia tabelului l. 
84 invătământul medical a avut în Ţara Românească în medicii Nicolae Kretzulescu şi Carol Davila 

deschizătorii de drum pentru pregătirea şi promovarea şcolii româneşti de medicină. 
85 Nicolae Al KRETZULESCU (I martie 1812, Bucureşti -26 iunie 1900, Leordeni, jud. Muscel, azi 

Argeş, cimitirul Bellu-Bucureşti, figura 7, locul 20) Doctor în medicină la Paris; în 1840 a pus bazele unei şcoli de 
chirurgie la Bucureşti, participant la revoluţia de la 1848 a fost exilat, revenind în ţară după 1850 a desfăşurat o 
complexă muncă organizatorică pentru asigurarea asistenţei sanitare, iniţiator şi sprijinitor al cercetării ştiinţifice, 
ministru, prim ministru, diplomat, donator, publicist, membru al Academiei Române 9/21septembrie1871. 

G. Bezviconi, op. cit, p. 105. 
R. l fiimovici în: Persoulitip romAIJeşti ale ştiiJJţelor D.Stwii fi telmicii - DicţiOIUU', Editura Ştiinţifică şi 

Enciclopedică, Bucureşti, 1982, p. 21 O. 
Dorina N. Rusu, 18toria. ... , p. 38, indice p. 369. 
Dr. Dorina N. Rusu, Mt:mbrii .•• , p. 452. 
86 G.B., Gh. N., op. cit, p. 276 N.B. în acest caz modelarea este atribuită lui D. (?') Stănescu. 
87 „Gazeta matematică". periodic lunar, apare din septembrie 1895 din iniţiativa lui Spiru C. Haret militând 

pentru popularizarea acestei discipline, predilect în rândurile tineretului, având astfel pe parcursul deceniilor 
prilejul de a antrena la cercetare prin problemele şi concursurile lansate, viitoarele somităti din domeniul respectiv. 

88 Spiru C HARET (15 februarie 1851, Iaşi - 17 decembrie 1912, Bucureşti, cimitirul Bellu,figura 73, 
locul 12) studii la Dorohoi, Iaşi, Bucureşti, licenţă fizico-matematici la Bucureşti, specializare, doctorat în 
matematici la Paris. Matematician, astronom, pedagog, carieră didactică universitară. Om politic, ministru 
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realizarea unei medalii a cărui modelator a fost Gh. S. Piesele au fost realizate89 în bronz, 
având 0 60 mm. 

La împlinirea vârstei de 65 de ani melomanii din România au organizat în anul 1946 
sărbătorirea muzicianului George Enescu90 realizând o suită de manifestări între care s-a 
integrat şi medalia omagială modelată de Gh. S. Medalia a fost executată91 în bronz patinat, 
având 0 60 mm. 

Pentru omul de ştiinţă, cel care, timp de decenii, a desfăşurat o neobosită activitate 
pentru propăşirea numismaticii româneşti colegii de preocupări au iniţiat în anul 1948 
sărbătorirea acestuia. Medalia jubiliară Constantin Moisil, modelată de Gh. S. a fost 
realizată în bronz, având 0 60 mm. 

reformator al învăţământului de toate gradele, preocupat de starea ţărănimii, organizator al sistemului cooperatist 
la sate, iniţiatorul de cămine culturale şi biblioteci, de atenee culturale ca filii ale societăţii bucureştene, ale 
universităţilor populare, a fost pe bună dreptate „omul şcoalei", publicist, membru corespondent 12124 octombrie 
1879 şi titular 31 martie/12 aprilie 1892 al Academiei Române. 

Lucian Predescu, Enciclopedia Cugetarea-msterial romAaesc - oamt:lJi şi l:ailptuiri, Editura Cugetarea -
Georgescu Delafras, Bucureşti, 1940, p. 390. 

G. Bezviconi, op. cit, p. 152. Soţie Ana 1866 - 1941. 
N. Teodorescu, în: Pm10nalitlţi romdneşti ale ştiiJJţelor naturii şi tebIJicii - dicţionar, Editura Ştiin\ifică şi 

Enciclopedică, Bucureşti, 1982, p. 176 - 178. 
Dorina N. Rusu, Istoria ... , p. 54, 79, indice p. 365. 
Dr. Dorina N. Rusu, Membrii ... , p. 372. 
Virgiliu Z. Teodorescu, Pro memoria: Spiru C. Han:t, în: „Downtown magazine", Bucureşti nr. 34, mai 

2005, p.16-17 (evocarea omului şi faptelor sale.) 
Virgiliu Z. Teodorescu, lntzu cinstirea lui Ştefan cel Mare şi StJnt, Editura Economică, colecţia „Divertis", 

Bucureşti, 2004, 176 p. (valorificând documente din arhive, presa timpului, este evocată preocuparea de a ridica în 
forul public simboluri care să releve perena preocupare de a-1 transmite viitoarelor generaţii ca demn exemplu. Un 
asemenea exemplu la constituit anul 1904 pentru care Spiru C. Haret a reuşit să mobilizeze la acţiune simţirea 
românească) 

89 G.B., Gh. N., op. cit, p. 277. 
90 George ENESCU (19 august 1881, Liveni, jud. Dorohoi, azi jud. Botoşani - 4 mai 1955, Paris-Franţa). 

Din copilărie a avut o deosebită atracţie pentru muzică, ajungând să desprindă mânuirea viorii. Cei care i-au 
cunoscut şi apreciat calită\ile native l-au îndrumat spre studii aprofundate care l-au condus spre obţinerea unor 
remarcabile rezultate ca interpret, compozitor, dirijor şi pedagog. ln decursul anilor de creaţie a acordat permanent 
o atenţie deosebită folclorului muzical românesc, acesta fiindu-i o importantă sursă de inspiraţie pentru 
compoziţiile sale. Turneele intreprinse în ţară şi peste hotare l-au făcut cunoscut şi apreciat în toate ipostazele 
preocupărilor sale. Mânuitor virtuos al arcuşului viorii, al clapelor pianului, dirijor al unor prestigioase formaţii 
instrumentale interpretând din repertoriul universal în care de fiecare dată găsea de cuviinţă să integreze în program 
şi din creaţiile muzicienilor români. A rost alături de poporul român în toate momentele de maximă solicitare, cum 
au fost cele ale războaielor mondiale, găsind a fi firesc să-şi servească \ara prin ceea ce îi era pregătirea şi 

competenţa. Spectacolele muzicale susţinute în faţa celor în suferinţă au fost un real susţinător moral, iar cele de 
binefacere aduceau în re\eta organizatorilor sumele necesare actelor de caritate. Ultimii ani ai vieţii i-a petrecut 
dincolo de hotarele ţării. Pentru a-i perpetua memoria a fost constituit festivalul internaţional care reuneşte la 
Bucureşti atât somităţi ale muzicii de pe toate continentele cât şi tinerii interpreţi. În Palatul de pe calea Victoriei 
a fost amenajat un muzeu „George Enescu" care prin ambianţa evocatoare, mărturiile reunite şi manifestările 

găzduite constituie o readucere în atenţia publicului a genialităţii acestui reprezentant al românilor în patrimoniul 
cultural universal. 

La 26 mai 1916 a fost ales membru de onoare, titular la 27 mai 1932 şi membru titular onorific la 12 august 
1948 al Academiei Române. A rostit discursul de recepţie la 22 mai 1933 evocând mai întâi pe predecesorul său 
Iacob Negruzzi ca la partea a doua să vorbească Despre intrarea muzicii la Academia RomAaJ. 
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Cariera de modelator la Monetăria Statului92 a încheiat-o la pensionare93, în anul 1949 
prin modelarea unei medalii acordată laureaţilor participanţi la concursurile de coruri. 
Piesele au fost bătute94 în tombac argintat, având 0 80 m. 

Anii care au urmat nu l-au îndepărtat de pasionanta muncă de modelator, acum 
desraşurată în cadrul atelierului personal. Astfel la Expoziţia interregională95 a anilor 1956-
1957 a participat cu patru lucrări turnate în gips. I-au fost expuse medalioanele: Barbu 
Ştefănescu Delavrancea96; Ion Creang~97 ; ing. Traian Vuia98; Primul zbor al monoplanului 

„România", Iaşi, anul I, nr. 8, 9 februarie 1917. 
„Neamul Românesc", Iaşi, anul XII, nr. 346, 17 decembrie 1917. 
Muzeul Militar National, Fototeca, R. 2125A. 
Dorina N. Rusu, Istaria ... , p. 137, 153, 164, indice p. 364. 
Dr. Dorina N. Rusu, Mt:mbril ... , p. 296-297. 
Virgiliu Z. Teodorescu, Tbe George Enescu Museum - BudJJueBt, în: „Downtown magazine", Bucureşti, 

nr. 5, octombrie 2002, p. 3 ; .il!.i.!krn Muzeul Goorge Enescu -Buc:urcfti, în: „Na1iunea", Bucureşti, anul XIII, nr. 
170 (636), 16-22 octombrie 2002, p. 5 (prezentare a edificiului şi a muzeului „George Enescu".) 

91 G.B., Gh. N., op. cit., p. 277. 
92 După anul 1948 printre măsurile „novatoare" ale regimului impus de eliberatorii-ocupanli a fost şi 

înlăturarea termenului „nalional", acesta fiind înlocuit cu „statului". 
93 A.N.-D.A.l.C., fond Sindicatul Artelor Frumoase, dosar 44/1944-1951, f. 120 primind o pensie de 6.000 

de lei. 
94 G.B., Gh. N., op. cit., p. 277. 
95 Expozilia interregională, 1956-1957, Bucureşti, Catalog 
96 Barbu Stefinescu DELAVRANCEA /Bldm. Ştet'ăncscu Plugarul/ (12 aprilie 1858, Bucureşti - 29 

aprilie 1918, Iaşi, înmormântat cimitirul Eternitatea). Studii la Bucureşti, Iicen1a în drept, specializare la Paris. Încă 
din anii de liceu a debutat în literatură colaborând cu diverse periodice. La reîntoarcerea în România are o 
prestigioasă activitate ca gazetar, conducător de periodice, devenind, în politică, o militantă personalitate remarcată 
pentru ideile sustinute cu mult talent oratoric. Ca avocat s-a remarcat prin sustinerea unor celebre procese ale epocii 
printre care şi cel al lui I. L. Caragiale. In calitate de primar al Capitalei a fost continuator al preocupărilor lui E. 
Protopopescu-Pake, contribuind la modernizarea oraşului. Evenimentele celui de al doilea deceniu al secolului al 
XX-iea l-au situat în rândurile celor mai activi militanli pentru realizarea idealului national: Unirea tuturor 
românilor, trăind clipele de mare tensiune ce i-au solicitat, ca ministru, o participare majoră la opera de sustinere a 
frontului în Moldova. Omul de litere a fost onorat cu primirea ca membru corespondent la 4/17 aprilie 1908 şi 
titular la 19 mai/I iunie 1912 al Academiei Române. Discursul de receplie rostit la 22 mai 1913 a vorbit despre: 
DiIJ esl«ica poozid popularo. 

Dorina N. Rusu, Istoria ... , p. 117, 129, 132, indice p. 360. 
Dr. Dorina N. Rusu, Mt:mbrii ... , p. 247. 
Alexandru Săndulescu, Scriitorii Romlni, p.178-182. 
Virgiliu Z. Teodorescu, Comt:mozid uitate: Bubu ŞteJiD.escu DelavnuJoea, în: „Republica'', anul li, nr. 

183, Bucureşti, 29 aprilie 1998, p. 11. 
97 Ion CREANGĂ (1837 - 31 decembrie 1889, Iaşi, cimitirul Eternitatea), studii la Şcoala Normală şi 

teologia, institutor, diacon, autor de manuale şcolare publicate în zeci de edilii, scriitor lansat la recomandarea lui 
Mihail Eminescu, lucrările fiindu-i publicate în „Convorbiri literare" după prezentarea în reuniunile ieşene şi 

bucureştene ale junimiştilor. 
A fost ales post-mortem membru de onoare al Academiei Române la 28 octombrie 1948. 
Olga Rusu, Constantin Ostap, Adrian Pricop, Cimitiml Etomitatea Iaşi, /laşi/, 1995, 352 p. la p. 86. 
Dorina N. Rusu, Istaria ... , p. 235, indice p. 359. 
Dr. Dorina N. Rusu, Mt:mbril •.. , p. 227-228 eronat consemnează naşterea la 10 iunie 1839. 
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nr. 1 Traian Vuia, fiecare lucrare având 250 x 250 mm. ln cazul lui Traian Vuia o menţiune 
de pe fişa personală99 de la Uniunea Artiştilor Plastici evocă prezenţa unei lucrări a lui Gh. 
S. la Paris. 

La expoziţia interregională 1957-1958 Gh. S. a participat100 cu placheta Spre ogor, 
lucrare turnată în gips, având 260 x 270 m. 

În anul 1958 pentru premierea laureaţilor primului Concurs internaţional „George 
Enescu" pentru vioara şi pian101 a fost solicitat să modeleze medalia conferită de 
organizatori. Piesele au fost realizate102 în bronz, având 0 60 mm. 

O menţiune din fişa personală 103 de la Uniunea artiştilor plastici consemnează că Gh. 
S. a fost realizatorul medaliilor conferite la primele trei concursuri George Enescu, precum 
şi a lucdrii de la Viena. 

Ca o recunoaştere a valoroasei creaţii realizată pe parcursul a mai bine de jumătate 
de secol în anul 1958 i-a fost acordat104 Ordinul Muncii clasa III-a. 

Catalogul expoziţiei regionale de pictură, sculptură şi grafică organizată la Bucureşti 

în perioada ianuarie-februarie 1962 îl menţionează'°5 cu lucrarea Joliot Curie106, piesă 
turnată în gips având 31 O mm. 

Virgiliu Z. Teodorescu, Emi.oescu ,; Crcaagll', oammi ai şcolii, în: „Allnanahul educaţiei părinţilor", 
Bucureşti, 1976, p. 24 (relevând bunele raporturi dintre cei doi, documenlele au reflectat pluralitatea activităţilor 
didactice realizate de Ion Creangă în calitate de învăţător, autor de manuale şcolare, cu numeroase reeditări, a cărui 
experienţă pedagogică a fost valorificată de inspectorul şcolar Mihail Eminescu, invilându-1 să ţină lecţii model în 
alte şcoli, captând atenţia celor prezenţi.) 

98 Traian VUIA (17/29 august 1872, Surducul Mic, comuna Bujor, azi Traian Vuia, jud. Timiş - 3 
septembrie 1950, Bucureşti, cimitirul Bellu, figura 83, locul 69). Studii politehnice şi de drept la Budapesta, doclor 
în ştiinţe juridice, din 1902 a studiat la Paris problema zborului mecanic prezentând la 1903 un proiect de aeroplan
automobil ca în 1906 la 18 martie pe câmpul de la Montesson, Franţa să realizeze primul zbor epocal cu aparatul 
„Vuia I" conlinuând apoi să îmbunătăţească performanţele aparatelor sale. După primul război mondial a acordat 
o atenţie deosebită problemei elicopterelor realizând aparate performante. A fost un militant consecvent pentru 
drepturile românilor la unitate na\ională. Astfel în timpul primului război mondial la 30 aprilie 1918 la Paris a fost 
ales preşedinle al Comitetului Naţional al românilor din Transilvania. Iar în timpul celui de al doilea război mondial 
în calitate de preşedinle al Frontului Naţional a acţionat după august 1944 la sprijinirea românilor deportaţi de 
regimul hortist să revină la vetrele lor. Inginer cu o bogată activitate de cercetare, pionier al aviaţiei mondiale, 
creatorul primului aparat care s-a desprins de la sol cu ajutorul propriului motor, deschizător de drumuri prin 
invenţiile realizate, publicist şi militant pentru drepturile românilor a rost ales membru de onoare al Academiei 
Române la 27 mai 1946. 

G. Bezviconi, op. cit., p. 286. 
FI. Zăgănescu, în: PtmlOlJJllitlţi romAneşti ale ştiinţelor naturii şi mJmicii-DicţiOlJIU", Editura Ştiinţificii şi 

Enciclopedică, Bucureşti, 1982, p. 416-417. 
Dorina N. Rusu, Istoria ... , p. 137, 153, 164, indice p. 228, indice p. 388. 
Dr. Dorina N. Rusu, Membrii ... , p. 890. 
Virgiliu Z. Teodorescu, Un BalJlJiJjcativ ceJJtcmlr. „Zborul aparatului Vuia /", în: „Naţiunea", Bucureşti, 

anul XVII, nr. 350 (815), 12-18 aprilie 2006, p. 9. 
99 Vezi nota 2. 
100 Expoziţia interregională, 1957-1958, Bucureşti, Catalog p. 49. 
101 Concursul internaţional „George Enescu" pentru vioară şi pian. 
rn2 G.B., Gh. N., op. cit., p. 279. 
103 Vezi nota 2. 
104 Ibidem. 
ios Catalogul expoziţiei, p. 39. 
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O ultimă menţiune ca omagiere postumă o înregistrăm în anul 1970 la Salonul de 
pictură al anului 1970 când i-a fost expusă lucrarea107 Octavian Goga108, piesă turnată în 
bronz, având 0 350 mm. 

Gheorghe Stănescu, locuind pe strada Agricultori nr. 95, a decedatl09 în Bucureşti la 
25 septembrie 1968. 

