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Photocoanrv•tloJ> 
a„1111.-.2ooa 

by dr. RODfCA ANTONESCU, S.11iOF bpm P-r Conu,,,,,fDT_ 

ln lhio swnmor, beiwo:en 21 July and 9 AUllllS~ !OOk ploco in B1111i1l• va. •I \he Acadomy 
o(FincAnouidDesilJl', •nln!omalionalCoursc.conecrnin111hoCon•ervo1ionof 
Pholognph„or11..,izcdby1homontioncdAcademy,1hcGe1tyln"i1U10,0Ad1heSlovok 
No1iOl'llllLibnry 

Fi1. l.Ae&demyofFineAnoandDesian,Fao11ltyofC011Se1Wotion 

1lie Coun was orsanizcd in on:ler 10 suppon 1he effono ofthoso who are intercsled in 1he 
Conserv1uion ofPllotogntplll andin \he Dcvelopmen! of!his domain in lho Cen1111l, 
Eas!emandSomhemEurope. 
Tlle1hrcewo:ekooflecluresandpnic!icolopplicotions,co.rriodonfromMonday10Fri~y 

in!he,.,oni111andin!hcofte~n,rcquin>dsolkitudofrom•llthopanicipants,bolh 

oidoscarri111obou11hecollobon1ionforlhebes11nnsforof1hck""wled10 



So,theflrs1weekwas dedi...,tedtotheChemi11ryandlheMethodsavailablcsfor 
ldon1ifica1ionof1heOldPhotolf"phicProc:esses.Theprcsentcdle<:1ures*'>melhe' 
1heorc1iult>KkivoundForlhe'nnt ttep:lhescriesof1a1:1Uld1n11lysesintcnded10sc1up 
1heindivid1J1lcxperic11Ccin approachin1 1heissues 

FiJ.).Pnw:tioein1n11lizi11BlhephotoJ111phs. 
TheSIRJllCChemillryofSilverUlditslighr-scnsirivity,lheimponanceorhalidesand 
ltinding media, 1he altematives in imo.p eonslnlC!ion (!he Non-Silver pro«sses), werc 
imponan11opi0$.al1obe<:auseofswnel1bonuorydcmorm111tions. 

Fi1. l. Prof. Oman Srulilr. cxplaining the SilvorChomisuy delllils 

n.. mos! imp<>Jtllll Uld well known methods ofinvestiplion, from lhe 
stereomicl'OKOJ)ic to lhe FTIR Uld XRF analyJCS -re ptaentccl in ordor tobo 1ISccl for 
identiMn11heoldprocascsMdlhcspecialcases.Also,someintercstinaolcl 
pholognphs werc described from historical, JU\ICIW'lll, chomicat, ud even CS1hetiul 
poîntohiew. 



Tlle1eamoflceu.n:r.1inthisfundamen1alwcckwum1inlycomina:from1heGctl)' 
ln.iitute: Dusan Stulik -Senior scicnLis~ An K"l'lan - ScienLiSI. Sean Ch&rette - Ptojccl 
Education Spu ialis~ and Sonk.o Krizuiova - lntcmship. from Northeast Docwncnt 
Con>crvntion CentcrwM comin11 Moniqoe Fischer - Senior Paper Conserv•lor, and from 
Lhc Slovalc Aclldemy of fine Ans thc con1ribu1ion wu coming from Barbam Buri...ova -
A„isw11inlheConsc,..&1ionDcpanmen1. 

Tllefin1panofthcsecondwcekwMlhcopponunil)'10pu1inLOopcn1ticntheknowlcdte 
pinedbefore,bys111dyin11diITerentca.se<and1ryin1toidentifylheprocesus.lnthis 
simple way, everybody could evaluate iis own lcvcl lnd by comparing to lhe olhcr.1. 
Hore, lhc !am oflcelun:n inc~ with Tram Vo- Private Phoio1111ph Conservator 
coming also from Getty Tns1iru1c. A special mcntion mml be done hcre abouL the old 
photOjp11plufordidacticuse,th&1werecollcetcdbytheteachin1s1aITdwringtheyears 
cspeciallyforthisaim 

[§] -Fi1. 4.Diffcrentphotogniphicproccsses,dwinglheidentification. 

Tllenextthrecdt.yswcredcdicatcdtolheproblcmsofDcterion.tioncfPhoto,....1uand 
1heissue1ofHandlins, SurvcysandConditionRcpons.Eachofthis10picswM 
extcnsivelypresenlcdini1Scontcnt,soth&Lbecamcundcnlandr.blclhem.oindirec1icns 
for approac:hina:thcdomain 
Thepresem.11tionoflhe·Dctcrion1ticnofthcPhoto1111pluinyolvedno1onlythcoldest 
proccssesbu11hcmos1recents,considcringtlwthcdil!i1alphotognplureplacelhe 
a1111 logoe on„, which ii no more in cunt11t usc. Each ohll lhis has its own symptoms, 
1hatmU<lberocogniii:d.inordcrtolakclheappropri1temeuures. 
GloVC>forloU<hin111hepho1opaphs(prin1Sandneptivcs),usingvoluntcer.1for 
aminging 1he itcms ofacollcetion followingan0$blblished plan, mHig !he boxes and 
fcur-n1ps cnclosures. !he moimting and fnmina ofthc common ond oveniied 
phololflphs,andmanyothetinlcl'llStingissue1fonnodthcbodyof Har.dlin1 
Present.otion.lltis wul'undamc:n1alforlhenextpresem:11ion, becausc wilhoutacorrecl 
handlingproeed~wcc:.anno1malcclheco~tSurvcyfor aConditiooRepon 



Fig.S.Aspeetsduring1hecoursa 

Thclu1wuk11a ned wilh animprcssivcvisitinWien.atlhtAlbcniNand at 
Na1ionalbiblio1e<=k.W<:rew115prcscn1cdlhcgcnc:r1lvicwoflhedepo>iU,1heareasfor 
o<udyin1 1hc:i1ems(mllr.inglhedi1Tcrcnccbctwoenlhepublicands1a1Trooms).lhe 
con•c,....a1ion wort.shops, and somc ofimportanl conscrvation worlcs. Thi• vioiu W<:rc 
in1cnded to covcrlhc: topics ofH01111ing and Matting of Pholo1r1phs, bui wcre much more 
userul, bccausc lhly thown how • IOlll and dedicated eKperiellCC un improve lhe 
c<>n<c,.....1ion«>nditions1ndlheknowlcdgeinthcdom1in. 

Fig.6.RoonuforslUdy.forpublic(left)lllldprofeuioMls(right). 

Thc ""Kt lhrce days werc diodioated io lhe problems ofDocumcnwion of Phoiopphic 
Collections,rwnclyio1hepossibiHtictforDigill.lisa1ion,courtetheldb)'Kl1llt 
Pollmcicr, from Studprd Academy of Fine Arts and Design, ud wilh !he pnc:tical help 
from Jurgcn Seîdel, from Anl!Pl"'m Gcsclschaft furcl«IJO!lische Systcmc mbH, 



Fi1.7.StcpsofDigîtalis&1ion. 

Thel u tdaywudedica1ed1osomcintroductoryissuesconceminttheTru11nen1S 
•llowedforPholOgn1phs,namelylhcSurfacecleaning.cour.;eheldbyTramVoand 
Janka Krizanova.So!hatilw.,.o.gaînonoppmtunityloboincontaetwithold 
pho1ogr.aphs.Theimponanceohgoodiden1îficationofpho10grapbs 1ppc:arednowu 

\ 
Fig. l . AspcctsofDlyCl.,.,.intofPho1osnphs. _ 

So,1he1hrccwceksofcowscs~likc 1 1Wînkling,bu1with 1 hugeimpac1in 
improvingtheundentandingandlmowlcdK•ofoldandncwpholo1'3Phicprocesses.The 
GcncrosityoftheProjec~thehighprofcssion1lsllndards,thebeauiifulcity,wett a llvcry 

hclpful forlhc lcam, inordcr1op.inthec~pcricnccand lhcconfidcocc. necdcd tobe al 
their lum hclpftll for their insliMions &nd 1heir gcnm.J prac:licc. 



Auenslunl aerostatice la Bucu~li, 1905-1907' 

locotenentul Eui;:en Anaky- primul aeronaut romin brevetat, 

prin(ul George Valentin Bibescu ,; balonul „Romlinia" 

dr.i"g.VUJ1/e8uiu-

Dupll. ascensiunile aerostatice efecluatc la Bucureşti În anii 1873 şi 

1874, cu balonul „Mihai Bravul", urmAtoarclc mamfcstll.ri aeronautice de 
amploare au avut loc în Capital& abia în a douajumiu11e a anului 1889. 
Srudii!e şj !11crJirilţ de is19rje a aţrnnan1idi puhlica!e în l!!rA nu fac nici:0 
referirelaascensiunileaerom1iccefcc1ua1e in 1889 laBucureŞ\i dedtre 
Căpitanul Edouard Speltcrini - acronaYI elvetian si gimnaşta acrobatli L91na 
~ de origine nord-americanii., clirora li se vor asocia pe rând şi 
personaje localc,careastfelaucompletat lista aeronauţilor români'. Leona 
Dare, venea de la Moscova, unde ea şi aeronautul francez Leroux, la 
a1enzareabalonuluilordupăoascensiunepublic.li,aufos1ataca1ide1Arani 
ruşi fanatici. Dop.li refacere. la Bucureşti, Leona Dare va fi inso1i111 de 
aeronautul elve\ian Edouard Speltenm, prima ascensiune a balonului aviind 
JocingrAdinaCîşmigiulaBoctombrie,inprczcntaunuinumcrospublicşia 

ofieialillllilor. Sub nacela balonului era atimat un trapeZ, de care era 
suspcndatAcudin!iigimnasta.DintotalulîncasArilorde73301ei,jum.litatca 
revenitprimăl"ieicapitalei, pcntruconstrucjîaasiluluidenoapte.Şilaadoua 

ascensiune 15 octombrie 1889) lansarea s·a fli.cut din Cişmigiu, pc liingA 
Spclterini şi Leona Dare, în nacel.li afliindu-se şi ziaristul Paul Haritin 
(Ciculescu) care va publica impresiile sale in mai multe ziare. Cea de a treia 
ascensiune: tot din Cişmigiu, în ziua de 22 octombrie 1889, alll.turi de 
Spcltcrini, Dare şi Haritin, în nacell afliindu-sc şi c.lipitanul Orezcanu dm 
regimentul 2 geniu. Evoluţiile balonului şi acrobaliile Leanei Oare, 
suspenda!A cu dintii de trapez, au putut fi vlzute de inrreg Bucureştiul. 
strhile fiind impQnzile de mu/fime La a patra 11SCensiune - ullima din 
Cişmigiu - pc lângl Spelterini şi Leona Dare, în nacela balonului s-au mai 
urcatAleeuPopovicişipen1ruadouaoarl-cll.pitanulOrezeanu. Şirul 
cvenimenteloraeronaulicenusevaincheialnslicuceadcapatraascensiune. 
Lui Spelterini ii snseş!e la Bucureşti un nou balon, mai mare (1600 m'J, 
constrw/ special pentru ascen.<irm1 ştiin/ijice. Se rcnun!A la lansarea din 
Cişmigiu, în favoarea curţii uzinei de gaz de la Filaret, unde - teoretic -
debitul mai marc de gaz ar fi trebuit d permită o umplere mai rapidll. a 

'!oanv„;1cBooo,..,..,.,..,Mm<MIHol""1'/IQ/Jw.,.1wl8/JP-T"'*"'~'"""'"'Spclttnm/rnl ""'*"'U .... Dar..publi<alln:Compl„olM....,.A..i /n<>ffl:ldl.JV<MM"'1111"""1aa71J.<t ... ,,...„,,,..,.E(l;, ... 11.,.; ... .o...i2007.p.2J2-2S6 



balonului.Asccnsiuneasevafm:ela8noîembrie 1889, balonul fiind condus 
de Speltcrîni şi având ca pas.ageri pe ziaristul Paul Haritin, pe Grigore 
BAIAceanuşi pe locolenenrul de geniu VAiloianu. Clllloria balonului seva 
încheia - în „slrlinltate" - ling.I Tunucaia, duplli ce urcaseră până la 3000 m 
inll!ime şi au trecu in zbor Dunllrea. Noaptea şi-o petrec in plin câmp şi vor 
plecadinTunucaiaadouazi.euvaporulearc:îiducelaSmarda(Giurgiu)şi 

apoi eu trenul la Bucureşti. Derulareacilltoriei aeriene şi peripe!iile nop\11 
deduplateriz.arevorfidescriseinprcs.lidePaulHaritin.1ardupliaproapeun 
an, li. Vlitoianu va publicaşi el o relatare despre ascensiunea respectivă. 
allturând articolului respectiv o hartA a traseului aerian unnat de balon ş1 

diagramaînll\îmilor. 

C>esigur,pelânglsucecsuldo:publiedo:osebi1,prczcn1aunorofi!eriai 
annatei române la doul din ascensiunile lui Spelterini, evidenţiazl şi 

interesulpecarellprezentabalonulaeros1aticpen1ruannate, în primul rlnd 
ca un potcn!ial mijloc de observare aerianl, atât pentru supravegherea 
mişcirilordetrupecâtşipentrudirijarc:a\ragcrilordeanilcrie 

Din cerccllinlo:noastre rezulllcl, primele preocupări eoncrcle pentru 
baloane în annala români sunt legate de Căpitanul Ferichide şi de 
preocuplrileluipen1rubalonullen1icular.lnconcluziiledesprinsedîn 
smdiulefec1ua1 aratamclnuarnreuşitslaf1Aincareafostfinalulaces1ui 
caxşi nicieventualelecfec1ealeac1iunii respec1ivc2. Vorireceînslaproape 
10 ani pini când problema utilizlirii baloanelor in annata români şi a 

l~fi~n1:~~ pr~~.~i.~u~:;1;~~;a~:ro~~1~:t::;:~1:m a:~:::i~~tA ~';.,~~:.ai:~~:t 
moment este legat de persoana locotenentului Eugeniu Assaky. care este 
implica1nominalîn11cestcontext Astfel: 

-amplalucrar<:/s1or10A.via/i1:1Romcinel[l984],preluând(corcc1)anul 1893 
pentru infiintarca primei subunill!i de aerosta!ie mililarli din armala români, 
adaug.I: " ... la com1n1da cllrf'la 11 fost numit locolf'nf'ntul Eugf'n .4.salli". 
infonnajie inexistf'nl.I in textul referin!ei indicate la subsolul paginii 
respectîveşiflriasefacevre-onoul1rimiterelasur.1aei; 



- inlr-un anicol publicat în 1990 referitor la primele aerostate ale armatei 
române şi apoi într-o cane a aceluiaşi autor ap6nml în anul 2003: lstor1a 
aeronauticii mr/1/are române' csle rcluall1 tcxtual aceiaşi aserJiune ... /n 
<mul 1l2l, locotenentul Eugen Asakl, can studiase fn Franta prablema 
ascensiunii baloanelor a fost numlt la comanda primei subunil61i de 
aerosta(le milltard care flcea parte din Regimentul nr. J geniu din 
BucwqtL Afirma!iile autorului sunt complectale in pagina 178 a aceleaşi 
lucrări. unde se afirmi: l'reocupdri în cee11 ce priveşte studierea 
inlrebllin(drii baluanelor În acfiuni militare ofensive le-a avut 11 locotenentul 
Eugen Asakl, primul oflter aerastler rom4n can a stlldiat in Fr11nra 
problemele privind urg11nlwre111i dot11na aerosta(iei. 

Numele ofi\crului rcspe.:uv mai fusese citat cu d\iva ani mai înainte 
de Matei I. Oroveanus, cu privire la conferinta pe care E.A urma d o 
sus]inl Iacei de al 4-leaCongresalAsocia\iunei româr>epentruinainlareaşi 
răspândireaştiinţelor.CongresuleraorgooizatlaCraiova,subpreşeden\ialui 

St. Hepites. deschiderea fiind programall1 pentru ziua de 25 septembrie (8 
oc1ombrie) 1905,inaulaLiceuluiCarolldinCraiova.Printre!itlurileînscrisc 
in program, este men1iona1 şi : Auaky locott:nent de aniluie Ce înrăurire a 
avui li va avea a.supra diferitelor ramuri 11ilnfifice invenfiunea balonu/ul 
Cu pro11u:/iunl. Men\ionând cA nu a putut găsi textul acestei conferin\e, 
autorul face constatarea el: ... în diverse lucr4rl se spune cd primul ofiţer 
aerostier rom4n ar fi fost locote11efftul Gdrdescu, iar ;„ a/lele cd 
locotenelul Eug. A.uaky ... adougând „Precizarea documenlotă se impune " 

Observând cil din anul 1981 şi plinll acum situa1ia informa1iilor şi 
confuziilor despre Eugeniu Assaky a rAmas neschimbata, ne-am propus sA 
elucidam „cazul respectiv". 