În arta plastică personalitatea lui Gh. S. a fost în atenţia artistului Octavian Raţiu care 

i-a realizat un portret cu care a participat110 la a 16-a expoziţie a societăţii „Tinerimea 
Artistică" deschisă la 27 martie 1916 în Bucureşti. 

Această trecere în revistă a unor informaţii sumare referitoare la viaţa şi activitatea 
artistului plastic Gheorghe Stănescu o considerăm un îndemn pentru conexarea în viitor cu 
alte multe mărturii care vor conferi posibilitatea tratării monografice a contribuţiei acestui 
sculptor la propăşirea artelor plastice din România secolului al XX-iea. Necesitatea 
integrării în istoria culturii a unor asemenea contribuţii impune o reuniune a informaţiilor de 
orice gen referitoare la creaţiile înaintaşilor noştri, înlăturând astfel lacunele sau eronatele 
atribuiri precum şi regretabile ignorări a ceea ce ne poate prezenta posterităţi ca parte -
contribuţie la cultura universală. Cu atât mai mult, în acest caz este necesar să avem o 
asemenea micro monografie pentru a nu se produce regretabile confuzii cu realizările mai 
tânărului sculptor Gheorghe Stănescu născut în anul 1928, definit pentru un timp "junior". 

Fără a avea datarea emiterii, după denumirea emitentului o considerăm ca rţalizată la 
finalul deceniului al IV-iea al secolului XX consemnăm şi: medalia111 acordată de Ministerul 

106 Frederic Joliot-CURIE (1900-1958) lizician şi chimist francez, cercetător în domeniul fizicii nucleare şi a 
radioactivităţii artificiale. Laureat al premiului Nobel în anul 1935. După cel de al doilea război mondial activitate 
politică, militant pentru folosirea paşnică a atomului. 

107 A.N.-D.A.l.C„ rond Uniunea Artiştilor Plastici, dosar~ fiind menţionat Gheorghe Stănescu- senior. 
108 Octavian GOGA (20 martie/I aprilie 1881, Răşinari, jud. Sibiu - 617 mai 1938, Ciucea, jud. Cluj). Studii 

la Răşinari, Sibiu, Braşov, Budapesta, Berlin perioade în care şi-a facut şi debutul literar, colaborând la numeroase 
periodice, versurile fiindu-i apreciate, inclusiv prin obţinerea premiului Herescu-Năsturel acordat de Academia 
Română. Penlru militantismul mani restat ca apărător al intereselor şi drepturilor românilor este condamnat la închisoare 
de către regimul austro-ungar, ulterior, trecând în România, se a firmă în anii 1914-1916 ca unul din cei mai înfocaţi 
adepţi ai alăturării României de Antantă penlru a contribui la realizarea idealului naţional, participă la campania militară 
a anului 1916 ca apoi să fie trecut la biroul de propagandă al armatei unde a pus bazele periodicului „România". După 
război este o prezenţă activă în viaţa politică, minislru, conducător de partid. Pentru activitatea literară, în anul 1924, a 
primit Premiul naţional de poezie; traducător, publicist, membru corespondent 29 mai 1914 şi titular 4 iunie 1919 al 
Academiei Române. A fost unul din valoroşii preşedinţi ai Societăţii Scriitorilor Români. 

I. D. Bălan, în: Scciltmii mmllli, p. 241-246. 
Lucian Predescu, &Jciclopedia. Cugetarea. - Material rom§nesc - Oamcmi fi ilJflptuiri, Editura Cugetarea -

Georgescu Delafras, Bucureşti, 1940, p. 365-366. 
I. Petrovici, Momeato soleamo, ediţie întregită, Casa Şcoalelor, Bucureşti, 1943, p. I 00-111. 
Onisiror Ghibu, Oamcmi fnlle oameni -Amizltiri, Editura Eminescu, Bucureşti 1990, p. 27 -117. 
Dorina N. Rusu, IatoDa. ••• , p. 137, 153, 164, indice p. 364. 
Dr. Dorina N. Rusu, Membrii ... , p. 349-350. 
Virgiliu Z. Teodorescu, Octaritn Goga,JiAdy Endze, în: „Manuscriptum", Bucureşti, anul li, nr. 2 (3), 1971, 

p. 212-213 (sunt publicate documente relevante reforitoare la raporturile dintre cei doi poeţi.) 
109 Vezi nota 2. 
1 '° Exoozitia societătii Dnerimea Artistică" 1916, Catalog. 
111 Colecţia Eugen Teodoreanu. 
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Educaţiei Naţionale pentru stimularea activităţii sportive, având ca deviză: MENS SANA 
IN CORPORE SANO. Tombac 0 40 mm. Gravor G.S. /Gheorghe Stănescu/. 

Talent, migală, capacitatea de a sintetiza idei pe minuscule suprafeţe pentru ale 
conferi calitatea de mesagere în timp, o permanentă cooperare cu comanditarii şi cu cei care 
vor conferi definitivarea prin transpunerea în materialul dorit sunt o parte din cerinţele 
cărora sculptorul Gheorghe Stănescu le-a conferit caracterul de crez al vieţii. 

Contributions in Knowing tbe Activity of Sculptor Gheorghe Stanescu 

SUMMARY 

As a sculptor, George Stanescu was a gifted, talented, minute artist. He cooperated 
well with the collectors His activity and life are presented in the present paper. 
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UN ARTIST, UN COLECŢIONAR, 
UN OM: Dragoş Morărescu 

Virgiliu Z.Teodorescu 

A fost un creator permanent în căutarea de noi informaţii, dialogurile cu Dragoş 
Morărescu relevau întotdeauna acea neostoită preocupare de a cunoaşte, de a verifica cele 
deja dobândite prin asidui cercetări întreprinse cu o tenacitate de călugăr benedictin. 
Întâlnirile erau prilej de reluare a acestor dialoguri, de enunţare a paşilor întreprinşi spre 
lărgirea orizontului cunoaşterii. Aria preocupărilor, variată prin genurile abordate, cred că 
era cea care îl mobiliza, asigurându-i o vitalitate creatoare care nu era în directă concordanţă 
cu vârsta biologică. Era un perpetuu tânăr care ne-a părăsit întrucât a înţeles să-şi trăiască 
viaţa cu elanul tinereţii, neacceptând statutul bătrâneţii. Mai mult, subconştientul l-a ajutat 
în a se autodefini ca un om al urbei natale pe care cu patimă a imortalizat-o în evoluţia 
firească sau prea adeseori impusă brutal de factori în neconcordanţă cu grija pentru 
posteritate. A lăsa moştenire urmaşilor elementele constitutive ale evoluţiei comunităţii 
umane era un element primordial în creaţia sa. Cu carnetul de schiţe, cu peniţa sau pensula 
în atelier Dragoş Morărescu a dat contur acelor realităţi pe care le-a cunoscut, le-a înţeles 
menirea şi pe care, prin ceea ce îi era la îndemână, a căutat să le imortalizeze pentru a le 
transmite pentru viitorime. Sunt puţine săptămâni de când întâlnindu-ne mi-a transmis, cu o 
oarecare discreţie conspirativă că pregătea o nouă expoziţie. Era preocupat de a-i asigura 
ţinuta care să-l satisfacă pe fiecare din cei care, oprindu-se în faţa uneia sau alteia din 
lucrările expuse să găsească prilej de dialog emoţional. Prin linie şi culoare Dragoş 
Morărescu se adresa „partenerului" de dialog cu speranţa că o asemenea întâlnire va fi 
generatoare de mai mult respect pentru oraşul copilăriei, tinereţii, şcolirilor, iubirilor, 
bucuriilor şi durerilor care constituie biografia fiecăruia. 

A-i parcurge într-o sumară evocare treptele parcurse este o necesitate pentru a 
înţelege această interdependenţă cu urbea natală. Dragoş Morărescu s-a născut la 6 
octombrie 1923 în Bucureşti. Copilăria i-a fost ocrotită de cadrul familiar al casei curţii, 
cartierului. Totodată a fost prilej de cunoaştere, de lansare a acelor multe întrebări la care 
răspunsul a venit prompt sau s-a lăsat aşteptat zile, ani, decenii. Anii de formare a fost 
perioada interbelică, ani ai confruntărilor de idei, cele enunţate în familie, cele prinse pe 
stradă, în sălile de curs relevau pentru copilul şi apoi tânărul în formare profundele contraste 
ce-şi revendicau o firească rezolvare, dar care au degenerat în soluţii contrare demnităţii 
umane, aducătoare de tenebroase soluţii „reparatorii'', generatoare la rându-le de alte şi alte 
haotice rezolvări. Anii războiului şi cei care i-au urmat au generat o diversitate de drame de 
care nici Dragoş Morărescu n-a fost scutit. Obârşia, cele deja cunoscute şi filtrate prin 
propriul discernământ au conlucrat la formarea personalităţii sale ca OM. Anii de liceu, dar 
mai ales ai celor care l-au aflat în postura de a-şi defini menirea în viaţă i-au oferit 
numeroase prilejuri de a cunoaşte, de a reacţiona. Diversitatea de comportamente umane, 
inclusiv a omniprezenţei tagmei de linguşitori, provocatori, sperjuri l-au determinat la acte 
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clasificate la timpul respectiv contrare „regimului democrat-popular al proletariatului" care 
fără jenă se autointitula într-o primă etapă ca regim „dictatorial". 

Urmând cursurile Academiei de Belle Arte în anii I 944-194 7 şi aproape concomitent 
pe cele ale Facultăţii de arhitectură I 944-1949 ca şi audierea cursului susţinut de eruditul 
istoric l.D. Ştefănescu care la Facultatea de Litere şi Filozofie încă putea preda un curs de 
istoria artei în care trata evoluţia artei paleo-creştine, bizantine şi vechi româneşti. Aceste 
noţiuni teoretice odată receptate l-au mânat spre a dobândi noi noţiuni, predilect practice 
prin urmarea şi a cursului din cadrul Şcolii superioare de pictură bisericească absolvit în 
1947. Uşor de enunţat şi enumerat astăzi, dar la timpul respectiv o asemenea pregătire nu 
era în concordanţă cu ceea ce prin edificarea noului regim se revendica o cu totul şi cu totul 
altă preocupare de genul Cursul scurt de istoria PC b ... şi alte asemenea temenele în faţa 
impetuosului marş de sovietizare. Dragoş Morărescu era dintr-o altă plămadă. O dovedise 
încă de la debutul artistic care a devansat sau mai corect spus i-a deschis apetitul spre 
şcolirea viitoare. S-a aflat printre cei acceptaţi ca debutant participant la Salonul Oficial de 
artă decorativă din anul I 943 găzduit de spaţiile expoziţionale de la A ten eul Român. Juriul 
a fost cel care a considerat firesc să-l gratuleze cu o Menţiune I care s-a dovedit 
mobilizatoare pentru restul vieţii. De la terminarea studiilor de artă plastică Dragoş 

Morărescu a dovedit o consecvenţă demnă de urmat, aflându-se înregimentat în plutonul 
permanenţilor prezenţi la expoziţiile colective din ţară şi chiar străinătate. Excepţiile i-au 
fost impuse de vicisitudinile timpului. Nu s-a limitat numai la cele colective organizând în 
decursul anilor şi 27 de expoziţii personale toate dovedind diversitatea tehnicilor dobândite, 
a permanentelor căutări exprimate în lucrări realizate ca: desene, guaşe, tempera, cerapastel, 
pointe-seche, linogravură, litografie, pictură pe sticlă, pictură de şevalet pe pânză, carton, 
placaj, parietală în tempera sau în frescă, sculptură în foaie de aramă ciocănită şi cizelată. 
Lor alăturându-se acele formule rezultate din propriile căutări, precum şi bogata creaţie de 
ilustrator de carte. De fapt creaţia s-a a răspuns unor apelative proprii care l-au mobilizat pe 
parcursul anilor. Astfel a ajuns să alcătuiască ciclurile „Mitologii autohtone'', „Metamorfoza 
formelor'', ,,Personalităţi ale spiritualităţii româneşti", „Bucureştii de ieri şi de azi". 
Concomitent cu receptarea imaginii şi redarea prin propriile lui simţiri Dragoş Morărescu a 
cultivat şi generat poezia, având un cult pentru predecesorii Ion Barbu, Vasile Voiculescu 
ş.a. versificatori de o simţire şi receptare a frumosului. Dificil de a defini proporţii în 
privinţa lui Dragoş Morărescu. Personal cred că, de fapt, totul depindea şi pornea de la 
Măria Sa Cartea. L-a preocupat vechiul tipar, vechile miniaturi de pe manuscrise şi apoi ca 
părţi constitutive ale tipăriturilor. A cercetat biografiile acestor adeseori ignoraţi creatori. 
Lecturile şi reacţiile sale sunt concretizate în modul cum a ilustrat şi numeroase ediţii ale 
autorilor români sau străini şi bine înţeles propriile sale editări de versuri. Cultul pentru carte 
1-a manifestat şi prin atenta studiere a Ex-librisurilor,_ a istoricului unor biblioteci, prilej de 
constatare a ingratitudinii celor care, ca exponenţi ai regimurilor dictatoriale, au distrus 
cărţi, biblioteci definitorii a unor personalităţi, a unor pasiuni şi nu odată a unor renunţări la 
facile satisfacţii momentane pentru a dobândi o carte pe care s-o alăture celorlalte 
componente ale unor asemenea biblioteci. Adeseori dialogurile noastre se refereau la această 
ingrată soartă, ca act al totalei ignoranţe. Vizionar, considera că procesul instructiv-educativ 
poate beneficia de o tentantă provocare printr-o adecvată ilustrare a manualelor. De la vorbă 
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la faptă pentru Dragoş Morărescu a însemnat elaborarea unei originale istorii a literaturii 
române i ustrate. Este valoroasă ediţia apărută sub auspiciile Muzeului Literaturii Române. 
Personal i-am sugerat, şi menţin propunerea, ca să fie realizată şi o ediţie care să aibă la 
fiecare desen o coală albă în care să fie făcute însemnările „personale" ale deţinătorului cu 
referinţă la cel evocat. Consider că ar constitui un act de promovare a interesului pentru 
lectură a tinerilor. Acordând-o ca premiu poate ulterior constitui prilej de concurs la care 
cele mai semnificative notaţii să fie jurizate şi recompensate în maniera olimpiadelor. A fost 
unul din ultimele dialoguri a cărui urmare se află în terenul editorilor şi factorilor de decizie 
din ministerul de resort. Experienţa a ceea ce a fost generoasa „Casa Şcoalelor" merită a fi 
valorificată şi printr-un asemenea act de cultură, generator de bine pentru mâine. 

Revenim la artistul Dragoş Morărescu a cărei creaţie este astăzi o benefică şi tonică 
prezenţă în colecţiile muzeelor de artă, din ţară şi străinătate. Enumerarea pe care o 
formulăm credem însă că este pasibilă la o firească îmbunătăţire, oricând putând să fie 
completată. Lucrările sale au îmbogăţit patrimoniul cultural al unor ţări ca Australia, 
Austria, Canada, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Japonia, Portugalia, Spania, S.U.A. 

Finalul de an 2004, începutul de an 2005 l-au aflat în febra organizării expoziţiei de 
la Muzeul Naţional Cotroceni. Greu i-a fost să selecteze pentru a se încadra în spaţiul 
generos oferit spre a-i găzdui prezenţa. Treptat, cu reveniri, căutări, renunţări a ajuns la o 
soluţie în care să reunească pictură realizată ulei pe carton, acuarelă, tempera, cerapastel şi 
tehnică mixtă. Toate piesele fiind subordonate unei singure teme: UNIVERS 
BUCUREŞTEAN Cele 47 de lucrări de pictură grafică prin linie şi culoare purtându-l pe 
vizitator în universul atât de cunoscut şi îndrăgit artistului. Nu vom cita titluri ci vom spune 
că prin piesele expuse Dragoş Morărescu este un cronicar care a imortalizat un moment din 
această tumultoasă permanentă prefacere a oraşului vieţii sale. Alergător de cursă lungă 
Dragoş Morărescu s-a îngrijit de o adecvată înrămare, de redactarea textului preconizatului 
catalog al expoziţiei pentru ca satisfacţia lucrului bine îndeplinit să fie răsplata pentru toţi 
cei care i s-au alăturat. Nu întâmplător la finalul preconizatului text redactat pentru catalog 
el menţiona: ,,M-am simţit, prin linie şi culoare, solidar cu acest fond de autenticitate din 
care provin şi pe care cred că-l reprezint în felul meu." 

A venit însă acea fatidică zi de 2 februarie 2005 când o brutală despărţire l-a rupt de 
la cele cotidiene. N-a mai apucat să asigure şi calitatea de amfitrion la preconizata şi mult 
dorita expoziţie. A fost grea clipa despărţirii pentru familie pentru cei apropiaţi. Rămânea ca 
o nobilă misiune: finalizarea punerii în valoare a expoziţiei. Şi cu contribuţii reunite s-a 
reuşit ca la 40 de zile de la despărţirea sa de viaţa pământeană incinta Muzeului Naţional 
Cotroceni să găzduiască vernisajul respectivei expoziţii. Ne referim la o singură piesă care
t evoca pe cel care la 17 martie îl pomeneam în acel loc. Autoportretul realizat în anii 1998-
2000 include compoziţional ceva definibil a premoniţie. Artistul cu penelul gata a da contur 
unei lucrări de pe şevalet este încadrat de heruvimii care-l vor conduce pe înverzitele şi 
înfloritele câmpii ale raiului unde, sperăm, că faptele sale îl vor situa la loc de cinste. Pentru 
noi cei care l-am cunoscut, respectat Dragoş Morărescu omul marilor pasiuni împărtăşite 
atât de darnic tuturor ca realizator artist plastic, poet şi nu în ultimă instanţă un împătimit 
colecţionar. Cunoscându-i această pasiune cu multe decenii în urmă am păşit în incinta 
apartamentului său cu emoţia că n-ai unde pune următorul pas timorat de grija a nu deranja 
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ceva, fiecare piesă fiind într-o conexiune cu suratele învecinate. Metal, pictură, sculptură 
miniaturală, obiecte vechi, şi adeseori din ignoranţă sortite unei totale înlăturări, găseau în 
acel adăpost o fericită coabitare. Gazda realiza într-o asemenea împrejurare un efectiv studiu 
de psiholog, urmărindu-ţi reacţiile, interesul, întrebările generate de o asemenea fericită 

„adunătură". I s-au părut curioase întrebările mele despre câţi regizori de film românesc i
au trecut pragul şi i-au cunoscut această colecţie şi dacă a fost cooptat între consultanţii 
ştiinţifici la realizarea unor asemenea producţii. Personal cred că cele multe văzute, 

comparabile cu colecţia D.N. sau pentru a face o mai puţin fericită translatare la colecţia lui 
Toader Hrib de la Arbore, dar concludentă că adeseori „mărunţişurile" neglijate de unii dau 
contur unui moment care creează veridicitatea unei perioade în secvenţele unui fim de 
epocă. După nefericitele măsuri prohibitive şi demolatoare a noţiunilor de colecţionar şi 
donator promovate prin legea 63 din 1974 puţini mai erau curajoşii care să aibă o colecţie 
şi pe care să o ofere spre cunoaştere celor interesaţi. Cu atât mai mult că măsura totalmente 
anti muzeografică de a realiza Muzeul Colecţiilor a fost o soluţie nefericită. Mă refer la 
faptul că ceea ce da specificitate uneia sau alteia din colecţiile reunite acolo a fost înlăturat 
prin măsura „ştiinţifică" de a dispersa piesele după criterii de artă naţională, artă universală 
şi alte asemenea năzdrăvane măsuri. 

Îndrăznim să credem că momentul dezmeticirii va veni şi în domeniul colecţiilor va 
fi din nou promovată iniţiativa particulară. Un început a fost făcut cu Muzeul artistului 
plastic Vasile Grigore. Fie ca mâine întregul Bucureşti să fie îmbogăţit de asemenea mici 
muzee, dar edificatoare acte de cultură. Şi de ce nu într-un asemenea context să nu avem şi 
un Muzeu al familiei artiştilor plastici Morărescu. 

Prof: Virgiliu Z Teodorescu 

An .Artisţ A Conector, A Man: Dragos Morarescu 

SUMMARY 

For the ones who knew him, Dragos Morarescu was a man who eagerely shared his 
Iove of art with anyone who first stepped into his home. Morarescu was a gifted painter and 
a poet, too, and the author of the present paper had the opportunity to visit his collection 
severa! decenies ago, recalling the feeling he had that there was no room there to make the 
next step, careful not to disturb anything, each item being subtly connected to its 
neighbouring ones. 

Dragos Morarescu studied FineArts andArchitecture between 1944-1949. He was 
one of the few who dared collect art objects, in a time when such a hobby proved to be 
hasardous. The author expresses his hope that art collections would re-become a wide
spread practice , as it used to be before the World War II. 
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SFÂNTUL IERARH GRIGORIE 
DASCĂLUL 

Mitropolitul Ţării Româneşti 

cliac. Cristian Toclireanu 
Anca Beatrice Toclireanu 

Încă de la începutul noului mileniu, românii au avut nenumărate momente de bucurie 
duhovnicească . Sfântul Sinod al Bisericii ortodoxe Române a îndeplinit procedura de 
canonizare de noi sfinţi din ţara noastră. Mai exact, în ultimi 17 ani au fost trecuţi în rândul 
sfinţilor, nu mai puţin de 19 sfinţi români 1, ultimul dintre aceştia fiind Sfântul Grigorie 
Dascălul. 

( 

\ 

Prin canonizare, în aghiologia ortodoxă, ca şi 
în Dreptul canonic ortodox se înţelege actul prin 
care Biserica recunoaşte, declară şi aşază eroii 
dreptei credinţe adormiţi întru Domnul, în rândul 
sfinţilor, în canonul sau catalogul sfinţilor, pe care 
Biserica Ortodoxă îi venerează pe temeiul 
învăţăturii ei dogmatice.2 Această practică de a 
canoniza, adică a trece în rândul sfinţilor persoane 
cu totul deosebite, care se remarcau prin sfinţenia 
vieţii lor, a existat încă de la începutul vieţii 

Bisericii. La trecerea persoanelor sfinte în 
martirologii sau calendare, erau definitorii câteva 
semne ale sfinţeniei. Numai cei care le îndeplineau 
puteau fi trecuţi în rândul sfinţilor. Dintre acestea 
enumerăm pe cele mai importante: moartea 
martirică sau mucenicia, adică muncile sau chinurile 
îndurate pentru Hristos, care de cele mai multe ori 
sfârşeau prin moarte; sfinţenia vieţii, curăţenia ei 
morală dovedită prin post, rugăciune, acte de 

1 binefacere; mărturisirea fără teamă şi cu curaj a 
dreptei credinţe în faţa ispitelor, a exilului, a închisorii sau a chinurilor cu care erau 
ameninţaţi; preamărirea lui Dumnezeu dovedită prin minuni in viaţă şi după moarte; 
(facerea de minuni fiind semn cert al sfinţeniei); lupta pentru apărarea dreptei credinţe şi 
pentru biruinţa ei. Pe lângă aceste semne ale sfinţeniei, a fost apreciată dintotdeuna 

1 Pr. prof. dr. Nicolae D. Necula, Ce este canonizarea şi care sunt condiţiile proclamării ei?, în Vestitorul 
Ortodoxiei, anul XVII, nr.380-381, p. 15. 

2 Arhid. Prof. Dr. Ioan N. Floca, Drept canonic ortodox, legislaţie şi administraţie bisericească, voi.II, Ed. 
Institutului Biblic şi de misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1990, p. 175. 
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nestricăciunea sau neputrezirea trupurilor după moarte, care este un dar de la Dumnezeu şi 
un semn al preamăririi din partea Lui. 

P.F. Părinte Patriarh Teoctist, a fost cel care a propus cercetarea vieţii şi activităţii 

Mitropolitului Ţării Româneşti, Grigorie Dascălul, iar pe baza argumentelor canonice, 
istorice şi pastoral misionare, 1-a propus pentru canonizare. Sfăntul Sinod, în şedinţa sa din 
21-21 octombrie 2005, luând în examinare propunerea Comisiei Teologice şi Liturgice, a 
aprobat canonizarea Mitropolitului Grigorie, cu cinstire generală, ca Sfănt Ierarh cu 
titulatura: Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Ţării Româneşti. A fost înscris în 
Calendarul Bisericii Ortodoxe Române la data 22 iunie, cu cruce neagră, simplă, ca sfănt cu 
polieleu. 

- Dar cine a fost Grigorie Dascălul? 
Gheorghe Miculescu, pe numele său de botez, s-a născut în Bucureşti, din părinţi 

iubitori de Dumnezeu, în anul 1765. La vârsta de 7 ani, este trimis să înveţe carte la renumita 
şcoală elinească de la Mănăstirea Sf. Sava. Aici se împrieteneşte cu monahii Dorotei şi 

Gherontie de la Mănăstirea Neamţ, acestuia din urmă devenindu-i şi ucenic. Iubitor de 
înţelepciune, a studiat cu multă râvnă şi dragoste la înalta Academie Domnească, unde şi-a 
însuşit o temeinică cultură teologică şi o aleasă ţinută intelectuală, devenind cel mai strălucit 
elev, la acea vreme. După 12 ani de studiu, timp în care a învăţat şi limba latină şi greacă, 
pleacă din Bucureşti, împreună cu monahul Gherontie la Mănăstirea Neamţ, unde va gusta 
din frumuseţea vieţii duhovniceşti. La acea vreme, sfântul locaş era păstorit de vestitul stareţ 
Paisie Velicicovschi, care l-a primit cu părintească bucurie, urmând ca în 1790, să fie tuns 
în monahism şi mai apoi hirotonit diacon, primind numele marelui ierarh Grigorie Teologul. 
Împreună cu prietenul său Gherontie, tânărul diacon Grigorie, primeşte ascultarea de a 
traduce scrierile „Sfinţilor Părinţi" din limba greacă în limba română, cărţi de mare folos 
întru zidirea sufletească. Peste câţiva ani însă, stareţul Paisie Velicicovschi, la cererea 
Mitropolitului Veniamin Costache, îi trimite în Bucureşti, pentru a desăvârşi traducerea şi 
tipărirea unor cărţi sfinte pe lângă scaunul Mitropoliei Ungrovlahiei. Părintelui Grigorie i se 
va încredinţa şi purtarea de grijă a Bibliotecii Mitropoliei bucureştene. Aici vede lumina 
tiparului, îndreptarul pentru Taina Mărturisirii, tipărit în 1799, sub titlul Carte folositoare de 
suflet. În 1802, se întorc la Mănăstirea de metanie, unde se vor ocupa de traducerea şi 
tipărirea unui Octoih, ce va apărea în 1811. Un an mai târziu, tânjind după liniştea pustiei, 
cei doi nedespărţiţi prieteni, pleacă în Sfăntul Munte Athos, unde se vor umple de bucurii 
duhovniceşti. Pe drumul de întoarcere din marea Lavră a Athosului, sunt jefuiţi şi chinuiţi 
de o bandă de tâlhari; monahul şi prietenul său Gherontie fiind ucis de aceştia în oraşul 
Filipopolis din Bulgaria3. Nefericitul eveniment, i-a lăsat în suflet o rană foarte adâncă şi un 
dor nestins după fratele său de nevoinţă. Se va întoarce însă, peste 7 ani, pentru a lua 
rămăşiţele prietenului său Gherontie şi a le aduce în Ţara Românească. Tot timpul şi-l va 
ocupa cu rugăciune şi studiu, traducând numeroase cărţi rămase de la Gherontie, iar în 1816, 
va tipări la Neamţ Tratatul de dogmatică a lui Atanasie din Paros, iar în 1817, Viaţa 

cuviosului stareţ Pasie. 

3 Pr. Dr. Florin Şerbănescu, intru cinstirea Sfiiatului ierarh Grigorie Dascălu Mitropolitul Ţării Româneşti, 
Bucureşti, 2006, p. 14. 
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In 1820 pleacă din Mănăstirea Neamţ şi vine la Bucureşti, la Mănăstirea Antim, care 
era Metoc al Episcopiei Argeşului. I se propune să devină protosinghel al Mitropoliei, însă 
din smerenie refuză şi se retrage la Mănăstirea Căldăruşani. Aici va locui într-o chilie 
sărăcăcioasă de la Cocioc - singura lui avere fiind o rogojină întinsă pe o scândură ce ţinea 
loc de pat, o ţoală de învelit, o masă, un scaun, o icoană şi doi desagi cu cărţi. În 1823 însă, 
viaţa sa se va schimba total. A venit la chilia lui o solie de la Bucureşti şi i-a spus: ,,Domnul 
ţării vrea să te facă mitropolit şi te cheamă! Că măria sa Vodă mă cheamă, voi veni, a zis el, 
dar ca să fiu păstor al turmei lui Hristos eu, nevrednicul, numai de gândul acesta mă 
cutremur".4 După trei zile de rugăciune şi insistenţă din partea domnitorului, smeritul 
ierodiacon a primit cu mare greutate şi responsabilitate, înalta demnitate bisericească. 
Refuzând să meargă cu trăsura pusă la dispoziţie de Vodă, monahul nostru a mers pe jos 
până la Bucureşti. Pe drum însă, 1-a prins noaptea în oraşul Tunari şi obosit fiind a cerut 
găzduire în casa preotului din sat. Acesta văzându-l rău îmbrăcat, l-a pus să doarmă în 
coteţul porcilor, crezând că este un călugăr hoinar. O slugă miloasă, i-a dat drumul 
dimineaţă, iar blândul nostru rugător şi-a văzut mai departe de drumul său, fără să se lase 
încercat de sentimente nedemne de un slujitor al sfântului altar. Peste câteva zile însă, când 
preotul care l-a băgat în coteţul porcilor, l-a recunoscut ca Mitropolit al Ţării Româneşti, s
a înfricoşat şi a venit să-şi ceară iertare de la înaltul ierarh. Blândul păstor zâmbind i-a zis: 

„- Nu te teme părinte, că porcii sfinţiei tale s-au purtat bine cu mine"5. 

Ca Mitropolit al Ţării Româneşti, a fost pentru toţi un exemplu de sfinţenie, de 
sărăcie desăvârşită şi de dragoste pentru mântuirea turmei. S-a implicat foarte mult în 
îndreptarea Bisericii. A pus episcopi noi la Buzău, Argeş şi Râmnic; a rânduit stareţi români 
la mănăstirile închinate; a cerut să nu se mai facă hirotonii necanonice; s-a îngrijit de 
întemeierea de şcoli spre luminarea poporului, fiind numit de Domn, efor al tuturor şcolilor 
din ţară. La Colegiul „Sf. Sava" a angajat numai profesori buni şi evlavioşi; uneori chiar 
asista la examene şi dădea ajutor copiilor silitori şi sărmani. A stăruit să se înfiinţeze 
seminarii în fiecare eparhie, devenind astfel ade-xăratul ctitor al Seminariilor din Ţara 
Românească. A înfiinţat două tipografii noi, una la Episcopia Buzăului şi alta la Mănăstirea 
Căldăruşani. A tradus şi tipărit, numeroase cărţi dintre care amintim: Cuvinte despre 
purcederea Sfântului Duh ale lui IosifVrienie, Împărţire de grâu şi Puţul Sf. Ioan Gură de 
Aur, Cele opt gânduri ale Stăntului Casian Românul; Viaţa Cuviosului Paisie de la 
Mănăstirea Neamţ; Din învăţăturile Sfinţilor Trei Ierarhi, ale Sfinţilor Atanasie cel Mare, 
Ioan Damaschin şi Simeon Noul Teolog, Fericitul Augustin ş.a. Cursul rodnic al lucrărilor 
sale arhipăstoreşti a fost întrerupt vreme de patru ani şi jumătate prin nedreapta pătimire a 
unui exil, la care a fost supus între 1829-1833, de către administraţia rusă instaurată în Ţările 
Române. După întoarcerea din surghiun, în ciuda puterilor sale fizice mult slăbite, luminatul 
Mitropolit nu-şi dorea decât să repare catedrala mitropolitană şi să tipărească la Mănăstirea 
Căldăruşani, Vieţile Sfinţilor. Întrebat în 1834, de cei din jur, când o să vadă Catedrala 
terminată (ţinând cont de vârsta sa înaintată), I.P.S. Grigorie le-a răspuns: „Îmi ajunge să 
încep lucrarea; cred că urmaşii neapărat vor sfârşi-0"6 ; şi într-adevăr, în 1839, aveau să se 

4 Arhimandrit loanichie Bălan, Patericul Românesc, Ed. Episcopiei Romanului, 2001, p. 352. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem, p.355. 
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tennine lucrările de înnoire la catedrala mitropolitană. Intru aceste ultime strădanii, la 22 
iunie 1834, simţindu-şi sfărşitul aproape, marele cărturar a cerut, ca o ultimă dorinţă, să nu 
se scoată din tipărire Vieţile Sfinţilor, din care au văzut lumina tiparului doar două volume, 
iar tipografiile să lucreze neîncetat pentru tipărirea de cărţi folositoare sufletului. 
Rugămintea i-a fost îndeplinită, astfel că cele 12 volume care alcătuiesc Vieţile Sfinţilor au 
fost curând tipărite. 

. Vieţuirea i-a fost plină de smerenie şi simplitate, cu mâncare puţină, (doar o dată pe 
zi), preferând poame şi legume, purtându-se îmbrăcat modest, călugăresc, nefăcînd plimbări 
fără rost, ci continuând întru aceeaşi veghere de noapte la rugăciune şi la traducerea de cărţi 
pe care le încredinţa, una după alta, tiparului. După obştescul sfârşit, a fost îmbrăcat în 
veşminte arhiereşti şi depus în jilţul aşezat în pridvorul Catedralei mitropolitane. A fost 
plâns de mulţimea de credincioşi veniţi acolo ca să-i sărute mâna pentru ultima oară. Pe 24 
iunie 1834, după prohodire, preoţii au purtat pe umeri jilţul în care se afla Mitropolitul 
Grigorie, înconjurând în procesiune Catedrala. Jilţul a fost aşezat într-un mormânt boltit 
săpat în zidul nordic al Sf. Altar, pe partea din afară a bisericii, „la picătura streaşinei", după 
cum ceruse însuşi vlădica Grigorie. În 1841, după 7 ani de la înmormântare, rămăşiţele sale 
pământeşti au fost deshumate şi duse la Mănăstirea Căldăruşani, în osuarul din cimitirul 
mănăstirii. Un ucenic a scris pe fruntea sa, spre neuitare, însemnarea: „acest cap este al Prea 
Sfinţitului nostru Mitropolit Grigorie al IV-iea ... " În 1961, Patriarhul Justinian Marina, 
pătruns de însemnătatea faptelor şi a moştenirii lăsate de către înaintaşii săi în scaunul 
arhipăstoresc al Bucureştilor, a săvârşit alături de actualul Patriarh, Teoctist, slujba de 
reînhumare a marelui Mitropolit Grigorie Dascălul, mutat acum în pridvorul bisericii mari. 

Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a hotărât ca proclamarea solemnă a 
canonizării acestui Mare Ierarh, să aibă loc în ziua de 21 mai 2006, la Catedrala 
Mitropolitană, în cadrul slujbei Sfintei Liturghii oficiată în sobor de arhierei, preoţi şi 

diaconi. Cu finalizarea pregătirilor în vederea canonizării, a fost delegat Prea Sfinţitul 
Episcop Varsanufie Prahoveanul, vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor. Tot acesta, s-a îngrijit 
şi de confecţionarea unei noi racle, din argint masiv, aurit pe alocuri şi placat cu emailuri 
colorate, pe ale cărei părţi laterale sunt gravate, scene din viaţa acestui Sfănt Ierarh. 

Pe 22 mai 2006, după oficierea sfintei liturghii, oficiată de l.P.S. mitropolit Iosif al 
Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Europa Occidentală şi Meridională, racla cu sfintele 
moaşte a fost scoasă afară din Catedrală, cu steaguri şi ripide, în sunet de clopote ş'i bătăi de 
toacă şi aşezată în maşina pregătită să o ducă, în procesiune, la Mănăstirea Căldăruşani. Aici 
procesiunea a continuat cu rânduiala cuvenită, după care racla a fost adusă în biserică şi 
aşezată sub baldachinul din partea dreaptă a pronaosului, unde va rămâne definitiv, spre 

cinstire7. A fost o zi însemnată pentru Mănăstirea Căldăruşani, pentru Arhiepiscopia 
Bucureştilor şi Mitropolia Munteniei şi a Dobrogei, dar mai ales pentru întreaga Biserică 
Ortodoxă Română, deoarece, Bunul Dumnezeu a îngăduit ca acest Dascăl al Ţării 

Româneşti, să completeze salba de sfinţi români, care mijlocesc cu rugăciunile lor către 
Domnul şi ocrotesc ţara şi Biserica noastră. Acesta a fost cel de-al treilea fiu al capitalei 
noastre trecut în rândul sfinţilor, după Sf. Calinic de la Cemica şi Cuviosul stareţ Gheorghe; 
dascălul, care la vârsta de 69 de ani, şi-a încredinţat în pace, sufletul în mâinile Domnului, 
cu liniştea sfântă a împlinirii, până în ultimul ceas, a menirii sale în lumea aceasta. 
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Avem nevoie de ajutorul sfinţilor. lntreaga lume are nevoie de prezenţa şi lucrarea 
sfinţilor. Ei sunt cei care ne deschid ferestrele către împărăţia lui Dumnezeu, dar şi către 
semenii noştri, şi de ce nu, către noi înşine, către sufletul nostru. Să ne rugăm Prea Sfintei 
Treimi ca să ne întărească nădejdea şi credinţa, să ne deschidă inimile spre primirea razelor 
dumnezeieşti ale învăţăturii Bisericii noastre, chemarea ei.de a lua aminte la pilda sfinţilor, 
care au fost oameni ca noi, dar mai puternici în credinţă, răbdare, rugăciune, ascultare şi 
smerenie. 

Saint Grigorie Dascllu, Wallachian Alcbbishop 

SUMMARY 

The need of saints, of their aid and of the peoples' faith in them bas always been a 
prior care to the Romanian Orthodox Church. Grigorie Dascălu is the third Bucharestan 
santified by the Romanian Orthodox Church. The paper presents bis life and good deeds. 
The holy remains ofthe saint were housed in the Căldăruşani Church, during the ceremonies 
undertaken on May 21 st-22nd, 2006. 

7 Gheorghe Vasilescu, Proclamarea canonizării Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Ţării 
Româneşti (1823-1834), în Vestitoru/ Ortodoxiei, anul XVII nr. 380-381, p. 5-6. 
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Eveniment editorial - volumul: 

Mileniul românesc - I OOO de ani 
de istorie în imagini 

Pentru a putea exprima în puţine secvenţe un conţinut vast, e nevoie de mult 
profesionalism. Schiţa, se ştie, cere executantului o abilitate profesională invers 
proporţională cu cantitatea redusă a mijloacelor de care se uzează pentru exprimare; nici 
o sinteză pertinentă nu e posibilă fără un anumit grad de erudiţie. Volumul ,,Mileniul 
românesc - 1000 de ani de istorie în imagini" este întâi de toate o demonstraţie că un 
concentrat de informaţie asupra unui subiect atât de vast, de complex şi de 
impresionant precum istoira românilor, este realizabil. Mijloacele la care au recurs 
autorii sunt recunoscute drept cele mai percutante, persuasive, cele mai inteligibile, cu 
efect imediat - imaginile. 

Virtuţile expresive ale imaginii au fost bine echilibrate într-o suită de secvenţe 
dintre care multe inedite, greu de găsit disponibile laolaltă. „Imagnile - scria, în prefaţă, 
Academicianul Virgil Cândea, - se oferă privirilor atente, dar se destăinuie numai 
minţilor iscoditoare, capabile prin învăţătură şi reflecţie să completeze secvenţele pe 
care ele doar le sugerază. („.) Alcătuitorii acestui tezaur de imagini ale românilor şi ale 
istoriei lor, atât de exigent ca informaţie, selecţie, sistematizare, comentarii şi 

prezentare grafică, s-au achitat cu ştiinţă şi pasiune de datoriile lor." 
Volumul, cu ţinută grafică şi conţinut informativ ce-l evidenţiază între reuşitele 

editoriale contemporane româneşti, a apărut cu sprijinul Băncii Comerciale Române, al 
Departamentului pentru Românii de Pretutindeni şi Institutului Cultural Român, graţie 
unui proiect editorial de Anatol Vidraşcu, beneficiind de o prefaţă semnată acad.Virgil 
Cândea, cu texte de dr.Georgeta Filitti (pentru secolele XVIII-XX) şi Dorin Matei 
(secolele XI-XVII). Bogata şi captivanta suită vizuală este constituită din fotografii 
provenind de la arhiva revistei Magazin Istoric, Pavel Balan, Rompres. Practic, aşa cum 
se menţionează în Nota asupra editiei, fondul de imagini al revistei Magazin Istoric s
a constituit în timp, „în cei aproape 40 de ani de apariţie neîntreruptă. ( ... ) Mare parte 
dintre fotografii parvine de la autorii articolelor publicate în revistă. Ei se pot considera, 
în egală măsură, autori ai acestui volum. O menţiune specială se cuvine pentru câţiva 
colaboratori care, din prietenie şi fără solicitări financiare, au adus revistei un mare 
număr de fotografii şi după 1989. Ionel Zănescu, Cezar Mihai Săvulescu, Narcis Dorin 
Ion sau Georgeta Filitti sunt câţiva dintre cei către care îndreptăm gânduri de 
recunoştinţă." Editorii menţionează, de asemenea, colaborarea cu Biblioteca Academiei 
Române, cu diverse edituri între care cunoscuta „Meridiane". 
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Volumul, pe care editorii îl numesc „o carte de vizită ce prezintă istoria românilor 
într-o formulă sintetică şi atractivă", a fost lansat la Banca Naţională a României, în 
luna iunie a acestui an, fiind prezentat de acad.Răzvan Theodorescu. 

Beneficiile editării unui asemenea volum se întrevăd din chiar complexitatea şi 
raritatea cadrelor ce ilustrează monumente reprezentative româneşti, laice sau 
religioase, portrete şi efigii din cele mai diverse domenii ale realităţii istorice, hărţi, 
picturi, gravuri, fotografii documentare preţioase, ce alcătuiesc o complexă mostră de 
„specific naţional" oferită publicului cu eleganţă - o lecţie de istorie accesibilă, 
inteligibilă, captivantă, căci, aşa cum scria acad. Virgil Cândea, „întotdeauna 
documentele precumpănitor evocatoare au fost ( ... ) cele vizuale. ( ... ) Veridice sunt 
imaginile, fixate în forme şi culori, asupra cărora poţi reveni pentru corectarea 
percepţiei, cunoaştere aprofundată, reflecţie şi reculegere, sau pentru desfătarea ochilor 
şi a minţii." 

Liana Ivan-Ghilia 
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REDESCOPERIND VECID 
COLECŢII BUCUREŞTENE. 

Mulajul unui diptie al eonsulul~i 
FI. Anastasius (517 p.Chr.) din 

inventarul Muzeului Simu 

C.-G. Alexandrescu 

Muzeul Simu 
Mergând pe b-dul Magheru, pe locul unde vedem astăzi blocul Eva şi parcările din 

faţa lui, se afla altădată clădirea în formă de templu ionic a Muzeului Anastase Simu (fig. I), 
alături de Casa Simu-Muzeu, adăpostind preţioasa colecţie de artă a generosului donator, 
care a lăsat statului toate bunurile sale de artă. Anastase Simu ( 1854-1935) a fost primul care 
s-a gândit să ridice o "casă de artă", care să contribuie la "educaţia mulţimei" şi care să 
demonstreze că "artele noastre plastice se pot alătura şi compara de acum artelor plastice 
universale"1• Muzeul Simu a fost inaugurat la 21 mai 1910 în centrul Bucureştiului şi 
constituia o premieră instituţională în România. În anii imediat următori muzeul beneficia 
şi de o bbliotecă de artă. La data înfiinţării sale, Bucureştiul nu avea alt aşezământ de artă 
accesibil publicului în afara de Pinacoteca Statului găzduită în două încăperi laterale ale 
Ateneului Român2. Colecţia de artă a lui Anastase Simu, donată statului român încă din 
191 O, cuprindea aproximativ 1200 piese, din toate genurile artistice: pictură, sculptură, 
grafică şi artă decorativă. Muzeul Simu a funcţionat până în anii 1960, când clădirea a fost 
demolată. Piesele colecţiilor de artă universală şi românească au fost preluate de alte muzee, 
cea mai mare parte de Muzeul Naţional de Artă al României3• Alături de originale, 
colecţionarul adusese la Bucureşti şi replici sau mulaje ale unor opere de artă reprezentative 
pentru cultura universală4• Între acestea se număra şi mulajul unuia dintre dipticele 
consulare ale consulului FI. Anastasius, foarte bine păstrat, capodoperă a artei bizantine5• 

Originalul (fig.3), provenind din tezaurul Sf. Ştefan din Bourges, se află la Paris, în 
Cabinetul de Medalii al Bibliotecii Naţionale (inv. 55 nr. 296bis). 

Dipticele consulare 
Dipticul (diptychon) era un fel de blocnotes constând din două tăbliţe legate una de 

alta printr-un şnur sau printr-un alt tip de îmbinare (inele etc.). Tăbliţele puteau fi din lemn, 

1 O. Grigore Ioan, Le Musee Simu (Bucureşti 1913), pag. 6. 
2 Ioan, op.cit., pag. 5. 
3 ln vara anului 2006 Muzeul de Artă al României a organizat în sediul Muzeul Colecţiilor de Artă o 

expoziţie de grafică din colecţia A. Simu. 
4 Ioan, op.cit., pag. 8 - copiile şi mulajele după capodopere ale artei antice din Chaldeea, Asiria, Persia, 

Egipt, Grecia, Roma şi cele câteva originale antice erau expuse în sala I, amenajată în stil roman. 
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metal, os sau fildeş. Era folosit pentru note, scrisori, liste, documente, exerciţii de.scriere 
etc. Partea interioară a celor două tăbliţe prezenta o margine pe toate cele patru laturi, între 
acestea turnându-se ceara în care se practica scrierea propriu-zisă. Prin nivelarea cerii se 
realiza înnoirea tăbliţelor care puteau fi astfel refolosite. Instrumentul de scris (stilus) avea 
două capete funcţionale: unul ascuţit cu care se scria, altul lat şi aplatizat, cu care se nivela 
ceara respectiv ştergea ceea ce fusese scris. O altă variantă de utilizare a tăbliţelor era aceea 
de a scrie pe lemn/fildeş cu cerneală sau pe un strat de ghips proaspăt. 

Utilizarea acestui gen de suport de scriere este atestată timpuriu, deja pentru grecii din 
sec. al VI-lea a.Chr. La romani aceste tăbliţe erau numite tabela duplex, în perioada romano
bizantină diptycha. Sunt cunoscute o serie întreagă de asemenea tabulae sau tabelae, 
precum cele cu chitanţe ale lui L.Caecilius Iucundus de la Pompei; fragmentele de tăbliţe 
descoperite la Vindolanda (Anglia) şi Vindonissa (Elveţia) etc. Tăbliţele de acest gen puteau 
fi legate în grupe de mai mult de două. 

În categoria bine delimitată cunoscută sub numele de diptice consulare se numără 
peste 70 de exemplare, datând din perioada sec. IV-VII p.Chr. şi având dimensiuni variabile 
(lungimi între cca. 30-40 cm). 

Începând cu secolul al IV-iea p.Chr. înalţii demnitari ai Imperiului încep să trimită în 
dar diptice cu feţele exterioare preţios decorate, uneori din plăcuţe de fildeş decorate în 
relief. Ele au fost confecţionate în ateliere din Constantinopol, Roma, în Egipt, în Siria, în 
Gallia, la Ravenna, Milano şi Salonic6. Alte exemplare atestă utilizarea dipticelor pentru a 

anunţa un eveniment important, cum ar fi o căsătorie7• 
Mai ales consulii obişnuiau să dăruiască asemenea obiecte la intrarea în funcţie. Cele 

pe care le dăruiau împăratului/împăraţilor sau le primeau de la acesta ( eg fig. 8) aveau o 
ferecătură în metal preţios, dimensiuni reprezentative şi un decor special (spre exemplu aşa

numitul Ivoriu Barberini din colecţia Muzeului Louvre, Paris8). 

Dipticele consulare (fig. 3) sunt denumite astfel datorită inscripţiilor pe care le poartă 
şi după figura consulului care este reprezentat pe ele. Deoarece listelele de consuli sunt 
cunoscute, această categorie de obiecte antice se numără printre puţinele exact databile. 

Decorul feţelor exterioare al acestor diptice poate fi uneori deosebit de elaborat. Cel 
mai timpuriu diptic datat aparţine lui Sextus Ancius Probus (406 p.Chr.), păstrat actualmente 

s Provenind din colectia A. Simu. Pe spatele plăcii de ghips se găseşte stampila aplicată prin impresiune 
înainte de uscare "Musees Nationaux/Moulage". Actualmente mulajul este spart în trei (în zona coltului de sus 
din dreapta) datorită montării înlr-o ramă de lemn, cu geam, purtând plăcuţa metalică de muzeu „DIPTIC 
consular roman I An 517 dupe Chr.". 

6 Lucrările fundamentale dedicate acestei categorii de material arheologic sunt: R. Delbrueck, Die 
Consulardiptychen und verwandte Denkmăler. Studien zur spătantiken Kunstgeschichte 2 (1929). - W.F. 
Vollbach, Elfenbeinarbeiten der Spătantike und des friihen Mittelallers. Kataloge Vor- und Friihgeschichtlicher 
Altertiimer 7. Romisch-Germanisches Zentralmuseum (Mainz 31976). 

7 e.g. cel al familiilor Nicomachi şi Symmachi, sfărşitul sec. IV p.Chr., produs de un atelier de la Roma, 
cele două tăbliţe sunt păstrate separat: una la Londra, Victoria&Albert Museum, Inv. 212-1865, cealaltă, într-o 
stare de conservare precară, la Paris, Muzeul Cluny, lnv. CI. 17048. - Dellbrueck op.cit., p. 209 şi urm.; Vollbach 
op. cit. nr. 55. 

8 P. Bastien, Les bustes monetaires des empereurs romains (Wetteren 1992-1994), voi. III, p. 43, pi. 261. 
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în catedrala din Aosta, din Piemont. Cel mai târziu este exemplarul lui Basilius (541 p.Chr.), 
păstrat la Florenţa, Galeria Uffizi (tabula A) şi în Pinacoteca din Brera Milano (tabula B). 

Deşi nu se poate constata un decor unitar, este totuşi posibilă determinarea 
elementelor componente fixe: inscripţia se găseşte într-o tabula ansata în partea de sus a 
celor două tăbliţe. Consulul este reprezentat în câmpul central al tăbliţei, fie şezând, fie în 
tribună. În partea inferioară a tăbliţei se regăsesc scenele de pe hipodrom sau din arena. Într
o altă variantă sub inscripţie se constituie un singur câmp de reprezentare, ocupat de o 
singură figură. 

Consulul este de obicei reprezentat purtând un fel de toga (trabea), în dreapta mappa 
circensis, o bucată de stofă albă prin aruncarea căreia dădea semnalul de începere a cursei 
sau a luptelor în arenă (fig. 4), iar în stânga ţinând sceptrul consular (scipio). Tematica 
luptelor din arena şi a întrecerilor de pe hipodrom (fig. 5), pe care magistraţii le finanţau, 

constituie una dintre cele frecvent reprezentate pe aceste diptice consulare9 . 