Cautând, aşa cum era şi normal, în eviden\ele militare publice -
ANUARUL ARMATEI ROMÂNE - spre surprinderea noastră nu am găsit 
înrcgistratnici-unofi!erromân(activsauînrezervă)cunumeledeAssaky 

Eugeniu, pe peroada 1890-1905. Am dublat informa\ia din (1981] privid 
wnferinţa de la Congresul A.R.P.l.R.S. din 1905, cu o sursA din presa 

'V•lonuAv...._1„.,.,.,,,„"'''""'"''"''"""''""""'l?l"-/Ol6To1""3-200J.p?7.17' 
'>.ioc„IOro"""''-/""'""""''''""'"'1<!.""'"'"""'"""'"'"d"'l"/lllJ0./9/SEdo!un>.i'h.-_ 

"""""""'''"·1911.p.22!. 
'ol- • ~'""'"''""'",_..,., ,.„,„„ lnamt""'o I• TlafNI""'"" ''""'''"'· P"'f;'"'"" «I•• d4 tN l""n<i<• , . .,.~,.,. 
\l «t<l"0/"1</oCnmwo> Top.C"1<>1F.GObl&fio,8U<Utcl'•l90S IT"""'l"'"'f<hnţck>t ....... «"'nu 
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vr<:mii', unde am r<:gbil-o men!ionatil, ca lillu şi inclusiv pe autorul ei 
locott1nt1ntu1Ass11llydln11rtllerk 

Mergind mai departe, primul şi cel mai important rezultat a apl!rul din 
cercetarea fişierului alfabetic al Bibliotecii Academiei Române, unde la 
numele de Assaky Eugeniu glsim urmiUoorca înregisirar<:: 

lmponanţa şi n«t1si111tea aerostaţiei la armau. 
Conforin/4 ll1.to/1t4 de prnltt/IUJU tlttmce/mul<'l la Cercul mdltard/„ Cap11"14 fft firu> 

de8apr1/1ef„pretM/oM.SReg<1/u1~1A.S.R. l'r/11C1peleFerdmaftd.d• 
Locotent1ntul Eugenlu Assaky 

Di1rRegimetW•lllAmlt'1ece/a/e 
Diplomo/ al ~c<>a/e/o,- dt a~rosta/oe d•tr W1Ma 

ln•1•11l1UI de Al1e Grafice •• Carol GObl"". 16. S!rada Doamnei 16 1904 

Plecând de la accs!c dale - lom11men1 <i Regimentul li Artilerie cetq/e -
am reluat cliutal":a În Anuarul Armalei Romllne, anii 1905 şi 1906, pentru 
arma artileriei, unde, la ofi1eri ac1ivi, 1-am aflat înscris pe locotenentul 
ASACHE Eugenlu cu gradul şi loca1ia respec1ivl, firă si mai rlminA 
vre-undubiuciiarfiunaşiaceiaşipersoanll.cuaeelacllutatdenoi 
Explka!iacelordouAserieridiferîtenupoatcfidecâtunasingurii:avindin 
vedere trimiterea sa la şcolarizare în Ausiro-Ungaria. locotenentul a 
ob!inu1 probabil aprobarea de a-şi scrie numele inlr-o manierii mai 
,,apuscanll" ASSAKY în Joc de ASACHE, spre a evita orice eroar<: în 
pronunţiaeor<:ctllanumeluişJtuînlr-olimbll.slrll.inii. Maimultcasigurcll 
în dosarul personal al or.ierului, de la Arhivele militare, sll.se g4seasca 
Înscrisuri demonstrând aceaslll. ipotez.li, prac1îca uzuala la acea dalll., 
consacrata oficial prin unnlltoarea formulare: Prin decis1a ministerială No 

din [gradul, numele şi fancfia] ... 5 'a autori.sal a se semmi pe viitor 
... şi/01a.s1-felsdjie inscrisşi in .:omroo/elearmatei. Dovada în acesl 
sensestefaptulcă,inMonilorul6s1eidinsep1embriel90l,îndocumentul 
carcaprobllataşareaunorofiieriromlinî, inclusiv E.A.,petimpdedoiani 
în annala austro-ungara, acesta este înscris, în lista locotcncnJilor, cu 
numele de 4!!!1!LEugenlu din regimenlu/ 2 cetqte". Inerţia administnliva 

'Trib•"'11Cnnoval,AnulX,No.JIS.DllmoncclllS<p!cmbn<l90!,p.J. 
'J.(„,„„,,„,Q„„.lll'OIS<:p1cm1>n::t4.No46li'artu0focoallol,p.1IOIM11<l<stal..,,._1<no„1a1 
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şi redacţionallau llcut ca. Jn AnuaRle pc anii 1902-1906, sli nu aparii 
numele modificat. 

Pentru noi, cele mai rcle\lante sunt lnsii datele personale ale 
locotenentului Asach.e (Assaky) Eugeniu, aşa cum apar ele înscrise în 
Anuarele din 1901 9 şipânâln l906(înclusi\I) 

ASACHE EUGENIV 1874 Oc!.3 
Rcg.2cetale 1894Iulie1 elev 

(20/26Clas.Sc.Spec.AşiG 1899) 1896Iulie1 s.-locol. 
1900 A r.7 locot. 

Dînaces1eda1erezultilînmodclarcA, lnanul 1119) a\l.inddo&r 19 
ani si nefiind nici măcar intrai ca elev în şcoala militwi. Eugeniu Ayd1ţ 
!Assakyl nu puica fi numit la comanda primei subunilAtj de g;rosta!ie 
!!!J.!i..uui. Es1edenein1elesşi regretabilclau1orii lucrărilor contemporane 
noul, cila!e mai sus, nu au cercelat şi avui în vedere nici Conferinia lui 
Assaky din aprilie 1904 şi nici Anuarele Armatei Române. surse uşor 

acccsibileş1edifica1oare. 

Assaky- primul romin eu diplomi de aeroa.ut ! 

Aşa cum am văzut, armata română mai trimisese ofi\eri ai sili in 
striinltatepcntrudeprindcrcacunoştin!elornccesarcutîlizlriihllloanelor.ln 
primulrând,evorbadelooGlrdescuşiprobabîl,ulterior,de&l!iofiieripe 

carcnu-iş1im,darciaufostşcolariza1idefi.Jmizoriima1erialelorrespcctive, 
aplicând11-şicunoş1injclcas1felinsuşitcexclusivpcn1rufolosircabaloanelor 

capli\le,lnopera1iuniderecunoaştcrcşideobservan:acâmpuluidelupUi. 

Locotenentul Eugcniu Assaky este primul ofi\er romio despre care 
aOlm ci a parcurs o şcolarizare ai:ronauticA completă (leoric şi practici, 
asccnliiunicubaloanecapti\le,asceosiunişizboruricubaloaneliberc), 
ob!inândcalîficarcaşiodiplomldeaeronau1corespunză1oare. 

lnconferîniasa,maisuscitalli,pecareasusjinut-olaCerculMilitar 
din Bucurcş1i, în prezenia Regelui, a principelui moştenitor şi bineînieles a 
conducerii militare superioare şi a colegilor sli, locotenentul Assaky a 
prezentat un rapon complet asupra şcolarizării şi practicii aeronautice pc 
care!! efectuat-o timp de doi ani. Vom reda, pc scun, principalele idei 
cxpuscdeautorinaceasUiconferin!A • 

'A•"""'IA•'"""'R"""""/90/LO<Oton<n\;ottll<-.p407Ulhmu1An .... 1n....,om""';"';'tns.rio 
numol<lo1AA<hcE"l1'n•ucstc0<lp<1null'J06,IM<ri<urll<nln<llokftll«cu<ol<dlnl90l 



- Apleca1din1a1t,cuoaprobarcdco::onccdoupcdo1ani,pcn1rucfo:IWU'Clunuis1agiu 
în wmataausiro-ungari, fiind reparnzal de cllre Mini•terul de rtzboi „Imperial şi 
Rcgal"!aRegimcn1uldeanilcriedeasc:diuşicetatc„Kai•crNo.l"dinViena; 

-Aunnlri1-pclângl~-încadowl•pec>•hll.l1pn1c11ca1einregimcn1ul 
mpect1v:~(ecan.amen1germandelm)pcnuudcservireaanilenc1 

grele şi~: 

- Serviciul acrosiatic frccvcnla şcoalo din aprilie - în paralel cu pmcllca pini dupa 
Manevrele „Imperiale şi Regale", când se dldea un examen. Se urmau cursuri de 
teoria conducem balonului, meteorologic, chimie, cotirea ha'1ilor, utilizarea 
1ns1rumcntelordcmlsurtnc.;esare pcntruas.;ensiunilccap11veş1 libere, ccnservan:a 
matcnalulm,con•1ruc11adcbaloanc,jocderă2boi,regulamcntcaplica1claexcrci1iicu 

trupa(„380dcsolda1icu80cai")inhllmareaşicxcrc1[i1cuparculdccampamc; 

- ln complcc1en:a anului I, panicipa !a manevrele dcsflşuralC în Vestul Ungariei, 
mane\lfelacaresctrimiteau4-5ofi]crid1nficc11J1:sec!1une: 

- Absolvlanull,efcclullld4as<:en1lu11lllbcttşll50caplive; 

- ÎnconccdiuldcvarliplcacAlaPansundcv1z1oncazama1crialul francezdcaerosta1ic 
În drum, la ducere, stud18ZI! la MOnchcn scc[ia de aerosta]icbavarczA şi fabrica de 
baloanecapuvc-•mcu(Drachcn-Balon)dclaAugsburg.1arla întoarccreBatalionuldc 
acrosla[1c de la Berlin, unde asisli la c~crc1[ii de lclcgrafic firi lir înlrc baloane: 

- Conronn aproWrii slagiului sAu de c!lre impănllul Francisc Iosif, este insumat 
cadrelorŞcoliidcaerosta]ie,cuearcfacc1ns1ala111şilucrtndcahmentarecuhidrogen 
şiepoiobserv111hmişirei::unoaş1cri.LaRoma,examincaz.llproduccrcahidrogcnuluipc 

caleelec1rohtic.lşico1UUUc1iadcosebltlabaloanelor1tahenc 

- Execulli, în intervalul respectiv, încă 4 ascensiuni libere şi 170 captive, 
însumând li ascensiuni libere şi )20 ascensiuni c.ptive, în diferite 
puncte ale Europei. "Ceamaiînallialtitudineceamatinsafoslla2) 
Decembrie 1902 o înilţime de 5964 '"',iar cca mai mare distanfl 
parcurs! este Wiena-PmelOpe în Bosnia, cu o vitesl de peste 100 klm. 
laor:l." 

DupAexameneletcoreticeşi praclicealeanului II şi re:i:ultatelecelor 
doi ani, o comisie speciali ii acordi Diploma de aeronaut („Brevet" în 
tenninologiacurentfi),iardinpartcacolegilorşiprofesorilorşcoliiprimcşte 

în dar o sabie de onoare, sabie pentru care, confonn regulamentelor militare, 
Regeleîiaprobădreptuldea-opurta. 

primu!n .::~a~~· :;~o;:n;~p%1m~~g(::i~i;l~~~. ~~s:e~:ec~ :~~~~:; 
prezenta, pc baza unor infonna1ii publice din epocă, câteva dintn: 
principalele activitlili aeronautice - în spc<:ial realizarea şi ascensiunile 
balonului "România" - la care E.A. a participat, cu calificarea şi experienţa 
ciştigatelaŞcoalamililarfideaerostatiedelaVicna. 

" 



IPfiiP!•re& PPUI Ano-Club III Bucureiiti 

lstoriabalonului'"România",nespunepresavremii,ainceput: 
în urmauneiconferin/eusupraaerostaţie1,pecarea/inu1-oanultrecul, 

Înaintea suveranului. in localul clubului militar din Capita/6, d. locolenent 
Euge111u A.ssuky, [când] s'a hotdrdt infiin/orea in Bucureşfi a unui aero-club, 
<are fu pus sub patronagiul MS. Regelui şi sub preşedenţia principelui 
Vulentm G. Bibescu. un fervent amu/or al lutu.rar sporturi/or moderne 
Conferinţa /inu/ii de d. locotenent E. ~$Sally avusese darul de a interesa in 
nrod super/a/Iv pe M.S. Regele şi pe numeroasa usistenţli care a uscul101-<1'0 

Anterior, ziarul Dimineaia", anunţând prima ascensiunea balonului 
"România" scria şi el: 

Aj/dm Cii plăcere despre infiinfarea unui aero-c/11b de cUtre persoane 
Jm eli10 noasfră A.ceus1U societalees/e mul/ binevenită şi de un mteres 
general, având scop11r1 noţionale inuite, preglilind elemente curagioose 
penin/ cazuri grele. elemente care sd dea concursul lor armatei, apoi este 
de "n interes ştiin/ijic superior, servind Io toQ/e studiile meteorologice. ele, 
el<' 

lnfiintarca Acro-clubului a fost solulalâ şi în presa mililarA 
româneascldespecialitate,printr-unarticolîntitulat:Chesliuneoboloane/or 
lu noi şi infiin/orea 11nui oero-club În B11cureşli", în care, autorul -
locotenentul Gabriel Negrei - din Mints/erul de Răsbo1u. spune 
umllUoarele: 
. Serviciul de aeros/a/ie la noi este Înlr'o stare cu lotul neglija/li din cauza 
lip>ei de fonduri; in cât orice militar SI pairia/ trebme să se ingr1jeuscQ 
(J<!nlrll eventaoll/atea unui rd.<boiu. Un gr11p de patriofi Romdm bine 
crmosc11/i ai capi1alei, c1v1/i şi mi/Ilari, au 'wut ideia de a pune temelie unui 
clubdeoeros/oţie. „.Minislerulderiisboiuoincurajatinfiinţareac/ubului 

Romdn de aerostaf1e, ace/aş lucru a făcut câleva persoane marcante din 
Cap11ală prin subscrip/ii băneşti . .. Cu banir strtJnşi. cu material11/ ce ore 
încă regimentul de geniu şi cu cel ce se va cumpdra, se va instala fdngă 

Frlaret o staţiune aerostald compusă din un balon captiv pus la dispoziţia 
p1<b/1c11/ui pentru uscens1uni de pldcere şi amatorilor pentru a se deprinde 
cu conducerea baloanelor. Din beneficiile ce se var slrdnge se va mări 



opera prm instalarea unei fobrici de hydrogen şi pri /recerea fa ~c11rs111m 
liberecubll/onul. 

Prima aciiune majoră a Acro Club-ului. a fost comandarea şi 

achizi\ionarea unui balon sferic nou, pc cheltuiala principelui George V. 
Bibescu. Principalele infonna\ii despre acest balon. botezai „ROMÂNIA ", 
au fost publicate într-un ar1iool întitulat . .intre cerşi p4mânl- ascensiunile 
ba/om1/111 „ Românio "'". semnat - evident, cu un pseudonim - MONTGOLFIER 
şileredAm,pcscurt: 

• AfoufabncallaAugsburg-inGcnnania(Bavaria)- constructoaLu1durând40zilc, 
efectu&nd1>-se sub .. din:ctia şi con1rolul" locotenentului Assaky. n:pn:zmtanlul 
cumpArAtorului.Cos1ulbalonulu1afostdc 18000fT1111ci(cxclusivtranspor1ul) 
• Capacilalea nominala a balonului· I 500 m', un diametru cxtcnor maxim de 12 m. 
• Supapadcsiguran1~abalonulu1.dcunsis1emi:ierfcc11ona1.cân1.lrcşle 15-20kg. 
• Nacela balonului avea o formA pa1ra1A „de o mAJimc de un metru ş1 ium:llalc"", din paic 
implcmc, dp1uş11.I cu pluş. avind pairu scaune mobile ş1 cutii dm paie i:ientru ptsuan:a 
diferi!eloraparateştiinJifice.Grcutateae1estede 175kg.innacc1Aîncap.,cuînlcsnin:""4 

Din aceiaşi sursii vom reda, în continuare, şi cele mai importante 
relat!ridespreceledouiascensiuni,efectuatecuacestbaloninanull905. 

Prima ascensiune a balonului „ROMÂNIA" 

Prima ascensiune a balonului „ROMÂNIA" a fost programată pentru 
ziuademien::uri l9octombriel905,laorele2d.a .. peunlerendcschisdin 
fundul curţii Uzinei de gaz de la Filare!, unde uzina fixase o laxă de 2 
leilpersoanA. Din cauza diametrului mie al ievii de alimcnlare cu gaz aerian, 
laora4d.a.balonulnuseumnasenicipcjumătate,astfelcăasccnsiuneaa 
fostamânatlpcntruadouazi.Balonulafostancorat(imobilizat)cusaeidc 
nisip, iar pcsle noapte a fost priveghiat de jandarmi ~ide soldai ii de la geniu. 

Joi, 20 octombrie 1905, la ora?"" dimîneaia s-a continuat umnarea 

~~:~l~i,o~:C~~u:~t~~~~a g::„~~n e~ac~~:~~~~~:~~t~:~~~ :;;as~~; 
unnătoarele: aerometru; psihometru aspirator: barograf câteva apanite 
fotogrofice speciale: numeroase ochiane ş.o.; 2 porumbei cd/ători „de ole 
mâncării, câteva sticluţe cu coniac şi şamponie ··. 