Despre dipticele altor oficiali (pretori, quaestores etc.) se ştie destul de puţin. Un 
exemplu este cel al lui Rufius Probianus, v(ir) c(larissimus) I vicarius urbis Romae (sfârşitul 
sec. al IV-iea, păstrat la Berlin). Tematica acestor diptice este şi ea diferită: personificări şi 
alegorii, poeţi (fig. 6) şi divinităţi. Codex-ul Theodosian (XV, 9,1 - edictul din 384 p.Chr.) 
stipulează dreptul de a dărui asemenea diptice din fildeş doar consulilor ordinari, 
interzicând-o celorlalţi (consuli onorifici etc.). 

În secolele care au urmat, creştinii utilizau respectiv reutilizau aceste diptice antice 
târzii pentru memento vivorum şi memento mortuorum, precum şi ca registre de botezuri sau 
liste de clerici. Astfel s-au şi păstrat multe dintre diptice, astăzi putând fi admirate în 
tezaurele unor biserici, catedrale, mănăstiri (Halberstadt, Cluny, Aosta, Monza etc.). Uneori 
ele au fost incluse în legături de cărţi bisericeşti sau doar în ferecături de metal preţios. În 
secolele al V-lea şi al VI-lea şi în perioada următoare se diferenţiază concret dipticele laice 
de cele ecleziastice. 

Dipticele consulare se înscriu în genere în seria operelor de artă miniaturală ale 
stilului theodosian târziu. Între exemplele reprezentative ale aceluiaşi stil sunt de menţionat 
baza obeliscului împăratului Theodosius (379-395 p.Chr.) de pe hipodromul din 
Constantinopol (fig. 7) şi missorium-ul lui Theodosius (fig. 8). Caracteristice sunt relieful 
aplatizat, puţin adânc, juxtapunerea ierarhică a imaginilor, precum şi frontalitatea 
programatică a figurii principale. 

Dipticele consulului FI. Anastasius (517 p.Chr.) 
În total sunt păstrate (întregi sau fragmentar) cinci diptice ale consulului părţii 

orientale a Imperiului în anul 517 p.Chr„ Flavius Anastasius 10, în timpul domniei 
împăratului Anastasius ( 491-518). Deşi asemănătoare ca structură şi tematică, piesele nu 
sunt identice. 

9 K.-W.Weeber, Panem el circ:enses. Massenunterhaltung als Politik im antiken Rom (Mainz 1994) p. 48 
şi urm.; 

10 Vollbach op.cil. nr. 17-22. 
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In tabulae ansatae, cu semnul crucii în cele patru ansae, se află inscripţiile: pe tab. A
FL(avius) ANASTASIUS PAULUS PROBUS SABINIAN(us) POMPEIUS ANASTASIUS; 
pe tab. B - VIR INL(ustris) COM(es) DOMESTIC(orum) EQ(uitum) ET CONS(ul) 
ORDIN(arius). În câmpul central este reprezentat consulul purtând veşminte preţios brodate 
şi reprezentate detaliat, şezând pe un jilţ bogat ornamentat. Deasupra jilţului se află imagines 
realist şi detaliat realizate ale împăratului Anastasius (în centru) şi ale împărătesei Ariadna 
(în dreapta), respectiv al celui de-al doilea consul al anului 517, cel al părţii apusene a 
Imperiului (în stânga). În partea inferioară a tabulei A, într-un câmp rectangular, este 
reprezentată o scenă din arena sau de pe hipodrom (fig. 9), văzută de sus. O scenă similară 
apărea şi pe tabula A a dipticului aceluiaşi consul, păstrată la Berlin 11 • Tematica întrecerilor 
de care, luptelor de gladiatori şi venationes este foarte des reprezentată pe monumente din 
diferite categorii de-a lungul întregii antichităţi. Datorită reprezentărilor de pe dipticele 
consulare sunt confirmate şi exact databile unele schimbări (atestate de izvoare scrise ale 
epocii) survenite în decursul secolelor al IV-iea şi al V-lea şi nu în ultimul rând mai ales în 
timpul domniei lui Anastasius în ceea ce priveşte probele admise pentru aceste jocuri şi lupte 
şi caracterul lor12• Datorită poziţiei luate de creştini faţă de luptele de gladiatori, acestea 
aproape că dispar13 , luptele dintre om şi animal (venationes) rămân însă vreme mai 
îndelungată, mai ales la Roma. La Constantinopol Anastasius le interzice din 498, 
înlocuindu-le cu variante mai puţin sângeroase de venatio, oarecum asemănătoare 

spectacolelor de circ de astăzi, în care se realizează jonglerii şi numere de dresură, 
urmărindu-se a se sublinia abilităţile şi capacităţile sportivilor. Asemenea scene se pot 
recunoaşte şi pe micile reliefuri de pe dipticele consulului FI. Anastasius (eg fig. 10), unde 
animalele (în speţă urşi şi lei) ies din cuşti şi sunt atent supravegheate şi dresate. Există 
totuşi şi excepţii, precum reprezentările din aceeaşi arie tematică de pe dipticul din 506 al 
lui Areobindus14, pe care sunt de recunoscut scenele obişnuite de venationes similare celor 
din epoca romană imperială. 

Pe tabula B (fig. 9), repartizate pe două registre, se recunosc o reprezentare a unor 
personificaţii/amazoane poziţionate heraldic, ducând de frâu cai de curse împodobiţi (pe 
creştet poartă un panaş, ceea ce duce uneori la identificarea greşită ca ţapi) şi, pe registrul 
inferior, o eventuală scenă de investitură sau doar de binecuvântare de către perechea 
imperială (în stânga), respectiv o grupă de trei actori în costum şi purtând măşti de teatru (în 
partea dreaptă). Toate celelalte diptice păstrate ale consulului au această scenă pe tabula B, 
diferenţele constând doar în figurile reprezentate în registrul inferior, în cea mai mare parte 

11 Produs al unui atelier constantinopolitan, cele două părţi componente ale dipticului au fost, în cursul 
evului mediu plecând de la Liege, despăr\ite şi reutilizate. Astfel tabula A ajunge să fie păstrată în Antiquarium
ul din Berlin (lnv. 1/168), de unde a dispărut în timpul celui de al doilea Război Mondial; tabula B ajunge la 
Londra, în colec\ia Victoria&Albert Museum. La interior erau vizibile 42 rânduri inscrip\ionate dintr-o rugăciune 
- Delbrueck op.cit. nr. 20; Vollbach, op.cit. nr. 17 şi 18, pi. 8. 

12 E. Kiihne/C. Ewigleben, Gladiatoren und Caesaren (Mainz 2001), pag. 36-38. A. Cameron, Circus 
Factions. Blues and Greens at Rome and Byzantium (London 1976). 

13 Ultimele lupte atestate la Roma sunt în 439-440 p.Chr., în vreme ce în Est ele încetează să mai fie 
organizate oficial de la sfârşitul sec. al IV-iea - J.P.V.D. Balsdon, Life and Leisure in Ancient Rome (New York 
1969), pag. 252. 

14 Ziirich, Schweizerisches Landesmuseum. - Vollbach, op.cit. nr.8. 
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fiind alese grupe de actori, mimi, muzicanţi, acrobaţi, jongleri sau sportivi care activau pe 
hipodrom de-a lungul jocurilor (la curse, lupte sau în pauze). 

Dipticul păstrat în Cabinetul de Medalii al Bibliotecii Naţionale din Paris şi al cărui 
mulaj se află astăzi în colecţia Muzeului de Istorie al Municipiului Bucureşti, a fost din 
secolul al XI-iea păstrat şi utilizat în catedrala din Bourges. Aşa se explică de ce pe partea 
interioară a tăbliţelor este scrisă cu cerneală lista episcopilor de Bourges din acea perioadă 
şi din secolele următoare. Exemplarul este cel mai bine păstrat dintre cele cinci şi în genere 
una dintre piesele din această grupă realizate cu cea mai mare măiestrie. 

Rediscovering old art collections /rom Bucharest. The cast of a diptych of the 
consul FI. Anastasius (517 AD) in the collection of the City Museum of 

Bucharest 

SUMMARY 

Among the attractions of the city of Bucharest in the first quarter of the 201h century 
was the Simu Museum with its art collections. Among the replicas and casts of the 
collections of antiquities was also a cast of an ivory diptych from the Cabinet des Medailles 
of the National Library in Paris. The piece was ordered by the FI. Anastasius, consul in the 
East in 517 AD, and is one of the masterpieces of Byzantine Art. Due to its state of 
conservation the cast of this item was a suitable acquisition for a museum whose main 
purpose was to bring culture to the people. This short note tries to present the category of 
the consular diptycha and their iconography. 
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Fig. I Muzeul Simu. După N. Pora, Muscul 1\. Simu, Bucureşti 19 13, coperta 

fig. 2 Mulaj după diptic11J consulu lui FI. Atm tasius (5 17 p. Chr.). Muzeul de Istorie al Muoici1>iului 
Bucureşti. Origin:ilul în Cabinetul de M1.'<l11Ji i al Bibliotecii Nationalc din Paris. 

Foto C.-G. Alexmidrc cu 
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Fig. 3 Di plicul consulu lui FI. t\n:tstasius (5 17 p. Chr.). Paris. Biblio icca Na\ioualJ. Cabinetul de Medalii, 
lnv. 55 nr. 296b i~ (după h11p:/!co1nmonswiki111cd ia.org) 

355 
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Fig. 4 Dipticul consulului FI. Anustasius (fig. 2) - detaliu tabela A. 
Foto C.-G. Alexandrescu 

Fig. 5 Tabela B din elipticul Lampadii-lor. Brescia, Musei Civici d'Ar!c c Stor[a, inv. 4, 
datat în jurul anului 430 p.Chr. 

După E. Kochnc/C:. Ewiglcbcn. Gladiatorcn und C<K-sarcn (Mainz 2000). lig. l4 
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Fig. ti Dip1icul unui poci. i;vtl. 1\l lui Clnudiu$ Claudimrns ('?). Monz:i. tezauru l i;atcdrnlci. 
Muz:i şi poci; <lmari; posl 375-408 p. Chr. 

După O.du Ry van rkcs1 Hollc, Kunstgcschich1c (Erlangcn 1991 ). pag. 29 I 
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Fi~. 7 Baza obeliscului lui Thco<los ius. Istanbul 
Dupit K.-W. Wccbcr, Paucm el circcnscs Uvlain:t 1994). lig. 58 

Fig. 8 Missorium-ul impi'trarului Theodosius. M adrid 
După G.du Ry van Uccsl llotk. Ku11stgc>chich1c (Erlnngcn 199 1 ). pag. 288 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



RECUPERĂRI 359 

Fig. 9 Diplicul consu l.ului FI. Anaslasius (lig. 2) - detaliu tabela 13, registrul inforior. 
Foto C.-G. Alexandrescu 

Fig. JO Dipticul consulului Fl. Anasrasius (lig. 2) - detaliu tabela A. registrul inferior. 
Foto C.-G. Alexandrescu 
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CONSIDERAŢII ASUPRA 
A 

SCRISULUI LA DACI IN URMA 
DESCOPERIRILOR DE LA 

CIDTILA-CETATE. SCRIEREA 
DACICĂ, O SCRIERE CREŞTINĂ? 

Vasile Boroneanţ 

La Chitila, începând din anul 1982 1 au fost descoperite incontestabile dovezi de 

locuire cu mai multe etape din secolele II-V d.Chr. în perimetrul teritoriului ocupat de 

daci (,dacii liberi'). Printre acestea şi o scriere inedită. Originea acestei scrieri porneşte 

încă din preistorie, din mezolitic şi continuă în neolitic şi în epocile următoare. Această 

scriere începe să fie practicată încă din etapa paleo-creştină. Textele identificate până 

acum provin din etapa de pe la 314 d.Chr. când creştinismul fusese recunoscut de statul 

roman prin Constantin cel Mare. Paralel cu aceasta continuă să fie folosită şi o scriere 

cu caractere latine. 

Aşa cum am arătat, în situl de la Chitila au fost găsite 13 piese din os2 de care se 

foloseau iniţiaţii comunităţilor traco-gete. Informaţiile despre modul de viaţă şi cultura 

traco-geţilor sunt furnizate de scriitorii antici greci şi latini. Descoperirile de la Chitila 

par să indice că şi dacii aveau o scriere3, că deşi o parte din teritoriul Daciei fusese 

cucerit de romani, lumea din aşezările rurale, nu şi cea din coloniile şi municipiile 

recunoscute ca centre administrative, îşi continuă modul ei propriu de viaţă culturală. 

În lumea dacilor liberi, comunitatea şi conducătorii locali au continuat tradiţiile ş1 

preocupările lor ca păstori, agricultori, meşteşugari. Au desfăşurat relaţii normale de 

schimb între ei dar şi cu coloniile greceşti din Dobrogea precum şi cu statul roman şi 

anterior cu statul grec. Erau la curent cu ideile şi inovaţiile lor administrative şi 

po Ii tico-tehn ice. 

Descoperirea arheologică de la .Chitila face dovada că meşterii olari şi metalurgişti 

executau în micile lor ateliere unelte agricole pentru necesităţi casnice, cuţite, cuie, cârlige, 

1 Vasile Boroneanţ, Teii-ul neolitic de la Chilila Bucureşti, materiale şi Cercetări arheologice, A XVa 
sesiune anuală de rapoarte, ploieşli 1983 (Partea I), p. 69-72 

2 V. Boroneanţ, Cerceta rile arheologice de la Chitila Fennă din anul 200 I. 1. dale preliminare şi 
slratigrafia, Bucureşti, Materiale de istorie şi Muzeografie, XVI, 2002, p. 3-49 

3 V Boronean\, Câteva oseminte de cal ornamentale descoperile la Chitila -Fermă, BMIM, XVII, 2003, p. 
11-25; Scrierea pe oase, o scriere necunoscută idenlificală în săpăturile arheologice de la chilila ·, BMIM, XIX, 
2005, p. 12-35 
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toiege păstoreşti dar şi sceptre cu însemne ale conducătorilor comunităţii4 . În relaţiile 
intercomunitare erau recunoscute rangul şi rolul social şi politic jucat în relaţie cu puterea 
romană, cu care au rămas încă în conflict deschis după evenimentele politice din 101-102, 

105-106 de pe urma cărora rartea de sud-vest a Daciei a căzut sub stăeânire romană. 
Aşezarea din ostrovu de la Chitila-Cetate, în urma săpăturilor mtreprinse în 2001-

2006, face dovada că pe lângă micile ateliere de fierari sau dulgheri erau şi ateliere de topit 
minereul. Aici au fost identificate cantităţi mari de zgură şi lupe de fier brut, rezultate din 
topirea fierului, cuprului, plumbului, argintului (aurului) şi sticlei. Au fost identificate sute 
de piese produse în aceste ateliere. Produsele nefinisate erau livrate sub formă de materie 
primă meşterilor comunităţii săteşti care satisfăceau nevoile imediate ale producătorilor 
agricoli, ale păstorilor şi mai ales pe cele casnice. Este cunoscut faptul că societatea dacică 
şi apoi românească aveau caracter casnic şi agro-pastoral5. Să reamintim că până la apariţia 
societăţii industriale râşniţa de mână şi morile gospodăreşti pe ape erau cele care asigurau 
pâinea şi hrana omului şi animalelor, că îmbrăcămintea şi încălţămintea, toate se ţeseau, se 
croiau şi se împodobeau în casă. Strângerea recoltei de cereale, a cânepii, a inului, tunsul 
oilor, mulsul laptelui, taiatul porcului şi al cornutelor, toate începeau printr-un ceremonial 
sacro-religios. Pentru toate aceste momente se organizau sărbători specifice. Toate acestea 
s-au păstrat până la extinderea activităţii marilor industrii şi chiar până la colectivizare, în 
cazul Romaniei. În ceea ce priveşte costumul trebuie să menţionăm că forma, croiala 
cămăşii, izmenelor şi a tuturor pieselor de îmbrăcăminte a rămas aceeaşi şi alcătuieşte 

portul popular românesc. Ele constituie caracteristicile de ansamblu ale comportamentului 
istoric românesc. La acestea s-au adăugat cele de caracter religios şi apoi creştin. 

Între acestea este de remarcat culoarea albă a ţesăturilor, a pieselor de îmbrăcăminte 
şi de port, la care se adaugă frumoasele cuverturi, macaturi şi covoare multicolore. Ca 
modalitate de exprimare a decorului cusut nu trebuie să uităm crucile făcute cu 
împunsături cu fir alb sau multicolor dar mai ales negru, ce dă sobrietate costumului şi 

caracterul sărbătoresc creştin, în fruntea procesiunilor aflându-se preotul şi biserica. Nu a 
existat comunitate rurală fără biserică . Acolo unde s-au înălţat patru sau cinci case una era 
biserica. 

De dată recentă N. Gudea de la Institutul de Arheologie din Cluj, pornind de la 
studierea unui vas de la Moigrad6, prezenta scrierile creştine, pe care le constată la toate 
popoarele din Europa ce au practicat creştinismul în formele incipiente începând din 
secolele I-II. 