Balonulera1inu1de„vre'o 50 solda!i". Pe rând, în nacelă, s-au urcat 
patropersoane: locotcnentulEugenAssaky, locotenentul Paul D. Moruzzî. 
maiorul Demetriad - din marini, principele Valentin G. Bibescu 

"R....,,.ao/.,,,..ld.Anullll.No 11,Nocmbncl'IOS.p )10).lll 

" 



Decolarea În prima asc:eiulune a avui loc deci joi 10 oclombrie 
1905, orele 1000 dimineaia din curtea Uzinei de gaz de la Filaret Prinire 
speclalori se remarcau şi d. Ion N. Lahova„i. ministrol de domemi şi 

.wţii/e indnlsnc/1/0„ aeronaufi Urcarea, aproape pe verticală, a fosl 
acceleraliipringolireatreptaliadoidîncei14sacicubalasl(ms1p»lua!iin 
balon.Dinrclatareaulterioarlialoco1enen1uluiAssaky,balonula1reculînlâi 
re de-asupra Bucureştiului. pe llinglipulberll.riade laDudcşlişi pc deasupra 
fonului „Cli!elu", unde o scncinelii, (mai vigilcnlli, seu mai speriată . N.N.J 
!rage douA focuri de armA, car<: !rec pe lângii balon, Iliri sA·l atingă. Erau la 
520 m, urci la 580, unde 1empcra1ura era IS°C. La ora 12:25 ... dăm drum11/ 
ro„umbcfufui .. Vdnmt·· cu o tefeg„amtl către M.S.Regele. La ora 1:45 ating 
ua mai fnulttf t1llitudine 960 m. Dupli dejunul rrugal pe care îl luaseră. în 
balon, principele 81bescuacon1inua1cue:rplorărilesaleş1iinflfi~·e. ridicând 
şi nu-roase fotografii •• a for/11rilur. a rtJ1<fllor şi difct"l/elor ape sule ŞI 
p<mfiuni fopograjke. În momen111/ descindere/ am dai drwm1/ ~· Io al 
doilea por11mbel .. Zme111··. prm cure anunţam de.•cinderea. La orele J ş1 32 
s uu început pref"Jrativele penlro descindere cu af"Jralcle venii/. coarda de 
d1rec/ie fi pano11/ de deschidere 

lntimpulaccstuizbors-apareursodislanţădecca. 80kmînpcstc 5 
ore, aterizarea cfecruându-selaoral„p.m.in fat.asatuluîS.!ipunari.din 
lalomîf.a, in prezenţa a peste o mie de /ărani veniţi de pri" imprc1ur1m1 La 
sosirea În Bucureşti, acronau1ii primesc o telcgr<imă de l<i MS. Ro:gc/c prm 
<"<JreQt;eslonefd1c11ăimreprindereofibunu/eircz11/1a1 . 
.. Cu această m:azie ţiu să men/ionez cd re11fito bună a o.•ce„siune1 .w 
dutoreş/e în deosebi pri„/ului Bibesc11. care şi-a dat /oale sfor(ărde fo<·tJnd 
l<>t odattf m11//c .tacrific11 pentru 1sbânda acestei prime încen·iir1 a 
aero.•taţieiromâne"" 

A doua ascen~iune a balonului „ROMÂNIA" 

Ascensiunea a doua" a balonului „ROMÂNIA" a avui loc duminici. 
lO octombrie 1995, ora 1 p.m„ cu urmAtorii participan!i. Valcnlin G. 
Bibcscu,loco1enentulAssaky,ciipi1anulGorsky,Nîculescu-lanca.Spcc111ori 
mul!i ( ... ojlue"fă enorma de p11blic ... timpul fo<irle fr11mos şi •·ă/duros ) 
asist.I la decolarea. urma1.!idcoac\îune publicitar!: ... luvrc-o60demctri. 
aeronauţii 011 aruncai 11n mare număr de pachete din renumita croco/<Jlii 

"rnndo><l<p<urei<<.._,<mpir>locum.•"<m«rtiu>doneoclfo/"11"'n.l<fk1Jt<.lna<c0<!6prnnl 
...,......"""<nt..lonul"Rominio".d<'*"'pri"'"ip<i<Go:"'lj<Vol<nunRi"""'u„noprlmrl<ro1o•••RI 
., .... ,.roc,„1.1.„1r.t•"· 
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Cailer pus4 la dispozi/ia d-lor de agen/ia de publicitate „lntern(l/ionala". 
Ajuns la c:ea. 300 m, balonul ia direc1ia NV şi apoi NE, survolând intreaga 
Capitală: peste strada 11 Iunie. calea Rahovei. Palatul Jus1i11e1. Dâmbovi/a. 
Casa de Depuneri {CEC}. Cişmigiu/ (aici deja se afla la 450 m inlil/ime}. 
apoi străzile Popa-Talu şi 811::eş1i. Şoseaua Mogoşoaia. Herăslnfol $<apoi 
Clmila, 811jiea pdnă aproape de Periş Cu aC<Jlaşi echipament ca şi la prima 
asC<Jnsiune,aeronau1iiaumailua1cueipatruporumbeici'.Uiitorişi9sacicu 

balast (nisip). in traversarea Bucure.ştiului constatii cii oamenu şi toate 
vehiculele se dislingeou l;Jdmirabil. ba in unele locuri W>rbeam cu 1recătar1i 
Mai apoi însi .. .Abia ieşisem din Bucureşti şi pe şosele sa11 la marginea 
satelor observarăm grupuri de săteni cu armele la umăr ges1ic111ând. 
uitându-se la balon şi avtind o minQ cu totul ostilă. Unii din e1 chiar ne /uQu 
la ochi, cu mlen/iunea de a omori .,dihania aia de pas&re galben(;··. precum 
a numii balonul când am descins. Ajunşi aproape de Periş conslalii o 
tempcra111ră de 1 gr. sub zero. in !impui zborului sau, balonul a atins o 
altitudine maximi dclSOO m, iardistania parc:ur,;ăa fost de cca. 40 km. 
Ati:rizan:a a avut loc la ora s"' p.m., lângă Periş „pe câmpul numit 
Polizoaia"". Din discu1ile avute de reponerul ziarului Dimineaia cu loco! 
Assaky,potfire\inuteşicâ1evainfonna1iiintcrcsantc: 
• Balonul dezumnat cni ·>i""'lM în cuT/co odmmmro/1â domeniilor 

pri11c1pelu1 81bescu. Je pe cheiul D4m1"'vl(e1. unde Assaky"""" Io J1Spo:l/1e o 
echlpd Je 10 solda(/ de geniu. pe care vreo sd·lforme=e asifd co sdfie u/1/1 
reglm<nlulurlnauas16Jirec/I< 

Pentru """""'siune 111 cxpnmasenJ dann1a de urc•rc în t>.lon ş1 doua 
d°"rnne·pnn<1pesaD1bescu1id-nal0<ot.Moruzzi. 

Urnnarca balonului cos1a ww• fapte suu Je l<t1, in afard J<t a/1~ che/1u111/1 
Eposibilcabalonul .. Rornln1a""saf1cdonalannatci.unnândcaapo1 

soc1etor.a (Acro-Club-ul] sa cumpere oit balon. pnn snbscrip111 

Asceb.iliunile din 1?06 ale balonului „ROMÂNIA " 16 

DindatelesAsitedenoi,oprimiascensiunetnanul 1906aavut loc 
Dumineci l6 martie, orele 11:15 de la Filaret, cu paniciparea unnltorilor; 
căpitan Ur/(i/eanu. loco/enen/ii Moruni şi Asachi ŞI d. St Theodoreanu. 
Balonul a ajuns pinii la o inil\ime de 2200 m şi a aterizat lângă Zimnicea, 

UnnAtoarea ascensiune era programatl pentru vineri 16 Iunie 1906 
oras", daratrcbuitsificamânaticuaproapedouiorcdincauzapresiunii 
scizuteagazuluidciluminat(inprcsiiapartrciorcdiferitepcntrumomentul 

··Mu.„„„.1.AnwlXXIV.Lwn127MA>1ocl906.pl 
-O.'"•-Amllll.Nr.IM8.Dwn1necll8lun1<1906.pl 
MUonTmdAnwlXXIV.Nol6'1.0um1n<dolllunic:l'°6.p.2 
MUnlw<tt/Anu!XXIV.loui221unic19Dli.pl 



dccolllrii: 6'0; 710 şi 6" scara). ln nacelll s-au urcat locolcnentul Assaky şi 
Niculescu Ianca. Se urcase şi „d. Kaizigara dar a fost rt.:!inut de nişte 

împrejurlrincprevlzutc". 

Îninten1iaechipajuluieraefe<:1uareaunuizbordedoulzile,cuo 
prcgltire corespunzătoare, sperându-se a se ajunge în Bucovina sau mai 
dcpane. Mîşclrilc balonului erau „dirijate de locotenentul Assaky", pc la 
o~clc 1" noaptea balonul aflându-se deasupra mun!ilor dintre Comarnic ~ 
Sinaia Sâmbltl dimincaia erau la o altitudine de 2000 m, iar la ora 12 
;i;burau intre Câmpina şi PloiCllÎ în direeiia Gala\i. La ora 400 d.a. sunt la o 
înAl\imede600m,ocolescMîzîlulşidinnouîndirec\îaPloieşti. Continui 
J:borulpânAlaGhergani,iarapoiaterizeazAîncomunaPotlogi,laodis1an1A 
de 4-5 km de gara Titu. lnlliimea maximi atînsi pc timpul ascensiunii a fost 
de 3100 m, la orele 210 ziua dincolo de Câmpina, la o temperaturi de I S" C 
DuratacompletAaJ:boruluiafostde32ore. 

Cuprivirclaascensiuniledinanul 1907,amaflatinforma!ii"dcspreo 
sin~urA „înAl1arc"', care a avui loc în ;i;iua de I S iunie. sub forma primulw 
Rallye-Allfo romdn. o compclilic de automobile în care câş.tigAtorul era cel 
care ajungea primul la locul de aterizarea balonului. ln balon s-au urcai 
f'rm/ul George B1bescu. Prqedinlcle Aero-Clubulu1, Nicu Arwn ş1 

Cantemir Câmpeanu Balonul a urcat pâna la 1600 m, în dircqia Cotroceni, 
CiorogArla, Bolinlin şi a coborât pe marginea unei ponu11biş1e în apropiere 
de .•atul Roşu CA.ştigAtorul Rolly-ului a fost Jean C6m1fr6şe.<cu cu 
lautomobilul] DarrfMI de 16 cai putere, care a luat premiul [ . Premiul li a 
fost Luai de Maximilian To110/la cu De Dian de JO cai putere Cele/afle 
u11wmabilepăr6.•iseră/11p1a 

Un labei ane»at prezinlA, sinoptic, detaliile ascensiunilor men\ional~ 

BUCUREŞTI, 1905- 1907: 
ASCENSIUNILE BALONULUI .,ROMÂNIA" 

Dataucensiuaii 
Loculdecollrii 

Numele balonului 
(Proprietarul 

balonului 

Ocupanţii 
balonului: 

Aeronaut 
canduciltor 

Aeronauţipuageri 

Datecuprivinlazbor 



Locol Eureniu ~:joi,20octombm: 

20octombrie1905 ~ 1905, 
Bucureşti- Loco!. PaulD. ora 10 30 a.m„cuneaUzineidc 

Filare!/Uzinadegaz MORUZZI .~ 

[gazde iluminai] Maiorul Altiludineamaximj:960m 
Balon„RoniAnia" DEMETRIAD Alcrizarea:joi,20octombric 

(Acro-Club Român, Principele Valentin 1905, 
Bucureş1i) G.BIBESCU ora3'0 p.m.,infaiasatului 

SApunari,jud lalomita 
Dis11mtapareursi'l:cca.80km, 

ln5orc 
Duminici Lor:ot. Euyniu Decolarea:duminicA30 

l0octombrie190S ASSAKY ociombrie l905,ora2p.m .. 
Bucureşti- Cipitan cuneaUzincidegaz 

Filaret/UzinadcgllZ GORSKY Al!ÎJ!ldini;11maximl:2500m 
[gazde iluminat] Principele Valentin Aterizarea:dllminici30 

Balon„România" G. BIBESCU octombrie1905,ora5„p.m., 
(Acro-Club Român, NICULESCU- lângăPeriş,câmpul"prina 

Bucurcş1i) IANCA Polizoaia"" 

Duminici Lgcol.EufMiU ~:duminică26manfe 
26martie1906 ASSAKY 1906,ora li "a.m.,cL1nea 

Bucure.ş1i- Cipitan Uzinei de gaz 
Filarc!/Uzinadegaz URLĂTEANU 6.ltit!!l!ineamaximA:2200m 

[gazde iluminat) Locot.PaulD. Aleriµrea:duminicA26 
Balon"Rom6nla" MORUZZI manie 1906,ora I 00 

(Acro-Club Român, "· p.m .. Zimnicea 
Bucure ti THEODOREANU 

Vineril6iunie1906 Locot.Eugeniu Decolarea: vincri 16 iuni<: 
Bucureşti- ~ 1906,ora6.sp.m.,cL1nea 

Filaret/U.zinadegaz NICULESCU- UzincidcgllZ 
[gazdeilllminat] IANCA Al!it111!ins;11m11!!iiml!:3100m 

Balon „Rom6nla" A1erizare.J1:simbltl l7iunie 
{Aero-ClubRomân, 1906,ora s'sp.m.,comuna 

Bucureş1i) Potlogi(4-Skmdistan!ldc 
ara Titu 

Duminic:lilSiunie Princi~lc:Geoaa.V. Dccolarea.duminicăl5iunie 
1907 B/BESCU 1907.ora5 00 p.m.,cunea 

Locot. Nicu ARION Uzincidcl!llZ 



Filaret I Ui:ina de gaz Locot. Cantemir 
I gaz de iluminat] CÂMPEANU 

Balon "Romlnl11" 
(Aero-ClubRomin, 

Bucu ti 

Altitudinea maximi: l650m 
Aterizarea:duminicAISiunic 

1907,inapropieredesatul 
Roşu 

.\"urnmory 
AnouisWldingpaninLhchisLOryofspatialco"<luestisheldbylheboloonasc.:nsions 
Thcaniclep.....,n1Ssequencesfrom1heearlyanemptsofballoonn1gh!inBuc:harcs~m 
1hcl01el9"'cenlury 



Pnoc•plrlodWIOf'O,l•pla„pelrival•.....ilU• ri:I 
l ...... ţlospo<Hlell11lo••l•pen.U(...,.l-llld..Clir.) 

Ll.col.CataJilfC[lrM· 
/fUptt(Ol'tJllllprnl,.,,,/,,,,,,ll<k~nl<l,.Do"'•S/W-11" 
almU11/c/pl•l•il11<..n>1/ 

Unc• pi1o!fasci1W1l•lisLOriei1111iverHlee.1e-l• 1levol\l!iciun11i sltucol>lc11rdc 
pe m• lul Tibrului cuc a devcn~ orlşclul Roma, iaracesia s-a 1 ..... furm11. inlf-1111 intCl'\ll l 
de catov. sec<1lc, Tn Roma sLlplnl. lumii. Onşcle cuc alclluiau osatu„ Imperiului 
RornM, nu rep«an1&11 dec.lt YlSNl tcritori11 •l Romei, C<!I mai mm: ota;;•slal din i510ric 
d11piopinia llri.~lfSchneidcr.ln100teregiunilee11C<1rito,rornanii_•ulntcmeiatorqe,i11 
pe cele distNsc·le-.ou recons1ruit Ace!llcaau fost legate de c•p11all pnntr-o telU<I< 
drumwi vasLl şi bine pusl la punet, fiind c:onsuuc:iori lalcn1a1i şi neobosiJi. Clilcd< 
comunic• Jie terestre e„11 vitale, penuu dcplosarca rapida a 1nna1ei rom1111C, cea,,,..; 
complnl m"'li..a de rlzboi • anlichiLIJii, care pu!CI aj11n1e h11r-un timp record ln ZOMI< 
dcsta]iOl'W'CSllldeeonnict.Odotlco1osol•letnnorescoraşele, comerţulşivi•t• 

co1idi1nl . Cele mai mul1cor.:!e 111 fos1ridicatclnpanc11pmanl1 imperiului.~< 
pa.nea orieniall en. împlnziLI de citadelele eleni.iice. cuc.u servitdrepc model. De 
• ltfel. realizArile 11rbane şi potitch~ ice din epocll •u n•1t 11n subsWIJi• I apon l"'•esc 
lmbo&1Jildein1eniolii.atcatchnielrornllnl 

11-rfeplqKM"a • rtcahrerlirde&rcr/nit 
knwttmP"""""""•tt 1• M""1« 

Spirillll orpniza10~ 11 c~rilorilor latini 1 
creatun1pu111odministn.tivfoancbinepusl1 
pW1Ct,c~ nuliuo nimicla voi1 lntlmpllrii 
fOf11 aC<1'111i apenil conshl ln 1rmlluro 
legislativi 1 s1&1ul11i, dublatl de o 
impresio11111Llputcremili1ari.M•rilett•lizlri 
co1>11uuc:tive'"' ~t potibile d.l!Oril.I 
instituliilorputemice,ins1ituliilledJ'O< 
modeleau111p„vic111ilplnllnzillldcuLlzi 
ExcepW!d Roma, modelul suprem, oraşei< 

romane en.u ieruhiZltc foane suie!. Cel mai INII! grad li aveau •cele1 cu rang de 
colonia. unnato demunicipli1i civlraru. deosebirea dintre ele fticind-o,drep111rile 
loc11i10rilor.conformlegilorlnvigoare.şiins1i1uliileorl$Cntşli.Llfcle1şilnqnirilc 

greco-oloniHiC<1,sep11J1C1acccn1foancm1ttpecdificiile1iamenajarilepublice: lattt, 
1cnne(blipublice),foniri(C<1ntrelepolitico-oconomice aleoraşolor),flnt4nipublice 
biblioteci,&ridini,~li1icirewi. 