Vasul de la Moigrad ( fig. 9) îi dă prilejul să discute manifestările paleocreştine din 
fostele provincii ale imperiului roman târziu începând cu 

I. Inscripţiile parietale din catacombele romane (după ICVR) 
2. Inscripţiile creştine de pe cărămizile şi ţiglele din Moesia Secunda şi Tracia (după 

Beseliev) 

4 V. Boroneanţ, Cercetările arheologice din anul 200 I, op.cit, pi. VI, 1-5 
5 V. Boronean\, Cercetările arheologice din anul 2001, op.cit; Gh. Mă.nucu-Adameşleanu, V. Boroneanţ şi 

colab., Chitila (com. Chitila, jud. Ilfov). Aşezarea din secolele li-V d. Chr. , Cronica cercetărilor arheologice din 
România, campania 2004, p. 125-126; V. Boroneanţ, Situl arheologic Chitila-Fermă, in press 

6 N. Gudea, Vasul cu inscripţie şi simboluri creştine de la Moigrad, AMP, XVII, Zalău, 1993, p. 151-183 
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3. Inscripţiile creştine din Moesia Prima (după Petrovici, Mircovici şi Drojevici) 
4. Inscripţiile târzii din Moesia Prima (după Petrovici) 
5. Inscripţiile din regiunile renană şi germană inferioară (după Rappert 1971) 
6. Inscripţii târzii din Tracia şi Moesia Inferior (după Beseliev) 
7. de la Ain Zara (Libia) (după Aurigema) 
8. Inscripţiile din Gallia Narbonensis (după Desmondes) 
9. inscripţiile din Gallia Belgica (după Gautier) 
1 O. De la Pompei după Zeigenmeisster 
(Fig. 10-27) 
Noi adăugăm oasele scrise de la Chitila şi inscripţiile cu alfabet latin în arealul dacic 

şi de pe fragmentele de vase de la Chitila7: 

1. Scrierea pe oase, scrierea pe ceramică cu caractere latine şi semne dacice. 
2. Inscripţia de pe cărămida fragmentară de la Hinova (după M. Davidescu8) 

3. Inscripţia de pe cărămida descoperită la Gomea -Căuniţa, jud. Caraş Severin9 

(după N. Gudea) 
4. Inscripţia de pe cuiul de fier de la Chitila Cetate.La Chitila cetate s-a găsit un 

număr de 13 oase de animale (Fig. 1-4) scrise, provenind în general de la animale 
domestice: cal, bou dar şi cornute de talie mică, capră şi oaie. Este o scriere executată cu 
un vârf de unealtă dură, din fier, poate şi din silex. Semnele se incizau prin ciocănire sau 
presiune cu motive lineare, cu ramificaţii dispuse vertical sau înclinat pornind de sus ~pre 
axul central. Pentru scriere erau preferate oasele cu câmp de expunere mai mare, precum 
mandibulele sau oasele lungi de cal sau bovine. Împreună cu semnele lineare se află şi figuri 
schematizate umane care îşi găsesc câmp de exprimare şi pe pereţii peşterilor sau 
stâncilor, cum este cazul figurărilor de luptători sau poate căpetenii, în peştera , La icoane' 
de la Limanu din Dobrogea10, sau de pe omoplatul de la Chitila. Pe acesta din urmă este 
figurat un cap de bărbat cu frizura şi barba asemănătoare cu cele de pe monede, pe care 
credem că le imita. Această îmbinare a unor incizii lineare (imitând vegetatia arboricolă cu 
figurări umane 11 ) ne determină să le legăm de o manieră de tratare -ca subiect şi tehnică -
de contestatele tăbliţe de plumb depozitate la Sinaia şi apoi la MNA, recent publicate de 
Dan Romalo 12 şi discutate de Aurora Petan (comunicare ţinută la Catedra de Istorie Veche, 
Universitatea Bucureşti). 

Tradiţia gravării osului în ţara noastră datează încă de la sfărşitul paleoliticului 
superior şi epipaleoliticului, prin piesele descoperite la peştera Climente II şi Cuina 
Turcului, la Schela Cladovei şi Icoana de pe malul românesc al Dunării dar şi de pe malul 
sudic de la Lepenski Vir, care se transmit şi neoliticului 13 . 

7 V. Boronean\, Scrierea pe oase, o scriere necunoscută, op. cit, p. 12-35, pi. XII, 3 
8 M. Davidescu, Cetatea romană de la Hinova, Bucureşli, 1989, p. 34, fig. XV-XVI 
9 N. Gudea, Un castellum din epoca romană de la Căuni\a de Jos, Banalica, Reşiţa, 1977, p. 41, ••• Comori 

arheologice în regiunea Porţile de Fier, Cărămida cu scriere latină de la Gornea Cetate, p. 171-172; V. Boronean\, 
Situl arheologic de la Chitila Fermă, capitolul Chitila Cetate, op, cit. 

10 V. Boronean\, Câteva oase de cal ornamentate, op. Cil., loc. Cit., pi. 2.1 
11 V. Boronean\, Scrierea pe oase. O scriere necunsocută, op.cit, pi. VIII, IX 
12 Dan Romalo, Cronica apocrifă pe plăci de plumb, ed. Arvin Press, Bucureşti, 2003 
13 V. Boronean\, Paleolithique superieure et epipaleolithique dans la zone des Portes de Fer, ed. Silex, 

Bucureşti, 2000 
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Pe malul sudic tradiţia scrierii în acelaşi stil cu cel al oaselor de la Chitila se află şi 
pe peretele intrării în peştera Sitovo din zona centrală a munţilor Rodopi (fig. 31). Acolo, 
pe un perete lung de 3-4 m se află semne scrise de 13-16 cm înălţime. Inscripţia a fost găsită 
în 1950 de către R. Morfova14• Informaţia a fost publicată în 1971 de cercetătorul Iovan 
Todorovic 15 • Surprinde asemănarea până la identitate a semnelor. Menţionăm că datarea lor 
în chalcolitic pare a fi prea timpurie la proto-traci, fiind mai degrabă apropiată de cele de 
la Chitila. 

O altă scriere înrudită este relevată de cărămida fragmentară de la Hinova16 (Fig. 5, 
6). Cărămida a fost fabricată după tipicul meşterilor din legiunile romane. Descifrarea 
textului nu s-a facut încă dar ceea ce putem constata este că între semnele făcute, unele se 
află şi între cele folosite pe pereţii stâncii de la Sitovo şi pe oasele scrise de la Chitila 
Cetate. 

Poate că piese scrise în această manieră să se fi găsit şi în alte situri arheologice şi 
au fost trecute cu vederea sau noi nu am luat încă cunoştinţă despre ele. 

Textul pare să fie scris în două şiruri orizontale, fiind făcut cu latul piesei de la un 
capăt ascuţit .În partea centrală a cărămizii se vede clar că a putut fi sigla unei legiuni sau 
a unei cohorte. La Hinova au fost găsite şi alte cărămizi cu semne imprimate incluse într
un contur apropiate de litera C cu sedilla17. Semne scrise se află şi pe ceramică cum ar fi 
cea de la Ogaşul Neamţului, comuna Berzasca, jud. Caraş Severin18• O cărămidă care a fost 
citită , fiind scrisă cu litere latine cursive, provine din săpăturile de la Gomea, corn. 
Sicheviţa, jud. Caraş Severin, cu ocazia săpăturilor arheologice din zona Porţile de Fier, 
înainte de creşterea nivelului lacului de acumulare. Acest sit arheologic a fost cercetat în 
1973 la locul numit Cetate. Cărămida era jumătate prăbuşită din zid şi o a doua jumătate a 
fost extrasă chiar din zid. Este o piesă tipică epocii romane târzii şi are dimensiunea de 
41x 36x 4 cm. Textul a fost scris pe suprafaţa netezită intenţionat şi este dispus pe li 
rânduri. Lungimea medie a rândului este de 12-14,5 cm, pe partea superioară şi mijlocie a 
piesei. Distanţa între rânduri este de IO mm. (Fig 7,8). Cărămida mai sus pomenită se află 
în muzeul sătesc Gomea (filieră a Muzeului Judeţean Reşiţa) în custodia învăţătorului Ion 
Dragomir care a şi identificat-o. 

Lectura textului scris, cu litere cursive în limba latină şi tradus în limba română este: 
,te rog te implor primicerole/ pentro ca pe sclava Basia, odorol meu o prăpădeşti cu totul, 
eu Sterius/ în chip oarecare fiind martor/ce ţine reda pe Bessa .. ... ../ te rog şi te implor 
primicerole/ redă-mi odoro/l atunci va veni Bessa zburând/ Flaccus va cumpăra o alta şi
mi va face inima uşoară ( l) Flaclcus ' 

Textul este important pentru că este singurul de proporţii mai mari apărut pe 
teritoriul fostei provincii Dacia după retragerea romană. Este bine datat în secolele I-III 

Morfova, Natpis pri Sitov, Plovdeska Olaia, Godisniak na narodnoi archeologisceski muzei, 2, Plovdiv, 
Archaeologia lugoslavica, I O, 1971, p. 74-84 

15 lovan Todorovic, Written signs in the Neolitghic cultures of southeastern Europe, Archaeologia 
lugoslavica, IO, 1971, p. 77-84 

16 M. Davidescu, Cetatea romanii de la Hinova, ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1989, pi. XVI 
17 Idem, ibidem 
18 V. Boroneanţ, Locuirea din secolele XII-XIII de la Ogorul Neamţului, comuna Berzasca, ... 
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prin comparaţie cu tăbliţele cerate de la Roşia Montană (Albumus maior) cu cele de la 
Pompei şi papirusurile de la Strasbourg. 

Autorul textului a fost probabil Flaccus, semnatarul de la sfărşitul inscripţiei. Textul 
este de bună calitate, rară greşeli stridente de ortografie. Această inscripţie împreună cu 
moneda din vremea lui Diocleţian (284-305) descoperită în peştera Climente II din zona 
Porţilor de Fier care are gravată pe ea semnul crucii, sunt cele mai vechi dovezi ale 
creştinismului timpuriu în armata romană. Moneda găsită în peştera Climente II este 
găurită în partea de sus spre a fi purtată ca un medalion creştin din perioada de dinaintea 
recunoaşterii creştinismului prin Edictul de la Milano (313) al lui Constantin cel Mare. A 
Bodor, pe baza menţionării în inscripţie a termenului ,primicerius 'care la acea dată exprima 
idea de Dumnezeu 19 arată că era folosit în imperiu de către romanii ce acceptaseră 
creştinismul. Scrierea poate fi considerată un document pentru istoria formării limbii 

române20. 

Când am discutat despre descoperirile de la Hinova am amintit că în acelaşi context 
stratigrafic au apărut şi alte semne imprimate pe cărămizi cu ajutorul unor ştampile. Cu 
siguranţă că asemenea piese au fost identificate şi pe alte tipuri de obiecte din siturile 
arheologice de epocă dar şi la Chitila. Este vorba în primul rand de un cui piron dintr-un 
aliaj inoxidabil (fig. 34). Cu acest prilej am fost surprinşi să vedem că dacii cunoşteau şi 
tehnica de a obţine aliaje mai speciale din fier. Cuiul este lucrat manual prin forjare şi 

ciocănire. Prezintă un cap circular, profil pătrat ce se subţiază sub cap până la vârful ascuţit. 
Pe exteriorul plat al corpului se află imprimat la cald cu grijă, dar cu talentul unui meşter 
local, lucrat cu oarecare stângăcie, două semne ce pot însemna litera L majuscul, cifra 1, 
rară bara mediană sau vocala O . Pe faţa piesei în lung pare să fi avut ceva scris care s-a 
estompat la curăţirea în laborator. Poartă ca număr de inventar de secţie 355. Are o lungime 
de 7,2 cm cu o lăţimea medie de 0,60cm iar capul circular are diametrul de J ,8cm. Provine 
din demolarea profilului dintre secţiunile SIII-SIV de la adancimea de 40 cm. Unele dintre 
piesele de metal prezintă motive ornamentale geometrice. Săpăturile arheologice viitoare 
poate vor evidenţia şi alte piese de acest fel. 

Important este faptul că în stratul de cultură s-au găsit şi fragmente ceramice incizate 
cu litere latine (fig. 33). În secţiunile cercetate au apărut şi câteva fragmente de cărămidă dar 
nu prezentau semne sau ornamente imprimate cum este cazul la Hinova. 

La Cladova-Cetate,jud. Arad au fost găsite câteva piese de plumb cu formă şi aspect 
de monedă care au pe ele câteva adâncituri . Noi am considerat aceste piese ca având 
valoarea unor monede cu circulaţie locală21 • 

Problema mesajului scris a devenit una specială şi foarte importantă pentru 
comunitatile agro-pastorale din spaţiul carpato-dunărean, aşa cum am arătat, încă de la 
sfărşitul paleoliticului superior şi a continuat în epocile următoare. 

Care au fost factorii determinaţi ai procesului? 

19 Cf. N. Gudea, I. Dragomir, Cărămida cu text cursive de la Gornea, op.cit, p.117 
20 V. Boronean\, 
21 V. Boroneanţ, Considera\ii preliminare asupra cercetărilor de la Cladova (corn. Păuliş), jud. Arad, 

Ziridava, 1 O, 1978, p. 139.158 
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I. în primul rând a fost climatul temperat al spaţiului care prin existenţa celor patru 
anotimpuri a generat dezvoltarea unor activităţi specifice, grupate pe fiecare sezon, ·cu o 
dinamică specifică de inovaţie, prin activarea facultăţilor intelectuale ale individului, 
concurenţional în raporturile în interiorul comunităţii şi a comunităţilor umane între ele. 

2. Al doilea factor important l-a constituit potenţialul economic deosebit de generos, 
bogat în floră şi faună, cu comportamente evolutive pentru fiecare sezon: primăvara 
semănat, vara şi toamna cules, şi acumulare de provizii pentru anotimpul rece al iernii. 

3. Al treilea factor determinant a fost şi a rămas cel geografic. Relieful variat este 
brăzdat de o reţea densă de ape curgătoare , cu lacuri şi bălţi bogate în vegetaţie şi faună. 

Aceşti factori au pennis desfăşurarea permanentă a unei activităţi economico
productive având în centru omul, care sedentarizîndu-se s-a legat productiv şi tradiţional de 
acest spaţiu, deseori râvnit de vecini mai apropiaţi sau mai îndepărtaţi. 

4. A mai existat un factor foarte important şi anume al schimbărilor climatice la nivel 
planetar cu perioade de încălzire şi de răcire, cu regim variat al umidităţii şi al condiţiilor 
favorizatoare sau dăunătoare unora dintre activităţile omului şi formarea altora. 

În sfârşit, o cauză absolut umană, anume aceea că omul este singura fiinţă terestră 
dotată cu memorie şi acumulare de experienţă şi comunicare. El a putut să transmită prin 
semne scrise sau incizate pe stânci, peşteri sau pe obiectele şi monumentele create, 
constituindu-se într-un patrimoniu fix dar şi transmisibil de la o generaţie la alta şi de la o 
comunitate teritorială la alta. Omul este cel care este făuritor dar şi martor etern al istoriei, 
al trecutului , prezentului şi al propriei deveniri pe spaţii geografice .. 

Am făcut aceste precizări spre a se înţelege mai bine de ce în acest spaţiu carpato
dunărean se află mai multe semne de scriere pe variate categorii de suporturi. Pentru 
preistorie (paleolitic, mezolitic) suportul material l-au constituit rocile (pereţii peşterilor, 
stâncăriilor), bolovanii de râu, sau piatra cioplită, osul şi lemnul (fiind perisabil s-a păstrat 
mai puţin deşi era cel mai la îndemână), apoi în epoca neolitică lutul copt- ceramica (vase, 
idoli, obiecte de podoabă sau de cult) iar în epocile şi istoria care au urmat suportul se 
diversifică, apărând şi metalele sau produsele fabricate din ele. 

În cartea lui H. Daicoviciu ,Dacii' există un capitol interogativ: ,Au cunoscut dacii 
scrisul?' Întrebarea este justificată deoarece acest popor avea conştiinţa propriei etnii care 
este dovedită de comportamentul lui istoric, de capacitatea lui de a se apăra în faţa 
invaziilor etniilor vecine şi în ultimă instanţă a romanilor. Dar rădăcinile comportamentului 
istoric rezultă din analiza patrimoniului cultural pe întreg teritoriul pe care a trăit. 