Dinllritanni• plnll1Eufnuio1ueoraicleromancseucm1Muln1recle. LocuinJCI< 
rom1nilor avuri cn.ufoanespatioase1isebucu„ude1otconfonulşi luxul oferii de o 
civiliza1ie n.fino.Ll.Eledispune.aude1pic11ttntld.110ritlbnnşamentelorl1 conductclc 



publice1icn.uprevizulecusislcmcdcl~lzireproprii,con~Hi1uitcdintevidcccn.micl 

princarecifCulo 11burulficrl>intc 
Uni din probllltllclc importante ale cdiHlllii romane cn. alimcnwu cu aptao~lor 

lnaccsts<0p11ufost<011Slruitenumeroueopcd""tecc1n.11SporUu,pelllft&imidezccidc 

~~10::'~ .:pi:~i~~:= :::i=~ ~~::~=~: ::...7:: ~:::e În":...~ 
dcreurvorulon111lazidurilco1a1ului(cm1~1/""').cn.uins11.latcdccantoaredco.luviuni, 
pl onesauvenicole. Dincastcllumapaucculn bazinuldcdistribU[ic, compv.sdintnoi 
companimcntc, ficco"' cu odettina1ic p=id: bai publice, flntlni publice f i 1uri de 
inccndiu,p=urn1ipentruaprovizion1,reautilizo!OrilorprivaJi. La mijloculsccoluluild. 
Hr„ Tn Romo func:Jionou noul opedU<tc tolllizlnd 421 km lwiJ imc. ln vremea lui 
Augm1us(27i.Hr.-l 4d.Hr),ficcan:locuitorolman:luio1a1dlspuneodcwidcbitdcopl 
c.,...idcn.bil1ianume llOOVzi,!ncondiJiilcuneipop11lo1iidepestcunmîliondesuRetc. 
hi11a 1itc1isl•1icscvcrtlndomcniu,inspintadincco.,e.cl,ior pentruaplicoreaci o 
foSI lnfiin!Oll functi• de c""atOT oqa""" (odministn.tor ol apelor) cu D1ribu1ii de 
vcrificorc o c11ntilllii1icalill1iiopelor1idc a amclldopeccivinova1idcfolosireo 
frauduloasl aopeipublice. 

""''dr!tanrfarW!C,,.,.,U,tm un 

Nici canoliuru wbonll nu cn moi 
prcjos,ostfclcanaluldepeuulsW:ii 
colcct1. opapluviollorigolciHrizii1ipe 
ccacv111:ua11dinloeuinJc.Ocbi1elcaccs101 
plcriidcconalizan:dcb1111111in<anelul 
<0lcctormogis1n1l,muni1Clooc11Moxim11. 
Pctruoclccanolclorscanou,dinlocln 
loc, guri de vizi11rc (puLei) pro!ejotc cu 
clteolC$pedcdcpiol1t. DqicncapiLllo 
...,,„; vastimperiu,Ro,,..selntindeopeo 
supn.foitdc oproximotiv l' km1 ,o 

întindere muh moi mici dcd! Cortogina, Siracuza sau Bobikmul. Marco problcml o 
acestui O"'!• fost aglomcra1ia. ln secolul ol 11-leo d.Hr„ Io• Rcma trti•u peste l,l 
milioonede111Rcte.c«ao;clnscemnlcdcnsita1cdc oproope8000Cldeounenipetm'. 
CctotQ • tnceput s.J se dci<Vtlltc accelen.t dupa rlzboaielc punicc(scc.111-11 i.Hr.). dnd o 
fo•~ invod111deun111voi imens de oomcni. ln locdcruscl lnlntinden, metropolo • 
crescutlnlnlllimc,clcis„ucorutn1itfoartemultecast,majorita1eadinuetltavlnddt 
11 6 pini la 12 etaje_ Datorilli faptului ci unele dinlrl' imobile ajunscscrt d Bibi o 
inll]ime de )~ m. Alll!USlllS 11 limitat occsl lucru pW 1"' 21 m, o;cea ce pennitca 
construint•o 7c11.jc. 

De.ii oceull mAsur:ll amelion. swco de IU<nui, mojolitotc.o str!duJelor nu dcplşcau l 
mllJime,ceco cc!nscmnocl1c"teaerauniş1e<h:filturilntune<:OUt.illfll et11jtle 

inferioare aleimobilclorn.zeltsoareluinuo.jungeauoproapeniciod.oll.Ţinlndcontdc 

di1puncreofoanctnghcsuill11locuin1<lor1id.otorillfolosiriilcmnuluî ca m11tcri1lde 
construc1ie,scpootcimogi111111mi ..... c11careseprop11ge.uninccndiu.Pe1impullui 

Ncni(S4-6l d.Hr), outorillJile aul111dncalculşill!imeostrtzilor,lixlndd"'ptlnlltime 



maximi pcmuu imobile dublul llreimii elilor 
de comunie11ic. Locuin1clc oomcnilor ele r&nd 
din Romi •vuou ln !1llljorit11e1 cl2Ulilor 
funcliW1C•dc dormitor, liiM1<:<1mpUM din1r-0 
1ingurllllelpcrc, cuosupnifall de maximum 
lOm'.Nuc111dcmitueel•ub1celaşiacopcriş 
sc1nau l50dc1111fcldclocuin1c,ldiel 
1proxim11iv500dcsuncce.Doclunascmcnc1 
imobil cn.cuprinsdc nlelri.1i aoest lucl\I nu 
e„nr.ocup1n1iiCU1jelorsupcrioa.rcrareorisc 
put.,.usalv1.Pcnu1111jungclnex1crior 
1rcbuiauS6<:<1boarenlllimulldc200dc1J'Cp!C 
pc u sclri foanc TngusLI din lemn. un flopt 
1proapc imposibil. Foanc ploslic ne: descrie 
siht•filSllÎriculluvcnal(sc.:ld.Hr): ..... SlflSMr 
dac6.,,rfis6fiulN·04r6njidup6S11b11rra./l-a!i 
tr6llnlt"·llnpustiu!Malrihnild•cd1fn1Vbt'a 
u!Ulcspoi1'IO.lcpd!Ultştt.lllaos1radlJ..,,fTWJi:lJ 

arde. ba un :Hi se priJb14cş/c/ S11nl o mic de 
primejdii..."". Cei cc locuiau 11 cLljclc de jos 

sufcn:audin<:1111Uctcrneiign.sii. io.rnc:rcrici1iidclanivclurilcsupcrioarc, pc: timpulvcrii 
uînllb"""'udcc~ldurl.Pcnuu1•L1ln..,.,stc 
şinuscbucu111udcniciopro1cctieînC11ZUI 
rezilierii cont111c1ului. putlnd fi arunc11i 
oridndlns1radAPenuu„şic.lf1ipsirnpati1 
oomcnilordcrtr.d. 11f.1Cczarclt1iA118U't11S 
îiocu1Hupcaocşti1.1impdc unon,dcplaLI 
chiriei. Aces\C mAsuri produceau paeubl 
propriewilor.i•rocqli11ku.utotccputc•u 
pcntl\I 1 nu.şi diminuo veniturile. ln ac:cst 
scop con.iruiau zidurile de temelie fo;inc 
sub!irii1rpcrc1iidcpaianLlc111u1lltdc 
1ubrczi Tncl1 prlbiqîfCI unor 1<tfcl de 
conslructiidcvcniscCCV1obişnuit.Au1us1us 

:~~~"~~ ':~~\ ll~i~;.::,~·:." t.~i::.:i: 
combo.tcefidcMflliClulincendiilor. 

CIHclMaxi--co,..i.l<:Oittto•~IWld/11Jl-•lfdd 
Jmp1r.11ul 1 orpnizat. pcnuu primo Olllt în istoric. o nn>eturl p~r..,ionisLI de 
intcrvcn1ic, COftStituill pe baze miliwc. AceuLI mlsurt. combinall cu impuncrca unor 
rc~ulidt>1rbanismJidcpn:vcnircallc:u1c1focurileslnumai fie1tlldcdcoc. Totll!'i, 1n 
pc:rioadii impcrialL muclc 01111 •suferit din CllliO c!torva rnui incendii: pc timpul lui 
Nero in 6~ . 11 lui Titus în so. sub Commodus în 191 li sub C•rinus ln 2Sl 

Din pricina 1J1ome1111iti c~<:esivt, Ctzar • botldt „ cin:>1l1Ji1 cowlor Ji ..an!Jtlor cu 
poveriS6scd"5flşom:nwn1ipc1impulnap1ii.astfclonşule1111C.1pan.tlntoWiwcde 



pie«>ni. ln timpurile Republicii existau m:l mogi•ml!i numiti r~iu„vM 1WCt1;mi, a ~ror 
prin<:iJ>11ll!nda.torin:oo1U1&lna veghea lasiguranJaoraşului pe limpde noapte, incl1Uiv 
coordonareaop<nlj iwiil0<de$tingerc a in<cndiilor.lnoubordir><alt>r11<:11!lausclavii 
publici(Jel">'jpub/i~1)<•rc•rn.ulmplrţiJi pe cartiere li la portilcoraşului. lngrupuridc 
câto 20 pin.! Io JO de perooane. Cu o dotare rudimentar;\. '"'°'lio intorvon<au pcnlru 
t1 ingen:11 f<><:urilor i>:bucnite. Cu timpul. d>.toritA dezvolllrii oraşului 1i Jnmul!irii 
numilruluideincendii . ..:estsis1ems-odo~i1ofideficitar.lnanul 6d. Hr .. !nunna 
unui p&tj<ilce a di stru>uncarticrdcl<x:uinJcalman:luioraş, ImpAratulAugusms a de<:is 

:f~;:"rc"'.''" din temelii • '"rviciului de otingere o ;...,.ndiilor, organidndu-1 pc bau 

!nanul221.Hr. au fo•tcn:a1etrupelepennancn1edc•igili,careacţionauînin1eriorul 
oraşuluifiindlnslll'l:inalccupaz.aconlnl.incendiilor1icuordi ne11public.t..Lolnfîinţll.rc, 
corpul vigililor avea un cfcdiv de 600 de QOmeni mcrutat numai din K lavi. Dupl 
lf>Cendiul din anul 6 d. Hr., ace>t C"'l' oe rcorgan i:<ozl ajungMd la dfro do 7l)OO, compus 
nclu<ivdin li berţi(JclavicliberaJi) 

Pontd!!G!!rd!!wd!!ctlllroma~d•/q/\7mq 

~ 

Aceasta 11ruc1un1, lmpărţilă în şaple 
cohorte {botalinane), •• oflo oub comanda 

~~r~~~~~.::~li~~~l~0~: ~.:~~~1.'.:: 
dcintcrvenţic dou3.rcgiunidincelel4ale 
oraşului.Cohortelcoveoutnfrunteunttibun 

~~~;~uc=~~c~:~ea~::u :u:~"~~:~ 
uncenturi<>n,ofi(ercurang infcrior.Vigiliidc 
rând erau <knumi\i militcs (•olda\i). De-o 

lunsultimpu lui,numllnllace•toranuafo•loonsla:nt.Dcexemplu.înepocaluiTroiono 
collortl numan 115 ofiţeri Ji >ubofiţeri, iar numlrul so ld>.Jilor se ridica la 930. Tlria unei 
centurii varia de Jo uri minim de 125 de oameni plnă la un maximum de 173. ln Roma 
uisi.uşoplecallnni prir.cipalenumiteJtationu•au<taţii şi 14oorpuri de gvdlce 
purtau denumire.a de .xc~bitoria . ln unno •Apăturilt>r arheologice au fost descoperile 
patrusta(ii şidou3.corporidegardi.Ca"1fflloprimcicohorte,undcseaflasediulcentral 
1i comond.a corpului o fost deocopcrnâ Îl1 anul 1644, la cxlrcmilatca nordic! a Pieţei 

Sfinţil<lr Apostoli. în limpul p<>nlificatului 
Papei Urban al Vlll-lel>. Descoperiri le au pu• 
ln evidenţ! slli uriaşe ornamentale cu 

' co lumf>C, piedestale şi .Catui de marmurtalc 
zeilorşi!mpll1l1Îl0<,fresccn:prcz.ent!nd•<cne 
din villţa cotidiana !n <a.i:arrnl, pre<:um 1i 
podele ir.cru•tate cu mozaic . Aceste sedii 
di•puneau.deasemcnca,de<llidcqlepa.rc, 
birouri, îoc~peri speciole pemru lehnk~ de 
intervenţie. altare hxhinale diferitelor zei14Ji, 
pr«umşilercnuridc antrcnamenr 

~ 



ln1tt1iMrHcorpuluivigililorclde•ln•eamo fi,.....1clor sta111l11i,darcwnJCes\N11uer1u 
e11pabilo1011impuldounase1110ncaefort,lnanul24 d.Hr.,printr-olccc•pec:i•ll. • foH 
ins1i1ui1&01.oxadeS%dinvlfl1.ue1sclavilor.To1prinaceasllloge,vigilii1uoblinu1 
dnoptul c• dupl1111scrvH;iumilit.orde µse ani „ primeuclccll!•ni1 romanl1i, prin 
•ccasl:l,sabcncficic:tede1°"1Cdr<plurile.r..tlngl<tinguc1iMcndiilor,1cqti1 1vcau 1i 
a1ribu1iunidcjondarmerie.pri11urmari"'• ""l1vilorrugorişiresl:lbiliruordiniipubliceln 
coz de revolll. Centurionii. dupl trei • ni de sc rvici11 inopro1obil. put„u li promov11i 
pentru 1 scrviinGlni lcpretoricnc(Jlrzilcimperialc). 

lmt!IJ!ţdfeQul«!Wf!!ll«Adrffllţtr/ -
Ocuemcne1,func1i1 deprcfectalvi1ililor 

e11101devinlllrampadel...,..repenuu 
ocupan1,ocest.opu1indocecdel1 unele 
din1recclemailnal1edemni1A1i 1lest.orului 
romM, CI de e~emplu cea de prefect 11 
1nnonei (cel cc rAspundA de 
1provizionaru popul11iei Romei) sau de 
1uvcm11oralE1iptului. 

Una din Tndatoririlc principale ole 
vi1ililorcniocccadcprcvcnireainccndiilor.Ocficcorecblll dnd 1vcalocuninclendiu, 
prefectulc111obliptsl dcschidlo 1nchell oficiallşisljudeccC1Z1,1l l1 1ribunol. OJCI 
foculizbucM1dinncglijen1l. dovcdi1&inunna investipliilor.eelYinov1\cr1peclcpsit 
prin 1dmoneslM!publicflsauprinbiciuire,infunc1iedegroduldemponsobiliuuc 

Caleptpnrfp« e"'""'Pv'llvte' Wrr•• 
•vt ,...,,,..., "rws*' "rwr+c um nw· 
EMeF«ffiiw«''PCU'fl!!l!!M'enrrl 

lneendiatorii er1u soni1i m011ii prin 
-~de pe sllnca Wpeillll, o colini 
•brupll ce se lnllta de.osupn. Tibrului 
Ofi1Criivigililorcm111J10rizatislinspec:1C:te 
bucl llriile din fiecoc casa, brullriilc, 
fiertriilcfi l lteloeurillftdl:Hlucncufoc 
Ocasemcneosccontrolwdepozitelede 

,.....1idclcmncprecum1igardcrobcleamcn1ja1el1inUVC1lnmuilc1ermc.Confonn 
D~sl~lorlui !11Stini1n(S27·565),vigilii avcauordinslrcaminteasclfLCClrui eelliun 
obliga1ia de a1veap~gllillocanti1a1cdeapaineamerelede sus1lelocuin1Ci,precum şi 

1111s11m•rdo cchipamcnteami inocndiu(cx: GJ.lcli). PcnorWul dintr-o<><>hon.lde vigili 
eni împlllil Tn echipe specializate ln func\ic de .sarcini: ~ipl11111orii (cei ee manevn.u 
pompele), °""°'ii (i veau 1:rijt de • limenten:a cu lj)I), 11Ullull (scrvan1ii pompieri 
propriu-zi1i,purt.1Uorideslg111u71-lmcmnclc1111ill\iidincu..llceallponc),mcdici(d.1e 



p41tru la o cohortl) $i \li<:1imorii (pret11i militari - in armata romaJ\11 orau u imil• li ca 
•uboli1cri). Dll<'l I• loc:ul 5init1Nhli nu cxi•tau suri de incelldiu pentru 111cordara 
pompelor,a\Un<:i i1>1rauin11c1iwwplc1ilc.quarilor,ce formauunlanl viup4nllacea 
maiapropiallsursldeapl. Pompolevi1 ililorsc numeausiplto,sc puncaulntunc1iuno 
prindublAac:1iune$iscalimentaudintr-ociS1emAmobilAsaudel1rc\CIUPUblic!.deapl 
Ambele utilaje (pompa 1i cislema) erau hipo t111c1&1e. Anticii pompieri folo•Uu li baliste 
penuudlitmareaeuelorlnflllclri1ipontru1creasplnurilnziduldcfoc:. 

,.....,,.,.,°""""'IH<dM'ff<f!q 

Pcn1ru evacumo oamenilor din1t-un 
imobillnfllări501Jtilizaup11uridcposta11 

umede, numite cenlornu. Acestea pulcau 
"'"'ifila<1ingcrea inccndiull>Î.lngenio1i. 
romanii au d„coporit ct şi oietul era"" 
bunagcn1 de stingere. Totll$i. bau dollrii 
tehniccaliedrcisubunill!idcin1ervcn1ic 
OCOl\$titui1u.&1leJile,$Clril•,clnailefi 
top<>1rclc. 

Vigililorlc revenea impo1W11&..,.,inl 
dcaplziidcpozi1eledcccrcalealcstatului 
din portul O<tia. Dupl cum se ftic, 
impln]ii. pentru a ci.şti i• bunavoinţa 

plcbci,distribui1ugru1ui1grtu1ipjineîn 
can1i1a1iuri;iie.mai11lcsintimpuljocuritor 
1i spectacolelor oficiale. O.""""" 
in<:cndierea depozitelor sau fumr.1 
cc1ulclor din aecsie.. puteau duce 11 
violentemi~dcslradl.fnmodnormol 
lncazannadinponul0.1i1 •taţionau 

pom1•ie•11l20devi1ili,darpaUUlllrlipe„(perimdldc~1idcdistrilnl]ic) 

~:~,~ -;.~=.,;;-d:u~;:='~~i1~=-di1n2~!u1 m!~1~!;"11~~1~~·~),11~~ ~~~ 
1utori1atu prefectului pretorian 
(co....ndantul glrzilor imperiale). Vechii 
pompieri•raufoar1cpopulari,fiindporccli1i 
•P<VINll de ci~ oamenii de dnd, d11pl 
numclegllc!ilor.quarilor,eaiese numeau 
lf""IM"' (erau COttfecJiono.IC dinlr•un 
material ew.i. K<>perit cu var "'in<). ln 
'"'"incii,pazacontnincendiilor,cldeain 
Wcina colcgii/OT de mcurla#. ~ erau 
organiza1ecaniştecorpora1ii. Ele erau 
con<tiwitc din d«wii (zece: ,,.,..ni) iar ln 
fruntea lor „ glsea unprac/«nu calcgii. 
llndinaristocraiialocall .Accstuiprefilc1i 
scsuprapuneaunconiiliudeadministra1ic(ordolicc11rio~""'),aclrui..,.,ir>lcra„ 



,,..------..:n ·~:~nloi::7;~:=~~c~;i~~a~~~1 
colegiului se numeascho/a, 1i cf11.l<><;ul unde 

sepls!rauart>ivo,stcagurile,obiectolcde 
parodl1iceMkadeinterven1ic.Sta.tul 

controlaaotivilltea aces!orcotpora;iide 
mac:rinşi,inscol"'IPrclnlAmpirllriiuoor 

potenţiol e rcbcliuni.~i Ic obliga I• pre11a{Hcu 
caractcrpublicprimrccarc1iparticiparcala 
•tingcreaiocendiilorOrganizareoc()lcgiiloro 
imitapcccamilita.r!,d i•pun.!..-.ddc...,xillarii 

(purtlll<>ride.ieag),fJ'i<>ejpa/es{oame nicua1ribu1iispeciolc)1iimagi1tiferi(purtll.toride 
portrete). La fel ca unil!ţilc mil itare, fle<a..., aso<:iaiic profesional ~ avea o divinitate 
protecmarc numittgeniwcollegli, care era adoral! intr-un •on<tuar •pc<iaL Cologiilc 
carcavcauatribuţiipclinia a?lrlriilmpotrivaioccl'ldiilor,craucclcalc/abri/<>r(ficrari, 

dul~ri,>.idari,pictrari},C<!ntonari/or(J>"'lhari,cro itori) l idondrofori/Of'\lcmnari).!n 
Dacia rom MIA, cel moi menţ i<:>nat în \<><tele ep;gmfice, dintre colegi i, e•I• cel al fabrilm, 
o clrui prc7..enţ! o glsim Io Ul p ia Traiona Sarmizcgetusa (1S \<~te), Apulum, Tibiocum, 
Drobeta, etc. 

/>Ja~a/11nţlca••n!!lprlncWa/t 

~~ --(Jfi 1 r..- ~ Regirnul a•ocioţii lorprofe•ionalcrornanca 
~ J ~ .1~~- ~ ~~:~„;;;.;-p<Evu~:;'"h;;':;;~. 1~1a1::.~' 1°.!: „. tmîE- ·' ;;;':;::„;:;~.:~";: ... : •. ·;·,.~i;-.'\·;;;;~.·:.:: r! f d J.Y<:YF ;:::: ~=~~~:,'c:Cse ":~;,;:::!1~;;,..~;='1~ 
Io "- ' ..... •~o;o,;~'"- '""'""~"G''"'·"" I oltar pcn!ru toh tti1 f' zo1Jele inchmat în 

c1nstoa =memlor dm glnile de no..pte (jn 
ho"'"" " t1<><:/1<r~ori1<1t1), de ca1rc Gradatul 

1 ----' Mar<'USAurcliusFrOflWnia~usla anul2 1 6. 
Cel mai marc incendiu d in i•torio Româ imperiale, a fo"1 cel din vont 11J1 ului 64 d .Hr., 

ce a distrus doua treim i din marnle o r•J· Focul, care a duntt nou& zile, •-a extins violent fÎ 

curcpczici un<,ajutat fi i nddogradulridica\de~ciun< al lemnu luidincomponenţa 

con•lnleţiilor1idofaprulcJacesteaeroufoartelngh°'uitelncarticrclesăracc 
(TrafUlibecim , Subbura.dc) 

Pe vremea aceea, guri le rele •rune•u el in•uşi fmp!rotul Nero(S4-68 d.llr.) or fi 
ordonat incend ieru deoar«:e credea el poemul compus de el despr< ir><endiul din Twia 
llfavcamoimultăforţ! epicădoc.ilarvcdeacupropriislioclli,iadul limb i lotdcfoc.Un 



1h zvon, ..:rediu. ideea cl !mphlul • ordo,..t viaililot st nu 1c1ionu.e penlnl 1 putea 

,..._,....-_,,...-~~~-, i=i:..a::=!u=~~~w:~n:·ca11Z&t 
izbucnirc11maneluiincendiu,cer1estecl 

~ duptstingc~,Ncro a dltuncoddettgi 

·~··iJ.i~llP~ ::~:jr;~, :~: 1:~n~':1';„i::: 
~ cx..:1J1are1.dcconstruc1iic11zidc:omun 

Pestc.opancdinruineleincendiului, 
arhitcc!ii5rarus$1Cttleaucons1n1i1,clin 
dispozi1ic neronionl, Dom..s A- „„ 
Pa/a,.,/ th aur. Pentru ci nu I fOllt 
finaliu!.l,ill'lpara1iicc1uurma1,del1Tilus 
la Traian, au dlrtmot-o, rididnd pe>!c ea 

bai ~ub~~~~~~:~.:u;l~J~l:~:~:· 
u.-.1N1nn.8P<V<qO~lffl 

l. S.:h„*t,Wolf,0-.~"""&.M""· 

- E41.l'olilid,llUCU<qll,1!16S 
E>t<i</cp<dkl<Mlbtfl<l.-,Eol.Sllltllilld1; llnci<lopodld. ..... ....,i.1912 
~l~i<i/1U1ra1ad<l""'""""'""'l~.U.Rood<r'1Di ..... B"""°"l,-
n..\r, 0..„11,,,, °""'·""""''""'"dinlJocU. r-...._ &tS.IW/fl<a.S-.S1( /'J61 

....... ...,,.,. 
n....,;.1c,....u-cuof111<na1o1,.-r..u~urin1111•Jl.""'""E"'p;„-nn,..._,„hi..,.;.a1 

:·.=!;;':;,.""""""~11h<innucn«~Einpin:""'llad ••trlari<•nrilDriofofEwop:._...... 



Actele doQlniei lui Şerban Caatacuziao aOate ia Colecţia de 
„Documente" a Muuului Municipiului Bucurqti 

Grina-Mihaela Ra/aild 

Desccendent 11 unei ilustre familii 
bizantine, Şerban Cantacuzino s·a nlseut în 
anull63411,fiind aldoîlca fiualpostelnicului 

~~~~iaş~i;ba~a~~~~~\n~eşi a~!i E!~~~;~,f~c:.i:~~ 
tronul Ţării Româneşti. A primit o educa1ic 
aleasă. mai întâi la Şcoala boicreasci din 
Târgovişte, lnfiintali în unna insistcnfelor 
1atllui,undeaavutocazia deveniînconlllctcu 
ideile um11J1isrului Pantelimon Ligaridis,apoi 
la Marea şcoall gr«ească de la 
Constantinopol, unde at!turi de • Iii viitori 
oameni politici şi ctnurari rom iini - Nicolae 
Milcscu, Dimitrie Cantemir nu patriarhul 
Dosoftei. a putut ;mdia prinlrc altele şi 

cursurile faimosului profesor Gheorghe 
Vl1Ssios, adcptolnco1ristotelismului " . 

Reîntors în tari , Şerban îşi începe cariera politici , înlcsnili ol.ii de 
pozi\ia familiei sale cit şi deunapn:ciabiltalentindomeniultrcburilordc 
stat. Diverselcdn:glitorii pecarele-aocupat-marccupar,postelnic,logollit 
al doilea, ş.o . i-au oferit posibilitatea de a se familiariza cu problemele şi 
metodele de guvernare ale vremii, dar şi de a in\elege sistemul politic şi 

otirudinea foţ.AdcSemîlunll,carc ave1uncvoiedcocâtmairapidlrevizuirc. 

Dotoritlpozi1ieidc1inutcşiainfluen1eiexercitateînsocietatcaromlnească 

de la jumă1a1eo secolului al XVII-iea. Cantacuzinii au fost priviJi cu 
duşmaniedecei afla!ilacârma 1lriî.Maiintii,îndecembric 1664,intrapeza 
mlinAstirii Snagov, postelnicul Constantin Cantacuzino este suprimat, din 



pC>runcaluidomnuluiGrigoreGhica,pentruovinădetnldarenedovedilA,şi 

anumeclarflviza1domniaprin impunerea fluluisllu,Şerban'". Totodată, 
revenii de la asediul celA\ii Ujvar, lui Şerban i se va cresla nasul, ca 
modalitatedcpcdcpsireacelorcarerâvneaudomnia. 

Cu domnia lui Radu Leon încetează şi prigoana împotriva 
Can1acuzinilor,astfelcAŞerbanîşireiacarierapolitîcil, fiind mare postelnic, 
dupăcarees1e1rimislaŢarigrodşiAdrîanopolcudîversetreburi. 

Unneaz! a doua domnie a lui Grigore Ghica, când esle nevoii, în 
1672,sllseascundlllamlnlstireaHangudinMoldovaşiapoislajungAîn 
Transilvania, in timp ce fra1ii sAi erau închişi De aici pleacă la 
Constantinopol pentru a-1 ,pârQ"' pc domn, dar este surghiunii în insula 
Creta, în 1673. . 

Deşi noul domn, Gheorghe Duca,care fusesesprijinildcŞcrbansA 
urce pe tronul Ţării Româneşti, i1 readuce în tari şi o pcrioadllde limpvor 
aveabunere]a\ii,accsteasevordctcriorarapidşidatorillllcgi'.iturilor 

inlrelinutc cu Doamna Anaslasia, devenind „un dublu rivaf", cum ne spune 
del Chiaro. Şerban va fi înlemniiat şi chiar adus ,Jn doo rânduri .... /o 
Bucureşti, să-i taie capur.i1, însl este salvat te<:mai de intcrven!iilc Doamnei 
şi ale fratelui ei, Lupaşcu Buhuş mare spătar, cumnal al viitorului domn. 

Dându-şiseamacAtrebuies!iaini!iativa,la7o;;tombriel678,Şerban 

fuge mai întâi ln plidurea Cotre<:enilor şi apoi la Poană. unde cu ajutorul 
marelui vizir Kara Mustafa paşa va ob\ine domnia Ţlrii Român~li, dupll 19 
noiembrie, la Adrianopol, unde a şi fost cUtllnit, iar puterea o va prelua, 
efectiv,la6ianuarie 1679,odalAcusosireasalaBucureşti,pecândavea44 
de ani, 

Pe plan intern, domniasaautoritarll s-a baz.atlndeosebi pc marea 
boicrimecucarefamiliasascînrudcaşiîşivaalcgechiardreglltoriisfatului 

domnesc. A sprijinit dezvoltarea economiei, prin introducerea culturii 
porumbului,astabilitunetalonagromensural, numi1,,s1ânjenullu1Şerbon 
Voda'', echivalat cu 1,96 m., lncurajeaz! des\elenirea ogoarelor, esre 
construit podul de la C!lugărcni, apoi Hanul ce-i va pune numele. ins! 
progreselevremiivorfiumbritcdefiscalitateaaplsAtoareprincaredoreasA 
acoperecheltuieliledein1re1inereafas1uluiCur!ii,afomilicişisus1inatorilor 

sa1. de plată a oştirii, dar mai ales cererile neslAvilite ale tur<:ilor. A 
manifestai interes faţlideînvăţjimântşi cultură, prin reorganizarea şcolii de 
slavoniedelabisericaSf.GheorgheVei;hi,apusbazclev1ito1111:iAcademiei 
domneşti,închiliileminllstiriiSf.Sava,undecursurileeraupredateînlimba 



greacii,şinuinullimulrânddesubteascurileM1tropohe1au1cş1toseriedc 

tîplrîturi, pre<:um Ll1urglller11I (1680), Evanghelierul (1682), dar mai eu 
scamli Biblia, care ,,s-a 1ălmăc1/ d11pre limba e/meruc<i pre înţelegerea 
/1ml>e1 româm:~·/1"', cc a apArut în noiembrie 1688, după moartea sa, pentru a 
insunc1icredinias1rimoşcasciiinlimba1iiriişideariispândiş1iin1adccarte 

A rcflcut clldirca Curţii Domneşti şi a ctitorit miinlstirea de la Cotroceni, 
dev.nuiinecropollafarniliei, insemndemulpimîrepent111salvareasadin 
mâinile vrlljmaşilor din timpul lui Gheorghe Duca. 

Pcplanspiriiualşi-af!cutdinBiscricliunaliatpre!iosatâtpentrua·şi 
consolidadomniacâtşipentruamen!incboicrimeainsupuncre. Astfel, în 
aprilie 16791-areadusînscaunulmitropolitan peTheodosic. a intervenii pc 
lângii principele Mihail Apari pentru eliberarea din 1cmm1ă a milropolimlui 
de Alba-Iulia, Sava Brancovici. şi reinstalarea sa în fruntea bisericii 
ortodoxedeacolo,iarullcriori-asprijinitpesuccesoriiacestuia,losifşi 

loasaf, hirotonisi\i la Bucureşti. Autoritatea lui Şerbana fost resimjitiişi la 
Constantinopol, unde a contribuit la inliiturarea patriarhului lacov şi 
inloo;;uireosacuDionisielVSeroglanul,rudiiasa,lnanul 1682. 

Pc plan extern, la începui, s-a ari.tal supus Porţ11 prin participarea la 
expedi\ia otomani din Ucraina din 1679 şi mai apoi prin prezenta în 
rânduriletrupelormareluivizirKaraMustafalaascdiul Vienei din vara lui 
1683, îndeplinind doar rolul de aux1lian, in special de pontonieri. A 
ravorizatschimbuldc mcsajclntrecar1ierclcascdiate ale Vienei şi trupele 
ducelui Carol de Lorena cu Kaunitz.anaiin labiraotomanii. in continuare, 
Şerbans-aS!rllduitdduclopohticldecchilibru,sărczisleatâtlncercărilor 

Porţii de a subjuga !lira, cât şi poftelor cxpansiomstc ale Habsburgilor şi 

polonilor, mascate sub fonna idealurilor religioase ,,de cruciadă'', care nu 
însemnauinesenţ1dec.i.1oaltiisubjugarc. 

Şerban Cantacuzino a fost un personaj reprezentativ al epoo;;ii sale, 
careaîmpletittradi\ionalismulr!lsărileancu unclctrllsiilurialemonarhului 
modem din Europa celui de al XVII-iea veac 

Cole<:jia de ,,Documeme" a Muz.eului Municipiului Buc11u11i 
numiiriil86deactecareprovindmrăstimpulceloraproape10anideşedero 
aluiŞerbanCanl.acuzinoîntronulTlriiRomlÎneljti. 

Dupl forma în care ne-au parvenit pină aslAzi avem 182 de ac1c 
originale, 3 copii romincşti şi una modernă. Pe de ahă panc sunt 3 acte 
originalemul!iple, 12acteoriginalc.;ucopicromâneasclşi 10actccucopic 
modernii, anate la acelaşi numAr de inventar sau la numere diferite. 

Peanî,documenteleintemeproveni1edin1impuldornnieic11ntacuzinc 
sunldistribuîleaslfcl:l679(10doc.),1680(28doc.),1681(10doc.),1682 



(19doc.),1683(13doc.),1684(2Sdoc.),\685(37doc.),1686(18doc.), 
1687(20doc.)şil688(6doc.). 

ln ce priveşte data, 1oate au datare complell - văleor, fund şi z1, 
cxccp!ic Beând acrul din 1687 (7196) octombrie 9, care are men\ionat şi 

1111ul in milesim, respectiv „1688", insl. accs1a este calculat greşii şi 

documentuldinl680(7188)februaric,acAruiziesteredatlprinslovo-cifra 
.J"(JO),ceeaceestegreşil. 

Din punct de vedere al nomenclaturii cel mai des tennen utilizat este 
ccldc,.;wpis"cuvariantelesaledczapisdc:vinzare-eumpărare,mlrturic,la 
care se adaugi. o scrisoare de z.llogire21 şi o alta de hoilmicîe21 , o dială 
(lcslament)l", un perilipsis, cărţi de hotărnicii ale boierilor precum şi trei 
clr'!idejudccallaleîspruvnîcilorscaunuluiBucurcştilor1 5 

Actele care provin din cancelaria domncascl folosesc termenul de 
.poruncă'' (povelhnîe) şi doarinlr-un singur caz avem mentional lcnncnul 
d~ .,hriso~" (Krisov""I) la acrul din 1683 (7191) februarie 18 

Categoriiledeemiten\iaicelorl86dedocumentcsuntdîversc.lncea 
mai mare pane a lor, cmiten1ii sunt blrba!i care vând singuri, dar şi 

rtiposatuluiVladCocorlscu-1684(7192)aprilie28şimaî 15, 1685(7193) 
iulie 19 şi 20;jupâneasa Anca, vara Doamnei- 1687 (7195) ianuarie 26 şi 
Pluna-1688(7196) iunie 16,sausuntmanorelaincheiereaunortranzac\ii 
- l680(7l89)noicmbrie24şi 1684(7192)aprilie27. lnteresantlcstcşi 
1ranzacfiainchciatlinuedoulfemci,da1Anddinl68S(7l93)iulie20. 