Cercetarea mesajului scris în arealul carpato- dunărean a stat în atenţia specialiştilor 

din afara lui: Marija Gimbutas22, Milton. M. Winn.23, şi din interioul său: M. Roska24, 

M.M .. Vasic25, J. Makkay26, VI. Dumitrescu27, etc. În 1977 în al doilea an al săpăturilor de 

22 M. Gimbutas, Old Europe and the advent of the lndo-Europeans - Civilizaţia Marii zeiţe şi sosirea 
cavalerilor războinici, ed. Lucrealius, 1997 

21 Milton M. Winn, The signs of the Vinca culture cca 4000 BC, Calgary Western Publications, 1984 
24 M. Roska, Die Sammlung Zofia von Torma in der Siebenburgischen national museum, Cluj, 1941 
25 M. M: Vasic, Preistorska Vinca 1-11, Belgrad 1932-1936 
26 J. Makkay, The Late Tordos Neolithic group ofsigns, Alba Regia, X, 1969, p. 9-49, pi. 11-JV 
27 V. Dumitrescu, Arta preistorică în România, Bucureşti, 1974 
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pe Dealul Cetăţuia de la Cladova, într-o locuinţă datată în sec. II-N, în secţiunea III s-a găsit 
o fusaiolă de lut cu incizii ce păreau a prezenta o scriere. Se afla în partea de S-V a locuinţei 
pe o vatră de pământ ars cu făţuială. Pe vatră se afla multă ceramică lucrata cu mâna, cu 
roata olarului, de tradiţie autohtonă dar şi de fabricaţie romană. Împreună cu acestea erau 
şi piese de metal, oase de animale, etc28• 

Fusaiola are o formă comună bitronconică, cu diametrul de 5 cm şi înălţime de 3 cm. 
Pe una din feţe în jurul găurii pentru fus cu diametrul de I cm, piesa prezintă o uşoara 
ştirbitură de epocă. Întreaga fusaiolă este uşor lustruită. Pe ambele feţe sunt semne incizate 
înainte de ardere cu aspect geometric ce păreau a reprezenta semne de alfabet necunoscut, 
triunghiuri, cruci cu braţe egale răsturnate, ramuri de vegetale, motive ovale sau cu aspect 
de ulcică. Observaţia noastră din timpul descoperirii ne-a determinat să o avem în atenţie. 

Doamna arhitect Silvia Păun, preocupată de civilizaţia dacică, s-a oferit să-i facă 
desenul, şi cu această ocazie am prezentat-o şi altor colegi arheologi. Unii dintre aceştia se 
îndoiau de faptul că semnele ar putea reprezenta o scriere. În aceste condiţii am aşteptat o 
confirmare a ipotezei şi iată că o altă descoperire a noastră din anii ulteriori (2001-2004) 
vine să ne confirme părerea: descoperirile de oase de la Chitila Cetate. 

Semnele atestă o variantă a scrierii descoperite de M. Davidescu pe fragmentul de 
cărămidă romană de la Hinova29 din aceeaşi vreme (sec. III-V) .. În întâmpinarea părerilor 
noastre ne-au venit consideraţiile Mariei Gimbutas asupra scrierilor vechi europene 
cunoscute până acum în zona noastră, din perioada antemergătoare primelor alfabete clasice. 
Semnele acestea se înscriu în categoria mesaje sau ornamente cunoscute în arealul cultural 
Vinca Turdas din vestul şi sudul României, de la Turdaş, jud. Alba, Valea Nandrului, jud. 
Hunedoara, Svetozarevo din centrul Iugoslaviei, Dikili-Tash din Grecia, Karanovo din 
Bulgaria30, Sukoro-Turadulo din Ungaria31 . Prin evoluţia istorică s-a ajuns la silabarul 
clasic grec-cipriot32 (fig. 29), la semnele vechi europene 33. Important este însă că pe 
peretele din faţa peşterii Sitovo de lângă Plovdiv-Bulgaria în mileniul V a Chr.34, pe 
piciorul unui vas de la K6kenidomb de lângă Szegedin (PI.VI, 2) din sud-estul Ungariei etc, 
se află aceleaşi semne în scriere silabică continuă. 

Pe parcursul desfăşurării culturale carpato-dunărene de care ne ocupăm se vede că la 
nivelul iniţiaţilor în transmiterea mesajelor autohtone, aceste modalităţi de scriere s-au 
menţinut până în secolele IV-V d. Chr. în concurenţă cu prezenţa în zonă a scrierii greceşti 
şi apoi latine. Mai mult decât atât, ea avut forţa să se transmită epocilor care au urmat35, 

dovadă fiind semnele plutaşilor transportatori 'de lemne şi sare pe râurile Bistriţa, Siret şi 

28 V. Boroneant. Consideratii preliminare asupra cercetărilor de la Cladova (corn. Păuliş), jud. Arad, 
Ziridava X, 1978,p.138-l 58 

29 M. Davidescu, Cetatea romană de la Hinova, ed. Sport-Turism, 1989, fig.XVI 
30 Marija Gimbutas, Civilizatia Marii Zeite şi sosirea cavalerilor războinici, ed. Lucretius, 1997, p.137, 142 
31 Janos Makkay, The late Tordos Neolithic group ofsigns, Alba Regia, X, 1969, Szekesfehervar, p.9-49, 

pi. 11-IV 
32 M. Gimbutas, op.cit, fig. 52, p.142 
n Idem, p.143, fig. 54 
14 M. Gimbutas. op.cit, p.137, fig. 35 
35 Păun Silvia, Civilizatia autohtonă în timp şi spatiu-valoare, Academica, 3, Bucureşti, 1994 
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Mureş36. Semnele folosite în arealul carpato-danubian se află pe ceramică dar mai ales pe 
idoli, fusaiole, greutăţi de război de ţesut, roti de cărucior de cult , etc. Unele dintre ele sunt 
abstractizări schematice ale vegetaţiei, faunei, şi mai rar a unor obiecte de uz caznic dar 
vor fi fost mai numeroase pe îmbrăcăminte. Cele din epoci mai târzii sunt gândite şi 

exprimate într-o sintaxă de epocă. Ne vom ocupa numai de unele în chip semnificativ şi 
selectiv şi cu precădere de cele provenind din mediul cultural dacic în legătură cu scrisul 
de pe oase de la Chitila Fermă. 

Problema este mai delicată atunci când e vorba de mărgele şi mai ales a celor de sticlă 
de care ne vom ocupa în viitor. Ele au fost găsite în siturile arheologice din arealul de la 

Bucureşti Străuleşti37, în marea davă de la Popeşti-Nucet38 (jud. Giurgiu aflate în colecţiile 
muzeului nostri ) de la Poieneşti39, etc. 

Dacă comparăm oasele scrise de la Chitila cu inscripţiile creştine luate în discuţie de 
N. Gudea40 din imperiul roman, constatăm că între ele nu există o asemănare esenţială. 
Probabil că în faţa persecuţiilor, comunităţile creştine au căutat să găsească mijloace de 
comunicare proprii pornind de la tradiţiile vechi ale provinciilor imperiului. Mai intervine 
şi faptul că suporturile materiale sunt diferite. Unele din semnele folosite sunt uneori foarte 
asemănătoare prin forţa împrejurărilor şi prin caracterul limitat şi cifrat, criptic al 
posibilităţilor de redare grafică pentru acea epocă. Se vede uşor caracterul lor personal, 
legat de inventivitatea, de personalitatea iniţiatului care le-a elaborat şi folosit, de numărul 
limitat al receptorilor. În acest context trebuie să avem în vedere că la nivelul comun al 
populaţiei exista în epocă un volum mare de informaţii care se transmiteau din gură în gură, 
acumulat încă din proecsul de însuşire a vorbirii şi gesticii, din familie şi din comunitatea 
de vorbitori.Semnele scrise pe oase de la Chitila sunt făcute din linii drepte punctate din care 
pornesc alte linioare făcute înclinate sau punctate şi prezintă numai rare elemente spiralate, 
buclate sau circulare. Semnele folosite sunt mai apropiate de cele ale silabarului clasic 
cipriot (fig 28.). În acest sens, avem un exemplu chiar din descoperirile de la Chitila Fermă 
din tellul neolitic în care deţinem un fragment de vas decorat cu semne de acest fel (fig 32), 
aparţinând momentului de tranziţie de la cultura Boian la cultura Gumelniţa, cu influenţa 
din partea culturii Precucuteni41 , cu bune analogii în descoperiri din aceeaşi epocă de la 

Tangâru42 . Important este faptul că o tradiţie din neolitic este prezentă în acelaşi sit 

36 Kovach Geza, Date cu privire la transporlul sării pe Mureş în secolele X-XIII, Ziridava XII, 1980, p.193-
200 

37 M. Dumitrescu, Săpăturile arheologice de la Străuleşti 1967, Bucureşti Materiale de Istorie şi 
Muzeografie, VII, 1969, p. 13-28 

38 R. Vulpe, Şantierul arheologic Popeşti, SCIV, 5, 1955, 1-2, p. 239-269, Materiale, 5, 1959, p. 339-349, 
VI, 1959, p. 307-324, VII, 1961, p.321-338, 1962, VIII, p. 457-462, Mioara Turcu, Geto-dacii din câmpia 
Munteniei, Bucureşti, 1979, pi. XXXIV 

39 R. Vulpe, Săpăturile de la Poieneşti din 1949, Materiale, I, p. 213-506 
40 N. Gudea, op. cit, fig. 1-2 
41 V. Boroneanţ, Manifestări de artă în locuirea neolitică de la Chitila Fermă, Cercetări arheologice în 

Bucureşti, IV, I 992, p. 17, pi. V, 1 a-b 
42 D. Berciu, Contribuii la problemele neolilicului în România în lumina noilor cercetări, ed. Academiei, 

1961, p. 4111, fig. 193, p. 480, fig. 251Emilia Mason, L'ecriture dans le civilizations danubiennes neolithiques, 
Kadneos Zeitschrift vor Fur und Fruch-Geschichte Epigrafie, XXIII, 1984, 2p, 110-111, fig. 10. 
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arheologic (Chitila Fermă) până în sec. II-V d. Chr., în timpul istoric, când vestul Daciei era 
cucerit de romani iar în zonă sunt prezenţi dacii liberi. 

Acest fapt i-a determinat pe specialiştii în problemele scrisului să vorbească despre 

o 'scriere danubiană'43 sau veche europeană44 . Ele sunt prezente şi pe tăbliţelele de lut scrise 
de la Vidra, unde avem cele dintîi dovezi din zonă asupra numeraţiei, a evaluării cantitative 

prin semne45. Ele sunt prezente şi pe rondela de la Turdaş, scrisă pe ambele feţe46, şi pe 
numeroase roţi de cărucior de cult aflate în colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti, din 
neolitic, epoca bronzului sau a fierului. 

La Tărtăria47 . s-au descoperit cunoscutele tăbliţe aparţinând culturii Vinca-Turdaş 
care au deschis problema scrisului din arealul acestei culturi a neoliticului european (fig. 

30), puse în legătură cu cele din Mesopotamia de la Uruk-Warka şi Dgendet Nasr48• Acestea 

sunt mai târzii decât cele din arealul carpato-dunărean49Din cele până acum prezentate 
rezultă că pe teritoriul Daciei în sec. III-V au existat patru modalităţi de scriere: cea 

rezultată din cercetările pe oase de la Chitila Cetate, cea de pe cărămizile de la Hinova50 şi 

Gomea51 şi cea de pe vasul de la Moigrad .. Pe alte fragmente de la Chitila Cetate se face 

dovada că dacii foloseau şi scrierea latină cu majuscule. Din cercetările de la Buridava52 

reiese că şi scrierea cu caractere greceşti era folosită de către daci. De la Sannizegetusa 
Regia provine scrierea latină prin mult comentatul Decebalus per Scorilo şi câteva semne 
de pe blocuri de calcar53 îngrijit lucrate care purtau pe una din feţe două-trei litere scrise 
cu caractere greceşti. După unele păreri au fost folosite ca semne de fixare a lor în zid şi 
au fost probabil scoase din zidurile dărâmate după primul război de către cuceritorii 
romani. Situaţia lor este neclară şi regretabil este că poate o parte din ele au dispărut. 
Citirea lor era uşoară dar semnele nu se legau între ele. Abia dacă s-au putut recunoaşte 
consoanele ZilR şi s-a emis părerea că ar fi numele Ziper, nume propriu cunoscut la traco
daci. H. Daicoviciu propune ideea ca avem de-a face cu un pomelnic al unor zei, regi sau 
preoţi daci. Zidul din care provin a aparţinut epocii lui Burebista sau următorilor regi
Deceneu, Comosicus. Cert este însă că din datele pe care le avem în legătură cu relaţiile 

43 .251 Emilia Mason. L'ecriture dans le civilizations danubiennes neolithiques, Kadneos Zeitschrifl vor Fur 
und Fruch-Geschichte Epigrafie, XXIII, 1984, 2p, 110-111, fig. I O 

44 M.M. Winn, op. cit, loc. cit, E. Mason, op.cit 
45 V. Boroneanţ, Tăbliţele scrise de lut de la Vidra, BMIM XIX, p. 6-11 M. Gimbutas, op.cit, loc. cit., fig. 

53-54 
46 V. Boroneanţ, idem, pi. IV 
47 N. Vlassa, Kulturelle bezuchungen des Neolitikums Siebenburgens zum Vorderer Orient, AMN, VII, p. 

3-39 
48 .L. Mallowan, Civilized life begins: Mesopotamia and Irak. The dawn of civilizations, Londra, 1961, 

1972-73, fig. 20-25, E, M. Pope, The origins ofwritings in the Near East, Antiquity XI, 1966, p. 17-23 
49 V. Boroneanţ, Tell, ziggurat, piramida, BMIM, XV, p. 56-78 
50 M. Davidescu, op cit, loc. cit 
51 N. Gudea, op. cit, loc. cit. 
52 D. Berciu, Buridava - Puternic centru al geto-dacilor, Drobeta, 1978, p. 5-17 
51 H. Daicoviciu, Dacii, 1960, p. 203-219 
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diplomatice dintre daci şi romani, dacii s-au adresat romanilor prin depeşe în limba latină 
prezentate de membrii delegaţiilor, vorbitori de limbă latină54 . 

Cercetările de la Chitila Cetate au evidenţiat cel mai complet sit arheologic din 
arealul bucureştean din sec. III-V, în care pe lângă un foarte bogat material arheologic a 
fost pus în evidenţă un sistem propriu de scriere şi foarte probabil, măcar ipotetic exista şi 
o cancelarie sau un grup de oameni care se consultau atunci când se impunea reprezentarea 
comunităţii în relaţiile cu alte comunităţi, şi foarte probabil cu conducătorii goţilor şi ai 
sarmaţilor (aflaţi în nord-est şi sud-est) sau cu Ulfilas55 (creştinat şi el în această perioadă). 

Aceasta face dovada că în acest areal era o comunitate creştină bine închegată, cu 
legături în Scitia Minor (Dobrogea în care a predicat şi Apostolul Andrei şi unde funcţionau 
în acest timp mai multe episcopii56). 

fig. l a fig.l b 

fig.2 fig.2 b 

54 H. Daicoviciu, op.cit, loc. cit. 
55 Jordanes, Getica. De originae actibusque Getorum, ed. Gândirea, Bucureşti, 200 I, • •• Istoria României 

I, 1•11. Academiei, 1960, p. 670-694 
16 D. Manolache, Sfântul Apostol Andrei şi protocreştinismul în spaţiul românesc, ed. Arhetip, Bucureşti, 2004 
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fig.3 a fig.3 b 

fig. 3 a şi b fig. 4 a 
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fig. 4 b fig. 5 a 

fig. 5 b big. 6 a 
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fig. 6 b 

1'1Ml$:t I: I) M.111dlhul:I st:\l\g;l fm),\11\<.,l~irtl tic <'af. !'<' • cârci suprafaţă est< 
f'lgurac utt personaj lut\.'Ul prin mici hK'"ilti unyJ1h.alar\l. 
2! Supr:tfa(o ' 'mtr.ild a •c<leinşi mand1btil.: I"' arc "" aOA ""-""' Je 
<1J.t'«'I morK-gram;n ln M'C'Î:tţl tchnkl. 
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pl.5 - 6: I) cărămidă cu inscripţie cursivă de la Hinova 
2) cărămizi cu ştampila unei unităţi de la Hinova 
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pl.7 cărmidă cu inscripţii cursive de la Gornea 

• P11idă cu scriere cursivă dela Gornea - detaliupl.8 b tipuri de liter cursive (Blant) 
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fig.10 inscripţi i creştine pe cărămizi şi ţigle din Moesia Secunda şi Tracia {după Beseliev). 
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fi g. 11 - inscripţii parietale din catacombele romane ( după I.C.V.R.). 
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fig. 12 Inscripţii creştine din Moesia Prima, după Petrovic 1975, Mirocovici 1982 
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Fig. 13. tipuri de litere după Blant (1898) 
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Fig. 18 - tipuri de litere şi inscripţii datate (71 - 311) după Kaufmann 
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Fig. 19 tipuri de litere din regiunea renană, după Rappertl971 
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Fig.20 - tipuri de litere din Moesia Prima, după Petrovici, 1978. 
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fig. 21. tipuri de litere din Tracia şi Moesia după Besevliev, 1964 
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fig. 22 - tipuri de litere romane târzii din zona romană a Germaniei, după Golsterer, 1975. 
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Fig.23 - tipuri de litere cursive din Ainzara, după Auriegme. 
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fig.25 - tipuri de litere din Gallia Belgica, după Gauthier 
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fig. 26 - tipuri de literă de la Pompei, după Zaugenmeister (C.l.L.) 
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Fig. 27 - tipuri de litere cursive din epocă romană târzie (după Mallou, 1992). 
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fig. 30 - semnele Vincea Turdaş, după Shan Winn ( 1981 ).fig. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



RECUPERĂRI 

~ vwJlf'VJ>)f.1ltJ/ ttf.>tN 
I~ !llf'1/~rN:,.~!}11j(./ 

31 - inscripţia peşterii de la Sitovo, Bulgaria (după M.Ghimbutas) 

387 

fig. 32 - fragment de vas cu semne incizate din tellul de la Chitila (după V.Boroneanţ) , faţă şi dos. 