Din punci de vedere social diversele tranzacjii sunt fllcutc dcc!ln: 
oameni liberi, mici boieri, negustori, meş1eşugari, militari şi mari drcgltori. 

Din totalul celor 186 de acte, 17 sunt emise de c!tn au1ori1atea 
domneascl şi doar 4 documente au menjionat numele membrilor sfatului 
domnesc, în calitate de manorî29• I>e asemenea doar 4 documente prezintl şi 
semnlturuautograflladomnuluiio. 

"N•J(l417 
'N,27S21 
~N<.270SIEsl<>otbod<1......,<nNllhncoCan'""'oUno.11WY>OlooŞ.l'banCanu.:=oo 
"16'6(7194)ooa.l.1687(7195)11111.2J"1ol 21. 

:~; ~L~'. ~~:: ~~~ ~~~,~~~1~11009.mo, 2169S: n410 ,; 21ss1 

"1679(11t'l)lan.2l:l680(71U)i1111.lO;l681(711'J)f<br.411168l(7191)rcbr 1a 
~N,IJ1'0;2USl.~1iJ!l34l 



Biserica este reprezenta!ll. de Mitropolillll Theodosiel' care primeşte 
danii de moşii şi Jigani la Mitropolie sau confirmă im zapis; apoi egumenii 
milnbtirilor Jitianu, Mihai-Vodă, Radu-Vodl şi Sf. Ecaterina, din Bucureşti, 
monohi/cllugAri, care vând - Poisie, Theodosie de la milnhtirea Aninoasa, 
Silivestru, schimbă - Athanasie ennonah de la mlnblirca Mihai-Vad.A şi 

Gherasim de la Sf. Ecaterina, moşii, vii şi prăvălii, sau suni prezcnJi în 
calitate de martori la diferite încheieri de lranzac\ii, ca de pildă Teohil, 
Vărlan, Necodim, Dorothei, Donosie ş.a.; foane mul!i diaconi şi preoli, 
precum Dumitru, Socol, Miele, Neculaic din Slimnic, S1an din Homeştî etc 

De uemenea avem şi diverse categorii de militari, ai ciiror 
reprezcnlan!i sunt men\iona1i ca vânz.litori - Oprea iuzbaşă, Ghiorghi!A 
Văleanul iuzbaşl din Râmnic, zagan căpi1an şi Manca roş din Sineşti, dar şi 
ca martori. cum ar fi Dragomir stegar, Lup ceauş, Vlad vătăşel de aprozi, 
Opreasutaşşimul!ia]!ii" 

Deşi toate actele con\in formula ,,sr.;riu fi miirlurisesr: e11 ' 
majoritateaac1elor1ranscrisenusuntau1ografealeemi1en1ilor,cis-aapela1 
la cei care cunoşteau meşteşugul scrisului, ca de pildă: logofe!i, preoii şi 
călugări, mici boieri, militari sau oameni simpli, care au rcdaclat 92 de 
tranzac1iidintotaluldocumentelorcercetate. 

Din punct de vedere al suportului material, avem doar 3 pergamentel\ 
restulactelorfiindscrisepe hlinie folioldifoliocusau l'llrli liligran. 
Majoritatea documentelor sunt scrise cu cerneală de culoare brună, de 
diferite nuan1e, dar şi cu cemeall neagrt, în timp cc pentru ornarea 
invoca!iei simbolice, a literei ini1iale şi a monogramei domneşti s-a folosii 
chinovarul,darşisoluliadeaur-3"'. 

Stema Ţării Româneşti este redată în frontispiciul a două documente, 
mai înlii în actul din 1679 (7187) ianuarie 21 esle reprezc:ntali acvila 
cruciali inconjuratA de o cununii, în timp ce în actul din 1683 (7191) 
februarie l8stemacstemaielabomtA-acvilacruciatlîncadraUideSoarelc 
şi Crai nou, iar deasupra acvila bicefali, încoronall1, care line in ghiare 
sceptrul şi sabia, lotul fiind lnconjuratdc o cununii de laur, ca semn al 
dcsccndenfeibizantine. 

ceara. ~::r~t~nc~~:t 5s:~ n:al~:a::P:S~f~,1 -si~~li~i!li~~oc~~j~%i~o~~~ş~e::el~~ 
domnesc (4 doc.) imprimai în chinovar; apoi sigilii boiereşti imprimate în 

:: ~~ij~~i:-::·,'.<t~":.m~~'::4:::~l-(7197J<q>L 12 
"N•lllS0.2M!l10J9J4J 
"L~7</(7187)ian.21101680(71U)1on.lO 
"Ntl)l!0.2Mll.27059fd9J4J. 



cemealll(6doc.)saunegrudefum(20doc.),unsigiliueclezias1icinnegru 
de fum, cit şi semnlturi digitale ale diverşilor vinzlltori, cumpllrlltori sau 
martori. Ointotaluldocumentelorsupuseaten1ic1doar27deuctenuuunici 
unsemndevulidare. 

Loculdeemiterecstemen!ionatîndoar8documente,peprimul loc 
plasându-se or11Şul Bucureşti (S doc.), upoi satul Mărgineni, Roşi şi 
mAnllstireaCotrocenicuciteunact. 

ln ce priveşte provenienţa din cele 186 de ac:te ale domniei 
cantacuzine 60 dintre acestea provin de la Epitropia Aşc:iărnintdor 

Brâncoveneşti. 

Sub aspectul valorificlrii anterioare momentului de fafli şi din 
bibliografiaconsultaUI pânl ln preunt doar Sl de acte au cunoscut lumina 
tipanllui sub diverse forme - edilii, reges!e, menţiuni sau fotocopii, restul 
actelorfiindinedile. 

ConJinutul actelor provenite din timpul domniei lui Şerban 
Cantacuzino este divers. Aşadar, sunt menţionuli doi staroşti - Gheorghe 
carecumpirllviîşî londinPloicşti,încalitatedcmartor;vlltafi-Ursiaşi 

Stan. Acestora li se adaugi meşteşugari de diverse specializllri, ce apar 
con.semnaji ln documente doar în calitate de manori la incheierea diverselor 
tranzac!ii,cadepildllabugii,cllldArari,cojocari,croitori,curelari,herar, 
măcelar, podar, şelar, şufarşi vierii•. Este men\ionat un Petco abagiu din 
Călîneşticarevindeimpreunllcuso1ialui,Neacşa,panealordemoşiedela 

DArmAneşu împreuni cu 3 roate de moart?', dar şi un Ion croitor care 
primeşte zlllogirea unei moşiil'. Dil asemenea., inliilnim în aceste documente 
negustori, aliit în calitate de vinzlltori - Mihul negu!ltoriul şi Nica cupcl, 
ambii din Bucureşti 19, c.11 şi în calitate de manori, precum cupe!ii: Stan, 
NeculaTighiceuşiAndronie40. 

ŞerbanVodlCantacuzinoapareindocumentelecercetatcnunumaiin 
ca1itatede reprezentant al puterii centralecareemitelnalte acte, ci şi în 
calitate de cumpan1tor de moşii la Furduieşti şi Cîumemic şi vad de moară în 
apaD4mbovi1eidinjud. Ilfov, indoullac:tedin l684(7192)apr. 17. la un 
moment dat este men1iona1l ,,Doamna", in calitate de vari a jupânesei Anca, 
la 1687 (7195) ian. 26. Şi alji membri ai familiei sunt consemna1i, ca de 
pildl: nepotul Şerban, fiul lui DrlghiciCantacuzino,încalitatedemanor la 
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1680(7189) sept. 29, pccAnd erave/cimlraşşimaiapoiîncahtete dcw:I 
cipîtan,clndd.17.apisdem.lrturiela1686(719S)oct.11. 

Constantin Brflncoveanu, nepot de sor.I, pe care ii luase sub aripa sa 
protectoare inel din 1663",apar<:incalitateoficiallde1spravnical 
scaunului Bucureştilor, fiind OJe/ logoflU, cândallturi deCiirstea OJe/ vislier, 
emitecartedejudecatlpentrualegereamoşieiBerciugovaluiPitrBŞCovitaf 

de aprozî'2, dar şi în calitate de pcraoani.particularli când cumpilr! pc 
JigancaVişa'1 saucstemartorladîfcritetranzac1ii,pecândocupadregltoria 
demarespltarşimaiapoidemarelogoflt„. 

Oraşul Bucureşti este men\ionat cu prilejul actelor emise de către 
ispravnicii de scaun - Badee vei vomic, Cârstee vei vistier şi Constantin 
Brâncoveanu vei logofllt, cer<:cmitcilrţidejudecatlsaucercelor 12 boieri 
hotarnici sAaleagl moşia Berciugov. [ntcresantAesteşi povestea casei cu 
grajd,cuhnieşilocingridit,aflateliinglgrădinadomneascil,caremailntii 
sunt vândute de clU'e Matei Comlneanu lui Manolache vei clmlraş, apoi 
sunt dăruite mănăstirii Sf. Ecaterina pentru ,,pomunu şipemru sufletele 
pdrinţilor miei cu sd sd pomeneafcd şi lu s/6ntuljărtăvnic", pentru ca numai 
peste câteva luni egumenul Gherasim sl le schimbe cu 5 pogoane de vie din 
Dealul Bucureştilor, ce au aparţinut clucerului Apostol şi soliei sale, 
Pluna".Apoiavemmen1ionatlopriv.llie,jaculdşic11/ocdef)'ăvălie'"'6 

situat.I pe UliJB cea Mare, spre Curtea Domnească, care este schimbatil cu 
moşia Boteni, ce fusese dAruiti mAnAslirii Mihai-Vodi de cltre Radu 
SAvescu,darşincgus1oridinoraşcerevindsingurimoşiisau11gani•1. 

Dintre marii boieri ai perioadei se remarci vei spătarul Mihai 
Cantacuzino(l2doc.),ve/clpitanşiapoivelserdarul lanilşCo10feanu(l2 
doc.), postelnicul Radu Golescu (6 doc.), vei căpitan de lefegii, OJe/ armaş şi 
ulterior vei comisul Şerban Vlldcscu (5 doc.) şi biv vei spillarU] Vintill 
Corbeanu(2doc.),carecumpilriidîvcrsesalc,moşiisauvii,îarincalitatcde 
vinzlitorîlavemdoarpevelbanulRaduNAstureldinFîer!ştiintr-unactdin 
1684 (7192) aprilie 17. Se adaugi mulii alfi mici dregltori, cum ar fi: 
Ciirstea portar din Mltlsari, Tudor Mujl.5cu logofllt, Mihalcea Mihilcescu 
din Cindeşti, Danciu paharnic, Stoice logoflu, Stoian din Buz.lu, Matei 
Bagdatclpitan,DrosupmllabdinZilnoaga,Panllogofllt,Zliganclpitan, 
VasilicTatomirescuslujer,MAnlillilogoflltş.a 
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Ta.tcaccstcavinsl nc prezinteso.;ietateamedievaliirominel'Sc.laşa 

cum era ea în • doua jumi t.ate •secolului al XVII-iea şi lotodatA eviden!il..Z! 
zestrea bogat! 1 patrimoniului arhivistic de care dispune Muzeul 
Municipiului Bucureşti, care Spj:rlim cA i;c vaconcre1iz.a, cit mai curând, 
într-o edi1iededocumente dedicat!accstuireprezentantdesc1mii 1lfamiliei 
Cantacuzinilor. 

161Uf11921malU Nedelca,soţia 
lui Papa pllhamic, lmpreuni cu fiii ei, 
Dumitru $i Tinasie, vând lui Drosu 
pirclilab din Zinoaga ni,te stânjeni de 
moşicdinMlra!i.(nr.27551) 

1616f1!941mal26 Şerban 

Cantacuzino domnul Ţării Româneşti 

intiircşte lui Cornea Brliloiu slujer 
Slipânirea!iaasupraa2roatedemomi 
dinapaJalcşului.(nr.26918) 



1687f71951uprlllţl7Şerban 

Cantacuzino domnul fării 

Româneşti În!ireşte s!ipânin:a lui 
Drosu pârcălab din Zănoaga asupra 
moşieiAmăra\i.(nr.27553) 

16!!8 (71961 Junlţ 16 
Gherasim egumenul m-rii Sf. 
Ecaterina schimbă cu Apostol clucer 
şi SOJia sa, Păuna, casadatli pomana 
de Manolac.hecămăraşcu 5 pogoane 
de vie din Dealul Bucureştilor. (nr. 
25074) 



SUMMARY 
Ccmuna !Tom • nobler Byzan11ne flll1lily, Serban Cantacuzino w'" bom in l6l4, as • 
•ccond son uf1he scnes<:hol Conslantin Cantacuz1110 and ofEhna dauah\Cr of Radu 
Serban. He was uained ac !he h1ghcst schools oflhe cime li'11 al Targovis\C I the Capitl.l 
ofWallachiutlhalcpoch-lhcnatConswuinopole 
The documenlS în the eollc.:11on of !he Museum of Buchanlst concemmg h1s Cl)OCh 
represcntanimporWUi„ucconceminglhclocalMiddleAgcs. 



Biseri~ Sr. Împira(i Con9lantia şi Elena din Buciumenl 
Consideraţ6ilslortceşl11rthtlce 

dr fQ<Jrni Cristache-Pana1/ 

Deşi aflali în apropierea Bucureşlilor, biserica din Buciumeni a 
rilmas,penedrepl,pu!incunosculi. 

Prin anii ·70 Pr. Aleitcanu, parohul din acea vreme, intiiind valoarea 
lăcaşului şi ne<:esitatea conservilrîi lui, a urcat adesea Dealul Patriarhiei. la 
fosta Direc1ie a monumentelor istorice, solici1ind specialiştilorsil-i acorde 
atcn\ic. Diind curs apelului respectiv, obiectivul a fost investigat şi propus 
pcntrulistamonumentclor. 

Biserica lrop~rte generoasa livadă cu un conac boieresc, cons1ruc1ic 
radical transfomuu.a, ce găzduieşte azi şcoala comunalii. Odinioari când 
biscricaaparţincacurţiiboiereşti,caslujeadeopotrivAşiobşteasAtească 

Asemenea va fi fost sîtua!ia şi alunei când, în sAlişte, dăinuia un strabun 
lăcaş de lemn, alecArui vestigii nu au fost surprinse arheologic, pllm!ntul 
continuândsăletiinuiascil. 

În l7871a 15septembriesesilvârşeşte,conform inscrip1iei,ctitorialui 
Constanlin bw vei stolnic şi a clrei piatrl de temelie în acelaşi an fusese 
aşezat!. A fost inchinati Sf. Constantin, impilratul luptitor şi înving.litorin 
semnul Sf. Cruci şi mamei sale Elena. cea care plini de râvnii creş1inA, a 
avutharuldeaaflalalerusalimpartedincruceapecarepAtimiseşifusese 

rilstignitlisus,FiulluiDumnezeu 
Hră îndoială ca hramul ales îşi avea ca motiva1ie comunitatea cu 

numele ctitorului, dar, tot flril îndoială, acesta cun~tea rolul primului 
împărat creştin ln istoria Ortodoxiei. O succinlA, dar atenli privire asupra 
lăcaşurilor închinate Sf. lmplrafi ne îng.liduie afirmafia cil acest hnun nu a 
cunoscut răspândirea atinsli de alte praznice, precum: Sf. Arflanghdi, 
Cuvioasa Paraschiva. Sf. Nicolae, Adormirea Maicii Domnului, dar nici nu a 
fostignorat.Faptuldlinuiriipetotcuprinsul!Jiriiaunorbisericidelemncu 
acest hram, presupune o mai mllnl fre<:venţll a lor în ITC<:Ut. Dacii pentru 
prestigioasabiserîcApatrîarhalA(l655).saupentruvcstitabîseritamarea 
milnilstiri1 Hurez ( 1699), hramul Sf. lmpilra\î Constantin şi Elena se poate 
justillcaprincomunitateacunumelectitorilor,ConstantinŞerbanVoievodşi 
rcspc<:tivConstantin Brâncoveanu Voievod, nu aceluiaşi fapt isedatoreaz.11 
ctitoria Sf. lmplra1i a lui Matei Basarab de la H.rgovişre (1650). Exemplul 
eviden!iazil,f!rălAgadii,gândulvoievozilorctitoridecinstircaîmpilratului 

luptător şi apilriltor al creştinătălii şi al mamei sale Elena. Comunitatea de 



nume a ctitol\llui cu acela al Sfllnrului de hrum se suSJK\e istoriceşte. 

Amintim, în acest sens, biserica de lemn Sf. lmplira!i {azi dispAnllii), de la 
Schiau (Argeş), fli.cutii de stolnicul Constantin Buqenescui, dupi ~pusa 
documentului. Adăugim aces1eia biserici de zid, cu acest hram şi ai căror 
ctitori punau numele de Constantin, bisericile Sf. impiira\i-Obedcanu din 
Craiova, biserica din Româneşti (Tg. Jiu), bisericile din Fioru, Stoiclineşti, 
Dumitrcşti, Sopot (Olt), oprind exemplele prin mcn\ionarca bisericii Sf. 
Împlra\i, monument istoric, din Bucureşti, primii doi ctitori principali 
numindu-se Constantin. 