2 

fig.34 - I) cuiul de fier care prezintă pe partea exterioară cu plan circular, imprimae stângaci , semnele 
L şi O. Este lucrat manual la forjă . 

- 2) piesă de aspecutl unei monede din plumb, care are imprimat pe o faţă semnele I ş i N 
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Fig. 35 - fragment ceramic lucrat cu mâna, cu un ornament în unghiuri înlănţuitedspărţite de o axă 
şi apoi fragmente trei rânduri incizate pe care pot fi citite cu dificultate MXA, CVM şi VX(M?). 

fig. 36 - fragment ceramic lucrat cu roata olarului ce poartă incizat litera M, după coacere, de la 
Chitila Cetate. 
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ISTORICUL DR. PAUL 
I. CERNOVODEANU 

Membru de Onoare al Academiei Române 
1927 - 2006 

După o stare critică a sănătăţii ce s-a menţinut cîteva săptămîni, la 5 septembrie 2006 
a încetat din viaţă, în Spitalul Elias din Bucureşti, dr.Paul Cemovodeanu, fost salariat al 
Muzeului Bucureşti între anii 1956-1963. A lucrat ca muzeograf principal la Secţia feudală 
a acestei instituţii avîndu-1, o perioadă de timp, şef pe bunul său prieten Petre Ş.Năsturel 
devenit erudit, savant parisian. Etapa muzeală se încadra într-un moment de reabilitare 
socială susţinută de prof.univ.dr.Ion Ionaşcu, devenit de curînd director al acestui muzeu. 

Paul Cernovodeanu a fost prin naştere, instrucţie şi osîrdie ştiinţifică, un bucureştean 
sadea. Născut în respectabila familie care îl avea în frunte pe generalul C. Cemovodeanu, 
erou al războiului din 1877-1878, după cum îmi spunea la ultima întîlnire din august 2006, 
viitoml mare istoric a audiat cursurile Facultăţii de Istorie şi Filozofie a Universităţii 
Bucureşti susţinute de erudiţii ei magiştri şi Şcoala superioară de arhivistică şi paleografie. 
Din relatările acad.Şerban Papacostea, coleg de an,reiese pasiunea tînărului student faţă de 
istorie încă de la începuturile instrucţiei lui universitare, fapt încurajat de 
prof.univ.dr.Gh.l.Brătianu şi de ceilalţi dascăli. Timp de patru ani ( 1948-1952) a fost 
cercetător la Institutul de Istorie al Academiei, de unde s-a văzut epurat şi obligat să-şi 
cîştige existenţa prin munci fizice. Cu greu, a obţinut un post la Regiunea Bucureşti, unde 
se ocupa de monumentele istorice ale acestei părţi de ţară. Venirea prof.univ.dr.Ion Ionaşcu 
la conducerea Muzeului Bucureşti, care îşi pregătea organizarea expoziţiei de bază, în Casa 
Cesianu de pe Calea Victoriei 151, a produs o revigorare a personalului de specialitate, prin 
aducerea unor valoroşi oameni de ştiinţă, proscrişi de regim. Printre aceştia au fost dr.Petre 
Ş.Năsturel, Paul Cernovodeanu, G.D.Florescu. H.Dj.Siruni, Frasin Munteanu-Rimnic, Vlad 
Zirra, Marin Nicolau Golfin, Ştefan Ionescu, şi cîţiva tineri absolvenţi ai facultăţii de 
specialitate, repartizaţi la cele patru secţii, fiecare dintre acestea cu patrimoniul muzeistic 
aferent. 

Secţia feudală condusă de P.Ş.Năsturel, într-un mod propriu, în care se cultiva buna 
dispoziţie armonizată cu seriozitatea pregătirii pe diverse domenii: paleografie, arheologie 
medievală, sigilografie, cartografie, limbi clasice, valorificarea patrimoniului, organizarea, 
evidenţa şi conservarea acestuia, multe dintre sarcini revei;iindu-i muzeografului principal 
Paul Cernovodeanu. În anii 1956-1958 s-au întocmit instrumentele de evidenţă - fişele de 
obiect, listele de colecţii, catalogul documentelor, s-a făcut o confruntare între inventare şi 
patrimoniu şi s-a constituit gestiunea secţiei. Cu acest prilej s-a constatat necesarul de 
obiecte, cu care urma să se ilustreze tematica ex.poziţiei elaborată de profesorii universitari: 
Ion Nestor, Ion Ionaşcu, Barbu Câmpina, V.Maciu, Solomon Ştirbu. Un rol hotărîtor în 
selectarea şi ordonarea exponatelor pentru sălile atribuite secţiei medievale în Palatul Şuţu, 
nou atribuit, s-a datorat lui Paul Cernovodeanu, ajutat de mai tinerii săi colegi. Echipa de 
muzeografi din 1958 a organizat singura expoziţie muzeală de istorie din Capitală pusă la 
dispoziţia publicului atunci şi pregătită pentru a găzdui manifestări dedicate sărbătorii a 500 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



IN MEMORIAM 391 

de ani de la atestarea documentară a Bucureştilor, eveniment cu ecou mondial, petrecut în 
septembrie 1959. 

În vederea acestei sărbători s-a organizat ciclul de dezbateri ştiinţifice pe baza 
comunicărilor susţinute de Ion Ionaşcu, P.Ş.Năsturel, prof.George Potra, dr.N.Vătămanu, 
dr.l.Weimberg, arh.M.G.Cantacuzino, G.D.Florescu fost director ştiinţific al instituţiei ş.a. 
Ca prezent la aceste lucrări retrăiesc orele de discuţii purtate de aceşti împătimiţi de istoria 
Bucureştilor, uneori detaşaţi de rigorile de cenzură ale autorităţii de stat. Sărbătorirea 
semimileniului Bucureşti a fost un moment de afirmare a instituţiei şi a angajaţilor ei. 

În 1959 au apărut şi primele studii de istorie bucureşteană ale lui Paul Cernovodeanu, 
unnate în anii imediaţi de tot mai multe contribuţii legate de istoria Capitalei. Pînă în 1963, 
cînd a revenit la Institutul de Istorie „N.lorga", a predat tiparului, în colaborare, primul 
volum de documente bucureştene, micromonografia răscoalei seimenilor din 1655, alte 
materiale şi a pregătit aportul său la monografia „Istoria oraşului Bucureşti" apărută în 1965. 

Volumul „In Honorem Paul Cernovodeanu", apărut în 1998, publică lista selectivă a 
studiilor datorate acestui harnic cercetător fără a putea consemna atunci toate cele peste 300 
de titluri. Ele sunt rodul unei munci neîntrerupte. Ca unul care am trăit orele de serviciu 
alături consemnez „fenomenul" Cernovodeanu. Era omul care nu făcea nici o pauză a zilei. 
Era un robot uman de la primele minute ale ajungerii la biroul său şi pînă la plecare , cu 
puţinele minute ale mergerii fireşti. Îşi permitea micile înghiţituri primite cu mina stingă în 
timp ce cu dreapta scria neîntrerupt. L-am vizitat, mai tîrziu, după anul 2000, la biroul său 
de la Institutul de Istorie, plin cu vraf de pagini pentru corectura textelor unuia din volumele 
corpusului „Călători străini". Acasă avea o ordine precisă a cărţilor bogatei biblioteci 
personale. I-am solicitat o carte, de care aveam nevoie, a istoricului Pavel Florea, pe care 
ştiam că o are şi i-a indicat Doamnei Cernovodeanu precis raftul şi locul acestui volum. 

Citind impresiile colegului său Şerban Papacostea am convingerea că toată viaţa sa 
Paul Cernovodeanu a rămas fidel modului său de studiu care era segmentul, deseori unic, al 
trăirii sale. 

Pentru Muzeul Bucureşti a fost un model,un îndemn pentru atingerea devotaţiunii 
profesionale. A publicat mult şi foarte bine despre Evul mediu tîrziu bucureştean. Lucrările 
sale îşi vor menţine utilitatea peste decenii fiind aşternute pe baza unor izvoare sigure. 
Administraţia urbană, toponimia bucureşteană redescoperită de el, fenomene sociale, 
personalităţi ale reşedinţei domneşti şi multe altele au constituit preocupările acestui harnic 
cercetător al istoriei Capitalei. Tot acest efort a fost răsplătit prin rangul de Membru de 
Onoare al Academiei Române, Paul l.Cernovodeanu fiind purtătorul celui mai înalt titlu 
ştiinţific prin care s-a apreciat competenţa profesională a unui membru al colectivului 
Muzeului Bucureşti. 

L-am cunoscut bine, m-am bucurat de îndrumarea sa, am discutat de multe ori în 
imperiul casei lui, ştiu că a trebuit să facă şi unele compromisuri, pentru a rezista, dind 
dovadă a fi un strălucit urmaş al stirpei lor ostăşeşti şi a încheiat trăirea pămînteană 
apoteotic. Istoria Bucureştilor îl înscrie printre corifeii istoriei acestei metropole româneşti. 
Şi o merită din plin. 

Bucureşti, septembrie 2006. Panait I.Panait 
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ARHEOLOGUL DR. ARISTIDE 
ŞTEFĂNESCU 
1944 - 2006 

În dimineaţa zilei de 26 iunie 2006 s-a stins din viaţă, la Spitalul Municipal din 
Bucureşti, dr. în istorie Aristide Ştefănescu după o sîcîielnică suferinţă renală. Fusese un bărbat 
cumpătat, de o cinste desăvîrşită, pasionat de profesia pe care a ales-o singur încă din primul an 
de studenţie la Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti. După sesiunea de examene s-a 
prezentat directorului Muzeului Bucureşti, prof.dr.Florian Georgescu, oferindu-şi serviciile 
pentru şantierul arheologic. Nu cunoştea pe nimeni, nu era recomandat de nimeni. În anii '960, 
în Capitală, se desfăşura o intensă cercetare, atît în vatra veche a oraşului, cît şi în hinterlandul 
Capitalei. Conducătorul instituţiei l-a recomandat colectivului ce lucra pe şantierul Băneasa
Străuleşti unde erau studiate aşezări din sec.III-IV, VI-VII, X, un sat din sec.XIV-XVI, dispărut 
ş.a. Atît D-na Margareta Constantiniu - arheolog cu bogată experienţă, cît şi eu, care mai 
avusesem tineri studenţi în practică, am fost impresionaţi de pasiunea şi disciplina de muncă pe 
care le arăta noul venit. La rîndul său Aristide Ştefănescu a devenit subjugat arheologiei, 
devenind cel mai strălucit specialist pregătit pe marele şantier al Capitalei, în acest domeniu. 
Din acel an el nu a mai avut nici o vacanţă de vară, fiind cooptat ca membru al colectivului, cu 
îndatorirea însuşirii arheologiei medievale, practicată în vetre de sate, cetăţi, biserici şi 

mânăstiri, construcţii aulice, dotări edilitar urbanistice ş.a. Am lucrat împreună peste 40 de ani, 
i-am cunoscut bucuriile şi aleanurile, familia, după cum el a fost pentru mine un adevărat frate. 
Ne lega profesia părinţilor noştri, ambii slujitori ai altarelor, unul la Jegălia celălalt la Dor 
Mărunt, originea ialomiţeană şi pasiunea de a descoperi şi prezenta obiectul arheologic, atît în 
studii, comunicări, articole în presă cit şi în prezenţe TV, Radio. 

A fost cea mai exemplară ccmjugare a capacităţii şi dăruirii a doi truditori prinşi în şuvoiul 
investigaţiei, în care fiecare venea cu capacitatea sa, pe care o transformă în bun comun. 

Dr.Aristide Ştefănescu a prestat cea mai mare parte a activităţii sale la Muzeul 
Municipiului Bucureşti unde a urcat toate treptele de la student practicant , îndrumător în 
muzeu, muzeograf, muzeograf principal, grad de la care a promovat în 1991 ca director adj. al 
Muzeului Naţional Cotroceni, instituţie al cărui membru era în clipa fatidică din iunie 2006. 

Patru decenii le-a prestat, cu demnitate, în muzeul de istorie a Capitalei, aportul său 
esenţial fiind efectuarea cercetărilor arheologice, studiile elaborate, participările la manifestări 
ştiinţifice naţionale, organizarea de expoziţii tematice mult apreciate de forurile de specialitate. 
O scurtă perioadă a făcut parte din echipa specialiştilor ministerului de resort. 

Prezenţa luminoasă a fostului bun coleg se regăseşte, pentru posteritate, în cîteva domenii 
de interes bucureştean şi naţional. 

Aristide Ştefănescu a muncit, între anii 1967-1974, lună de lună, pe viscol sau în zilele 
toride, la descoperirea Curţii voievodale din centrul Bucureştilor. A fost cel mai trudnic dar şi 
cel mai înălţător moment al vieţii noastre, cei cărora ne-a fost dat să descoperim „Cetăţuia" din 
sec.XIV, „Cetatea Bucureşti" a lui Vlad Ţepeş, Palatul domnesc al lui Mircea Ciobanul şi ampla 
desfăşurare a construcţiilor aulice de la Curtea Veche în sec.XVII. Şi el a fost prezent zi de zi, 
trăind fiorul descoperirii şi primind mulţumirea dăruirii depline în scoaterea la lumină a acestor 
vestigii ce stau la începuturile celui mai important oraş al României. Este specialistul care a 
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participat la descoperirea arheologică şi organizarea Muzeului „Curtea Veche", elaborînd, prin 
colaborare, o micromonografie a acestui unic monument istoric bucureştean. 

Aristide Ştefănescu era printre puţinii noştrii specialişti care au studiat, prin metode 
arheologice, satul medieval românesc din sec.XIV - XVII. Teza lui de doctorat, susţinută la 
Facultatea de Istorie Bucureşti în ziua 06.01.2005 valorifică tocmai tezaurul de informaţii 
dobîndite la Străuleşti, Vitan, Vitan-Bîrzeşti, Văcăreşti, Pantelimon şi îndeosebi pe şantierul 
lui de bază, desfăşurat în mai multe campanii, la Buftea, oraş în raza căruia s-a aflat satul 
Măneşti pe Colentina. Fusese acest sat una din proprietăţile Drăculeştilor, din jurul 
proaspetei reşedinţe Bucureşti. 

La sesiunile naţionale anuale specialiştii aşteptau cu mare interes rezultatele 
investigaţiilor acestui sit în care se găseau urme de locuinţe şi necropole din sec.III-IV, 
resturile caselor ţărăneşti din sec.XIV-XVII, ruina unei mari biserici de cărămidă din 
sec.XVI, trei cimitire datate cu monede şi splendide obiecte de podoabă. Şantierul Măneşti
Buftea a confirmat situaţiile, identificate în raza Bucureştilor şi a demonstrat, cu certitudine, 
că în această parte a Câmpiei Române existase, încă din sec.XIV, o piaţă urbană, un tîrg, fapt 
ce avea să se confirme la Curtea Veche. 

A lucrat decenii cu tinerii studenţi bucureşteni, îndrumîndu-le practica de specialitate, 
fapt pe care avea să-l întreprindă şi la Hîrşova, acolo unde, în cîteva campanii, a cercetat 
această cetate dunăreană, în cadrul şantierului organizat de Muzeul Naţional de Istorie şi 
arheologie Constanţa, cu studenţii tomitani, unde a fost invitat ca specialist. 

În portofoliul său profesional se înscrie la loc de cinste cercetarea mai multor lăcaşe 
de cult, începînd cu biserica Mânăstirii Sf.Gheorghe - Nou, bisericile: Răzvan, Flăminda, 
Buciumeni, Sf.Spiridon Vechi cele din fostele mânăstiri Văcăreşti, Cotroceni, Chiajna
Giuleşti, ş.a. 

Este arheologul care a participat direct la rezidirea bisericii Sf.Spiridon Vechi şi a 
monumentului memorial de pe locul ctitoriei lui Şerban Vodă Cantacuzino, din vatra fostului 
sat Cotroceni. 

Ca arheolog a bătut marile şantiere de construcţii în excavaţiile cărora erau scoase şi 
vestigii de interes istoric aşa cum avea să constate pe şantierul Dunăre-Bucureşti - zona 
Mihăileşti-Buturugeni, pe amenajarea Lacului Pantelimon II, în şanţurile liniilor de metrou 
sau pe cursul Dîmboviţei supusă, în anii '980, la o nouă şi modernă canalizare ş.a. 

Nu pot încheia acest succint bilanţ fără a-i evoca intervenţiile sale la Radio, TV, la 
simpozioanele organizate în Bucureşti şi în ţară. 

Dr.Aristide Ştefănescu a fost un cercetător desăvîrşit, elaborînd cărţi, studii, articole 
de specialitate tipărite de prestigioase reviste. A fost un exemplar coleg rostind, de fiecare 
dată cuvintele menite să aducă respectul de frăţietate. 

Trecerea lui în nefiinţa pămînteană este suplinită de opera sa rămasă, de sutele de 
obiecte de interes istoric cu care a îmbogăţit tezaurul Bucureştilor, de exemplul dăruirii 
profesionale asupra căruia suntem îndatoraţi să ne plecăm, cu respect, frunţile, regretind 
plecarea lui dintre noi, cei care rămînem fără un eminent coleg şi erudit om de ştiinţă. 

Bucureşti, septembrie 2006. 
Panait I.Panait 
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