Integrând biserica Sf. lmpliraJi de la Buciumcni prin hramul ei în 
spirirualitatca is1oricii,vomproccdaascmeneapentrufiin1Dconstructiviişi 
dccoralivi, cc o prezintli, nc!inând seama, dcocamdatii, de învelişul 

înnoirilor, de deteriorările şi pierderile suferite in timp. Pere\ii bisericii 
unneazA un plan triconc (cu abside poligonale la eKterior, semicirculare la 
interior), cu pronaosul supraliirgit. De tradi\ie veche, fonna tipologicii 
semnalatli, capătă consistcn!A prin biserica mănAstirii de la Cunea de Argeş 
(1512), înlil!alii de Neagoe Basarab. Plecind de la aceasta planul înfll.\işat 

este preluat, in1crpreta1,adccva1,pcmaimultdetreisecole.Pen1ruveaculal 
XVI-iea, sus1in afinna1ia, biserica inîjială a milnlistirii Radu VodA, ca şi 
aceea a milnlstiri Cobi o (Dimbovi!a). 

Pentruvcaculunniitorsepotaduce,incompletare,prcstigioasectitorîi 
voievodale, precum biserica milnlistîrii Clildiiruşani (Matei Basarab), pe 
aceea a Patriarhiei (Constantin Voievod), pe aceea, acum în recliidiredupi 
demolarea din 1984, a miinlstirii Cotroceni (Şerban Cantacuzino), biserica 
marc a mănhlirii Hurezu (Constantin Brâncoveanu). Veacul al XVIII-iea, 
lnmul\cşte dovezile planimetrice, în discu\ie, dintre acestea alegând, spre 
men\ionarc biserica, şi ca displlrulii, a milniistirii Viicircşti, biserica 
mlinAstirii Antim, bisericile Cre!Ulescu, Stavropoleos, Sf. Elefierie, Sf. 
Ştefan, Sf. lmplirali, din zestrea bucureş1eani, bisericile de la Rifov 
(Prahova), To\i Sfin\ii din Râmnicu Vâlcea. lncheiem seria exemplelor cu 
biserica Sf. NicolacdinTunari,ana1ăcaşilicaşulcuhrumul Sf. implira!i 
din Buciumcni, in mediul ambiant al împrejurimilor Capilalei. Vitalitatea. în 

r~:~i0~ea:a ~~~1i~~~i8J-~::7!:r:~~;;:';e c::t;u::~!~=rş~lb=~t~:tu~fi 
române, N. Ghica-Budeşti, sa o socoalii a constirui un tip clasic, penin! 
veacul respe~tiv. ln sistemul acoperirii spaJiului interior comanditarul 
Constantin biv vei S!Olnic, a cerul meşterilor procedeul, cu profundă 

semnificajie în arhitectura noastră veche - cel al cupolei, procedeu ce 
trecuse şi în Transilvania. Reglsim, astrei la Buciumeni, câte o cupolll., pc 
pandantivi şi arce dublou, peste pronaos şi naos. Altarul, cu o firească 



lcgAluriicunu.vu.,esteacoperitcuosemicupoli,câtcominiscmicupollifiind 
şideasuprahorelor(absidclorlatcralc).Oarcadlpolilobli,sprijinitApedouA 

coloanc,despancpronaosuldcnaos. 
Revenim la exterior pentru a observa decorul faţadelor, acesta la 

rându-i,înscriindmonumentulprintreceleceilus1reazăocpocidcinflorire 
clasicAaarhi1ec1uriiromlineş1i 

Untorsimplu(nuputcmşlicumafostini!ial),partajeaz!fa1adclcpe 

douiregislreocelde sus, mai mic, flrldecor, de nu va fi avui cercuri în 
grosimeazidului,asemeneacelorde la Stavropoleos,saude la Sf. Ştefan 
Registrul, spa\,ios, de jos este decorai printr-o succesiune de arcade oarbe, 
trilobc,cuvlirfulînacoladli.;edescarcApepilaştri.Seînrudeştedecora1ia 

faţadelordelaBuciumenicuaceeadelaCol1ea, Viclreşti,Stavropolcos,Sf. 
Elefterie (Bucureşti), Rlifov (Prahova), Tunari şi exemplele in acest scop 
maiputlindu-seadliuga. 

La Buciumcni, forma arcaturilor se regăseşte la arcadele fereslrelor, 
dinspreex1erior(la1n1criorremarcându·seaccentuataeva:i:are, îngTOSimea 
zidului).Arcadatrilobată,înacoladi,afostreluataşilaintrărilealtarului(in 
numlirdedouA,dupiunobiceistrAbun). Unveşmântpi.;tat,frumos.;olorat, 
adatslrlilu.;irebisericii,umpllinddc uimire ochii creştinilor şi de bucurie 
sufletelelor.Dinnefcricirevremeanul·acroţat,devinlifiindcutremurele, 

dar şi neglijenţa, lipsa puterilor materiale ale enoriaşilor, ş.a. Pictura, cu 
mândrie şi gencrozitateoferitlidc ctitor, cu drag şi har realizată de zugrav, 
poartli rănile Ilicule în timp. Fragmente însemnate au fost distruse prin 
injectarea cu ciment a fisurilor, prin modificirilc aduse boltirii. Io pofida 
daunelor sugera1c, dccora1ia pictată păstreaz.lli, în ansamblul ei, farmecul 
fromuse\ii trecute. Programul iconografic este cel de tradi!ie bizantin.li, 
zugravul sau zugravii, ncparăsind, în executarea ci, erminiile, cariile de 
pictură.Amintind1conografiaaltarului:Sfin\iiPlirinJiaiBiscriciiRisliritenc; 

jcnfa lui Avraam; Cain şi Avei, vom sublinia redarea chipului lui Dumnezeu 
Tat.111, din susul bol!ii, dar şi a Mariei Platitera, cu tronul striijuit de 
arhangheli, de pe cslul w;estcia. Din pictura naosului, prelungita în allllr, 
men1ion.lim Naşterea Maicii Domnului, Ana o;u Maria în bra!C şi respectiv 
Vovidenia Bogorodiţa (Intrarea în biserici a Maicii Domnului). Iisus Hristos 
Savaot,tronurileşiceteleingereştisuntzugrăvitepecalotanaosului.Scenele 
din pacimilc lui Hristos. din care se remarci ,J/.Uslignireo între 1U/hud", de 
pe timpanul vcs1ic; chipurile slin1ilor mucenici şi militari, fac pane din 
programul naosului. Din pi.;tura acestuia insisllim însli asupra scenei 
,,Deisis" (Rugăciunea), temll fundamentali în iconografia. bizantini 
A~tcmulll în conca absidei sudice, lângl alw, scena îl reprezinll pe Iisus 
mare arhireu, tronând în1re intcrcesorii Marie şi Ioan Botez.lltorul, rede!i 



întregi, duplunlndn1lgi1modcl brâncovenesc. Absidaopusli(ceanordicli) 
este dominatl de chipul împilrawlui Constantin şi cel al mamei sale Elena, 
deopaneşi de11h1111Sf. Cruci,chipuriasupracliror11s-11uîndrepU11cumull 
z.elanisticşirAspundere,zugraviibrâncovencştişiposlbrâncoveneşti. 

Dinpicturapronaosului,ceamaiafectatildeconsolidareazidurilor,o 

~~~:~~ :Uce~::-i:i ~:~~~e, ş~!:t~ ~~~= :~~pl=~~-tj~ ~~~~ 
impu\inliriişi astliriieiprecare,picturadelaBuciumeni oferlprilejuridea 
admirachipurilepersonagiilor,precumpeacelaal blilrinului Avraam,pcal 
luiAvel.tânilrnevinoval,peacelea,cuimpilrilleascli1inutil,al luiConsuintin 
şi al mamei sale Elena, pe ale celor pline de răspundere şi dragoste din 
,,De1sis". Umane, personagiile au o accentuală expresie de severitate -
blti.nd!,ob!inut.lindeosebi,prin dublaareuireasprâncenelor. Evident.Iesle, 
deascmenca,boga1iaveşmintelor,inc4rcatecuperleşibrodcrii.Seeonstat.1 

frecvent.a ,,bedemi/e1'', piesl!. de veşmânt arhieresc, brodat.I, de fonnli 
rombică, speeifieA eeremoniilor onodoxe. Se cuvine a aminti şi aureolele în 
stuc,remarca1elnclidinpicturaluiMateiBasarab. 

PrezcntareapicturiimuraledelaBuciumeni,constituieinateast.lfaz.A 
numai o provocare la cercetarea viitoare, cu muli răgaz, in scopul 
identificării întregului program iconografic, al decorului, atât de 
brâncovenesc prin milnuria crâmpeelornllmascln par1ea de jos a pere\îlor. 
Desenul chipurilor, puterea de e>1presic, ne poartilgândul, lada.scilul Radu 
zugravul. locuitor in Bucureşti in acea vreme, autor al picturii bisericii, 
dispinue, de la Giuleşti-Silrindar. Conştient de rolul anei sale zugravul îşi 
pune adesea, în pictura de la Buciumeni, semnul de marc meşter, pc eare ii 
SUl"Jlrindemlnalt.ar,pcest(insoţitdepentagramamagicli);lnnaos,peeartca 

deschis.li a lui Iisus, din scena ,,Deisis"; pc filactcra Cuvioasei Parascheva 
din glaful unei ferestre a pronaosului (lnso1i1,aici, de discul solar, milrginit 
de triunghiuri). Sunt simboluri asemenea celor lba1e de Radu zugravul în 
pic1ura de la Gura Viii (Vlilcea), sau în aceea amin1it6, de la Giuleşti
Slirindar, unde artistul colaborase cu Ghcorghe :i;ugravuL 

Grafia legendelor de la Buciumeni, a acelora mai bine conservate, 
indica un bunmânui1oralcondeiului,duplicum copenacliriilorvlideşie un 
cunoscltoralmcşteşugului legilrîi, în piele, al acestora. Vaintralnatcn1ia 
cen:etărilorviitoareşiidentifieareapcrsonagiuluidepeintradosularcului 

vestic al pronaosului un frumoschipdeierarheu crucea în mânii, bogat 
înveşmântat,cupatrahir(maipu1inposibilalboieruluietitor,cueaflan).Din 

legenda,inmarcpaneşlC1111il,pareasedescifra<popa>Şerbcan>. 

Cercetarea ulterioariltrebuies.li insis1casuprapicturii lâmplc1 de zid, 
alcatuit.I din friza praznieelor (în numlir de 13) şi de Rilstignirea cu 



moleniile,picturAccpropuneaceiaşipaletAcuaceea.apicturiimurale.Deo 

parte şi de alta a uşilorîmpArAteşti suntzugnlvitecompozilii decorative 
florale(directpeperete),ccevociipoaleledeicoanealevcchîlor!âmple. Un 
aportînsemnatlaidentificareazugravuluipoateavearestaurareacelordoull 
icoanerimasedinregistrulîmplln1tesc,cureprezentarca,,Deisis",eulisus 
mare arhiereu investii cu bedcmi!4, având, în decor nori, busturile 
interecsorilorşirespcctivcclalMarieicuPruncul,strAjuitedef!.rhangheli, 

toatedegajlndzelulunuirenovator. 
Tâmpla de la Buciumeni atrage atenJia de la cea dinuii privire, prin 

uşile împArAteşti sculptate în lemn, cu redarea sugestivii. a grifonilor 
(dragonilor),câtedoideoparteşidealtaausciorului,uşiceseconstiruie 
într-o operA de referinJ! pentru arta lemnului din veacul al XVIII-iea 
Acelaşidomeniuesteîmbogll.jitşiprinuşaintrAriivestice(adusli.desigur,de 

pesud). lmpllrjitApepatrurcgistre,uşaestedecoratăpemotivul, invogA,al 
florilorşifiunzelor,stilizate,unelesugerândaripideheruvimi. 

Cu atâtea elemente autentice, constructive şi decorative, Biserica Sf. 
lmpAra!î de la Buciwneni este un monument reprezentativ pentru vremea 
ridiclrii sale, dczvAluind personalitatea luminatA a ctitorului şi priceperea 
meşterilor. 

Flleând, acum, abs1racjîedemodificlrîle aduse bisericii, în ultimele 
decenii,ob!inemmodelul,deîncepul,al llcaşuluidelcmn,decarcetitorul 
nuvafi(pststrAin. 

Biscrica,dezidnuaavuttum-clopotnilă,acoperişul,cuinvelitoarede 

silă, fiind unitar. Clopotniţa a fost, desigur, detaşai.li, asemenea celei a 
llcaşului de lemn. Aceluiaşi model i se poate datora lipsa pridvorului, 
timplacunumaidou4inlrlri,caşiaccesulsudicinbisericA,uhcriormutat 

pevest.ArimaslaloculsAucadrulinldrii,sculptatpemotivulvrejuluicu 
fiunze cân:el, chenar ce mlrgincşte lateral şi actul de naştere al bisericii, 
slpatinpîatrii,cudatadel5septembriel787. 

Ne-am strAduit sA W"llt!m cA Biserica Sf. lmplraJi din Buciumcni 
păstreazA,inesenţafiin1eiei,valen1eleceoîndreptAJesclacalitateade 
monument istoric. Am afirmat cA spre lumina istoriei şi aceea a mai bunei 
cunoaşteriaarteiceoprezm1A.totulpoa1econducelacerce1ăriaprofundate 

Vorfiavuteînvedere,decAtreacestcaşidescifrareanumeroaselorzgrafite, 

chirilice, de pe glaful ferestrei nordice a altarului şi de pe arcada 
semicilindrici a nişei proscomidiei, asemenea căreia trebuie sll. fie ş1 
diaconiconul,depesud,acuminfundatcuundulapdelemn.Reparatli.dupA 
anul 1977, pusli la adapost, de capriciile vremii, Biserica Sf. lmplra\i 
îngll.duie rAgaz ccrcellrii sale, cu dcarnlnuntul, competenJ! şi dragoste, 
monumentul constituind o sintez.A a artei româneşti din al XVIII-iea veac.· 
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9.lcoanăîmpărăteasddinsec.alXVIIJ-lca 

Ocisis 
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.„----~ 

11. Uşile împărăteşti. 

!~dCadrul fostei intrări de_ pc 

Summ~ry 

TheBuciumenichurchis loca1ednotfarfromBuclweS1andislinleknown. ahhou&hits 
anributes r<:cotnrncnd it u an important hisiorical monument, • syntheois of !he 



aichirecrural Orthodox ChriHi&n 111 orlhe IB"'cenrury l!was buih in l787&nd was 
dcdiutedtosaintEmperorsConstan!inelllldElena 

OaltfeldedescrlerTaor&fuluiBucureiti 

Angelo - Barbu Popescu 

De cele mai mul!e ori oraşul Bucureşti este prezentat în mod festivisl 
CiilAtoris1rAini,scriitori au1oh1oni descriu acest oraş cu muhccuvintede 
Jaudii.Sefa<::compara1iicualtecapitale:Bucureş1iules1emiculParis. 

Foarte pufini scriitori descriu Bucureştiul ca un orwş imposibil, atât 
din punci de vedere al amplasArii cit şi al modului de tnii. Un astfel de 
scriitor, N. D-Ca«aprczîntliplrcrilcsaleînromanul„Pentru un petec de 
negreaţi''. Pu1in mai jos reproducem dteva pagini din acest roman, 
referitoarelaCapitala!Arii 

N. D. Cocea, un scriitorrcbel,cuprocesede Ies majestate, nu iartll 
nim1cîntoallioperasa.A1acAoricepoa1e! 

„PemalurilcDâmboviJei,·unpâriiucarcputeafitrecutcupiciorulpe 
vremeacândapaîieradulceca'nversurilelui EnlchijAVicărescu,darcarc 
ozi, intre maluri abrupte de canal, Wăşte gunoaiele, murdllria şi nostalgiile 
unei aglomeraJii de câteva sute de mii de locuitori, - la jwnAtatea drumului 
dintre ultimele versante ale Carpa\ilor şi flrmurile Dumirii, in biitaia 
criviipiluidelanon:l,înbiitaiarunurilorbulgAreşlişilaextremaapuseaniia 

BAriganului, se ridică, se întinde mai curlnd, printre smircurile unui şes 

torid vara şi amorţit şa.se luni pe an de inghetllJ"i siberiene, cetatea 
Bucureştilor. 

Vechi paşallic turcesc, aşezat anume în câmp deschis, ca sii poalA fi 
lesne supraveghiat şi adus repede la supunere de câteori boierii lui 
nea.sllirnpAraJi seriizYrilteauîmpotrivadomnitorilortrimişi de Phllflarsau 
intlrziau cu plata pungilor de galbeni cuvcnile Padişahului, oraşul 

Bucureştilor a pAstral pAnii în zilele noastre fizionomia lui echivoci de 
mahalaturcea.scimodemizalAşiabsurditateaaşeziiriiluigeogrnfice, 

lndccursulanilors'auflcutsporadiceincerciiri,s'auchelruitşis'au 
furatmultemiliarde,casAisedeainfljişareauneicapitaleeuropene.Risipl 

zadarnicii! Orz an.meul pe gâşte! Aşa cum nu poJi sii faci din apa Dimbovi1ei 
coadAdebicitota.stfeln'osiisepoalAfaceniciodatA,chiardacAs'arfurape 
jumătate sau pe sfen din miliardele înfrumuse!Arii, dintr-un coli de Blrigan 
pustiu,arid,lipsitdenuvii,delacurişidepiiduri,intinscatnpalmi,chelbos 



şislriibiiruteainderâderedemeandreleuneicâcainecupreten!iişicheiuri 

deaplcurgltoare,nuoeapitalll,nuunoraşmllcar,darnicibaremuntârgde 

11 treia sau de-a patra mAnll. Pozi1ia lui strategicii e lamentabil.li. Clima, 
imposibilii. Terenul, impropriu ori clrei îmbuniit4!iri radicale. Ar trebui sii 
sa'ărnutăm Clllpafii pinlin dealul Spirei, sn abatem Dunllrca din albia ei 
pini în Tirchileşti sau Popa-Nan, sii aducem marea Neagră pin.li în gropile 
lui Ouaru, ca sl dim Bucureştilor aspectul 11nei capitale. Ar fi poate mai 
simplii, mai la mintea omului sau mai la lndemina mijloacelor noastre 
modeste, sii fo:lm aiurea centrul Rominiei. Nici asta n11 se poate insll 
Rominuletradi!ionalistdin fire. Nu preaareclceconscrvadinoperelesau 
ruineletrecurului, dar principiile 111i conservatoarerAmân totuşi imuabile şi, 
ori cari ar fi prefacerile vremci, se complace, cu deliciu, în murdăria 

ances1ralii.Aepueatodat4sii11ibiiocapit11IAdinminarurcilor,osiimoarAcu 
eadegAt.N'osll-iln1sneascllniciodat4prineapcllarpu1eaşielsiifllclllafel 
ca alte neamuri cari şi-au schimbe! pe rând eapitalele pinAce-au gAsit una 
potrivitApegustul lor,saucllmai sunt şi în iara.astaal1eoraşe,dcmncde 
acest nume, cari unesc pitorescul, cu utilul şi cu admirabile insuşiri 
strategice. N'osii se gândeascll nici la Braşov, cu centura lui minunatli de 
mun\işideverdce!ii,nicilaGala\iicarierfi,flrtumbrAdelndoialA,unadin 
cele mai prodigioase eapitalc ale lumii, aşa cume aşc.:ta.1 ciilare pe patru 
provincii, la intretAiereaatrei nuvii,cu Brateşul intr-ocoaslli,cu miracolul 
Deltei în faţ4, cu mun1ii Dobrogei la pot1ile oraşului, încânt!tor pe vremuri 
depace,inexpugnabilîn:i:ilcderhboiu. DarlacesA-şi l»itArominul capul 
luis.lnli1oscuasemeneagândurideschimbliri,deprimeniri,dc ini1iative, 
cari cer muncă fizic! şi chclrui11lli de materie cenuşie. El îşi are Bucureştiul 
lui.Hâd,pocit,custrhiîntortochea1c,cuuli1clncirligate,oroareanaruriişi 
ruşineomeneascli,derallui,numaiallui,aşacuml-auapucatplirin!iiluişi 

aşa cum 1-a moştenit din moşi strămoşi. lntocmai ca !iganul cere lrAieşte sub 
sdreania lui de cort firi sA-şi imagineze ziduri solide de pi11trA sau de 
cllrAmidii,lotastfel trAieşteşielînBucureştiul lui lepros,îlmaidregcpeicî, 
mai ciupeşte pc dincolo, îi mai cirpeşte petecile şi caldarimul, şi-şi 
închipuieşte, cu inalterabilii eandoare, c! e cet4Jeanul unei eapitale. Cu 
amuzantamindrieaeapreicăreiaîieadecoad11derâiederceretotblirligalli 

01inc,priveşteînsuspeintir:i:iafiiprovincieli.Ascult4,umnându-scînpene, 
aprecierile slrAinilor,amabili sau ironici, cari îi vorbesc de Bucureşti cade 
unadevlratPerisalorienrului.Şicredcpecuvint,cainlitenldeevanghelie, 

spusascriitorilor,cAndciteşte,dac!ofi citindvreodat!proucalpla 
romancierilor noştri, lipsiJi de imaginaJie, imitatori servili ai literaturilor 
oe<:idcntalc, cari ii descriu Bucureştiul ca pe un 11utentic Babilon, abis de 
corup\ie,oceandcvi!iuri,ventuzliinsatiabillidepllcerişidedesfrânare,far 



intelectual sp1': care aleargA. ca sll.-şi ard.I aripclc, tinerii idealişti şi 

fecioarele pudice din provincie. 
lnoccn\aprovincici!Depravareaşiin1elec1ualitateabucureşteană! 

Oac.lailuacincizecideMizilurişile-aitrântiunelepesteaştclc,claie 
peste grămadll., pe cele două maluri noroioase ale Dâmbovi1ci, ai face 1ocmai 
bine un Bucureşti. Bucureştiul,înlristarealitalca lucrurilor,nueallceva.O 
adunll.tur.ldelArguşoare,fltlstil,flrăcaracter,fltlpersonalitate,liecarccu 
primll.ria. cu bisericile, cu percepjiile, cu şcoalele, cu comisariatul, cu 
nelipsitul lor şantan; o strânsuri de provinciali, nici mai breji, nici mai 
viliosidecâtceidin Mizil sau de laPodul-Iloaei.Oraşulareoduzinll.de 
clll.diriministcrialceari Jinloc:dcoperearhitcctonicc.Altll.duzin!ideslalui 
oliciale,pedestresaucll.lll.ri,cari!inloc:deoperedeartll.,doull.bulevardecu 
eşantioanevariatedeclldiricaartereleuneiexpoziliicoloniale,vreocinci 

spitaluri, o catedrali. câteva zeci de biserici, cam 101 atâtea bordeluri 
miU:rabile, trciz.cci de Jibrll.rii şi lrci mii de crâşme, hcrArii, bodegi sau 
taveme.Spiritulegalitaralvremeiarealizatşi lanoiununicechilibru. Dac.I 
lapcTifcrielcînnll.buş!(sic!)prafulsauinnoji(sic!)innoroaicpânAla 

glesne,inscbimbtesufoc.lduhoareacanalurilordccumteimpingepAcatul 
slteapropiidecentru. 

E drept sl recunoaşiem el ln anii din urmi, lnvârtijii neutralitlijii, 
beneliciariirlzboiului,lmbogăliliipos1-belici,slujbaşiişigheneraliiicşi1ila 
pensie, şi-au cnnslruil prin diverse cartiere şi, de preferin!A, în cartierele 
mărginaşe,intitulatcparcuri,vilcpre1cn\ioasc,intoatestilurileimaginabile. 
Dar nici ctitorii aceştia de 11.ŞCzAmintc familiare, n'au fos1 mai norocoşi dccâl 
lnaintaşiiloranti-belici.Avândbaniberechet,cliştiga\ifltlsudoarcafnm\ii, 

i-au~ncatpefereştiovalc,circulare,dreplunghjulare,conice,piezişe:pe 
balcoaneajuratecahorbotelejupineselorcindiesduminicalaplimbare;pe 
arcade gotice, pe turle bizantine, pe minarete şi arabescuri extravagante. 
Risipa lor de gust ar fi puiuts.11 dea cel pu\in BucureştilorinfiJişarea unei 
fantezistestaliuni balneare. Dinnefericire„parcurilc"as1eapompoasesunt 
vaduvedearbori;iartrotuarele,abiaasfaltate,suntcoşcoviteşicrApatede 

parclannateleduşmanearfitaiattranşccdc-a-currnezişullor. 

Viaia sufleteasc.I şi cerebrala a bucureştenilor e leit turnatA pe 
calapodul capitalei lor. 

Un teatru na\ional la care se fGllCA reviste indigene sau farse 
frantuzeşti. Trei alte s.Ali de spectacol veşnic goale. Un muzeu care avea 
odinio.rloclo~eupuideaur,şicarenumaiareacumdecâtunşiragde 
vechi lespezi funerare, câteva schelete, o momliie, doua sarcofagii, o 
p1111oplic de annuri ruginite şi un lanJ prăfuit de vitrine cu icoane sau 
giuvaericale fllrll. altli valoare decit aceea a metalului brut. Nicio grAdinA 



botanicii sau zoologie!. Nicio posibilitate de evadai, măcar penin! o zi, 
mlcar penin! un ceas, din mohoreala sau vulgaritate& 1r11iului zilnic. Jalnica 
tribună a Ateneului e ocupa.ti, odată pc slptAmlnl, de conferenţiari afoni, de 
pensionarii politicii ~i-ai lnaltelor dregătorii cari Îfi citesc cu anevoie proza 

;=!~~:ee.:~c:~:u~~~~~;{!i~~= =~~~r~~b~i~În 
cafenele pcrorazA paraponisi1ii. Vorbiri a e totul. Cartcu nu eKistli. Cei şapte 
sute de mii de locuitori ai Bucureştilor consumă anual, după sţalisticile 

librlriilor, VTCO patruzeci şi cinci de mii de volume, indigene sau slriiine. 
Cam şap1e clr!i pc an la sura de cetAieni! Şi c:llţi, şi dinM aCCŞtia, Ic-or fi 
citind! 

Ncavi\nd timp să citeasc.11 sau incapabil s.I citease!, bucureşteanul 
lriiieşte în veacul acesia, al douAueilea., în epoca cea mai frlimi\ntatli, de 
sigur, cea mai durcroasl, poate, dar şi cea mai grandioasă din cllte a 
cunoscut vreodată omenirea, incomparabil mai bine materialiceşte decâ1 
negrul din mijlocul Africei, aidoma la fel însll dacii judecAm lucrurile pc 
mlsurasuflerului şi-a inteligenţii. Toatliştiinta lui e adunatlidin ziare prost 
scrise;toatAculruraluieOcutAdin brumacci-amairllmasdepcb!ncile 
şcoalelor noastre, unde ştim doar cum şi cât se inva!Ji; toată spoiala lui de 
civiliu1ie e Ocută din frcclltura pennanentl cu cei de-o 1eapi cu dânsul, în 
berării, pc stradl, ta slujbă sau, uneori, seara, la cinema1ograf. Câteva zeci de 
filme vorbitoare pc an din cari nu pricepe o boabă, fiindcă a uitat 
franţllzeasca şi n'a lnvlJat incll englezeşte; câ!eva mii de an1ene dela un coş 
la altul pe acoperişurile capitalei şi din cari se rcvarsA valuri-valuri de onc
stepuri, de tangouri, de reproduceri stridente dup!. ultimele plici de 
gramofon, satisfac cu prisosinţA, piinl peste cap, setea lui de artl şi nevoia 
lui de hranii intelectualii. Incapabil sl citeasell sau sl asculle altceva, e tot aşa 
de incapabil să vorbeascl.. O convorbire de cinci minute cu un bucureştean e 
un adevlrat supliciu. Nimic nu-l interesează. Nici muzicii., nici ştiin!Ji, nici 
poezie, nici probleme sociale, nici mlcar politica daci încerci, timid, sii treci 
dincolo de preocuparea obşteasell; - cine o sll vie?„. când or sl plece?„. Ca 
sl intrcjii o discu1ie cllt de cllt aproximativi, trebue să te menlii riguros în 
domeniul birfelor şi al anccdoielor, sau s.I povesteşli cu dc-o-mlnuntul 
scenariul ullimului film, pcripc!iile ultimului poker, ecouri dela ultimul chef, 
cllt ai blut, cc invirteli ai mai pus la cole sau pe cc fctişcanl li-ai pus ochii. 

Mâncarea, b6utura. femeia, iatl sflnta trinitate, unica preocupare, 
printre micile 1raficuri, nenumlratele gheliruri şi grijile mai mlrunte ale 
existenfeî, a blagoslovirului nostru bucurcştCllll. Dela patriarh pini la cel din 
unnl conţopist care-şi scoale cu chibrirul negreala de sub unghii şi Cll!le! de i 
se rup Olcile indiin'ltul ghişeelor publice, nimeni n'are all ideal. DupA pungi 



şi putere, un kilo de icre negre moi sau o burtA de crap în saramurii, fac sA 
curgAbalcdcp!Aceredingurelccelcmai ceremonio11SC;gltlcjurilccelcmai 
sobre se usucAdupliocinz.eacldevin nou sau o şampanie frapat.li şi nu e 
ochiu, oriclit de stins, intre Capşa şi Palat, care s1 nu liclireascl, s1 nu 
:iclipeascl,slnuseaprindlic:lnd,laoradivinilprintretoateaaperitivelor, 
grlbitcfocsauopritcinloc,casideratc,înfaiavitrinelorcunimicuri,cu 
buz.cviolentdateeuroşşieupriviriotr!vitededorinji :icurglndu-sepcsub 
gene încondeiate· flrA sli ştii bine niciodatli pentru ce: pentru mutra 
dumi111lesaupentrucombinezonuldingalantar,·abordabileşinlzuroase, 
candideşiperverne,rumenelafajlidesulimanuri,deslinlit.fltcşideviciuri; 

vorbindto:<:litor11luipeplaeulinimii,nudinochişinicidindinguri,cidin 
toatli flptura loreroitli pe mlisura pliclltului, ·dela ciirlionjii plirolui pe 
ftuntc,dela virfulnasuluiimpertinent,delasfăn:ulsAniloragresivi,pânliîn 
locurile Louis XV şi pinii în vArli.Jl pantofilor eambra1i, de plipuşA, de 
şiipArlAsau dcşarpc,·trecadorabileşitemu1e,virginaleşi impurc,flijliitcle 
noastrc,pec.lcaVietoriei. 

Înc:lnll1toarcapari1ie!Providen1ialăjustificarcascăderilorşicliderilor 
noastre necurmate! 

Nimic nu CJ<plică mai bine firea românului ca fanneeul aecslll morbid 
albucureştencelorşi·alprovincialelortotalâ1debucurcş1ence,cugra1ialor 
calculată cind se refu.dşi uşurinj.l'leu care se dau. Ele netilmiccscviaj.11. 
Ele nc--o mai fac suportabilă. Pe unde trec ele, oraşele par în permanentli 
sirbitoarc. Râsul înfloreşte pc toate biw:le. Veselia sal111 în inimi. 
lnconşiieni.a e în suflete. Dorinicle, în priviri. Parfumuri iri111n1e se Wisc pe 
urmelelorde..a·lungultrotuarclor.Şitrotuarcleparvicrineambulante. 

DaeiplanteleagAflltoarcarpu1eadseaga\edegenunchiibArbaJilor, 
dacăplanteledeserisaudecâmparp11teaslisemiştc,dacăpalideleviolete 

şicriniieleganJiarputeas'oiaraznapes1eulili,daeiflorileex11berantc 

crescute pe bAligarurile mahalalelor ar putea si dcaeotul şi să faci cu 
ochi11l,strizile8ucurcş1iul11i n'arputcasliprezintetrecitoruluiunspcctacol 
maiviuşimaicolorat. 

N'o fi el 8ucureşti11l, c.pitalA! N'o fi avind nici tcacrc, nici miw:e, 
nici ştiinfll.,nici arte, nicitradiJii, nici c.petedeconduc4tori cu dragoste de 
oraşullorsaubarcmcumiinicuratcşicinstitein mlinuircabanuluip11blic. 
N'ofiavândelnimicdin cceacefaccorgoliulaltorcapit.111e.Arcînschimb, 
cccaceniciunaltoraş n'arcpc lume:eiteundraclmpielij.l'ltde fat.llde 
fiecare metru patrat de caldarâm şi, pc o diminea!Ji cu soare, mai multe 
fâşneic delicioase de cite·or avea vreodati pralerurile Yienei, 
11nterderlindurile8erlinuluisaubulevardeleşipie1ClercputatuluiParis. 



ln primivara anului 1933 în deosebi, Calea Viciorici, c41 puteai sa 
cuprinzi cu ochii prin forfoh.11 şi îmbulzeala mul\imci, pire.a un parter de 
nori incomparabile 

Se impliniserl opisprezece ani dela războiul mondial şi şaisprezece 

dela ocupa1ia dufmanli. Trc<;userli peste noi, şi mai ales peste femeile 
noaslre:nem\i, turci, unguri, bulgari, loafc liftele pAminh.llui şi toate 
mândrele uniforme ale ncpreţui!ilor noşlri aliali. Vremelnic fusese războiul. 
Vremelnieli ocupaJia. DttTconsecinJele lor se aJ'litau durabile.Sângele se 
amestecase Rasa se afinase. Neamul cW;ligase în suplcf.11 şi varietale. 
Nic1odatli troiuarelebucureştene,damicctoruşiînsurprizedetotfclul,nu 
prezintaser!l.amatoruluiblazatocolec\icmai fastuoasAdcfrumuseii diveTSe, 
de tipuri mai fascinante ln complcKilatea originei lor exotice, de linii 
inslabilc,denuan1Cimprccise,deculorigradatcpAnlilabronzulsumbrual 
corpuruoreKpuse indelunglasoare,decodlinacecariparcliplstrauindln 
vivacitaleamişc.lrilorlorncrvoaseşilnprivirilelorprovocatoare,cevadin 

rizicul, din teama, din aventura amorurilor de o zi, pe un pal intAmpllilor de 
campaniesaupentruunneaştep1a1bondezahlir. 

NutoaiccraucKcepJionalşidcsiivârşitde fnimoase;astaseinJelege 
dela sine. Frumuse1eaperfec1!1.eundarparcimoniosalzeilorncmuritori.E 
tot aşa de rarii pe p!l.mânt, ca şi geniul, caşi bunlit.lltca. Dar toate aveau, 
neliig!l.dui1.şicelemai url\elc,cevamisteriosintr'insele,ccvarurburlitorşi 
enigmatic în ochii oblici cari evocau stepele mongole, ceva echivoc şi 

ambiguu în profilurile clasice, cu buzer!l.sfrânte, carievocaulnacelaş timp 
şi calmul ţărmurilor medit~raneene şi voluptAJile mortale ale Africei. 

Numai biitrânii cari şi-au lrll.it din plin viaia au putut sii simtii în 
prim.lvara aceea scurlli amara precaritate a existenţei şi regretul tardiv cli 
n'au pulul, cA vor muri flrl s.ll poatA strânge în bra!ele lorsleile toatA 
frumuseiea rlispânditliîn lume, picuratApe fii.inii feciorelnice, radioasiiin 
ochi ispitiioridedemon,conccntratAcalnpotiredevcninşidemierein 
umedacalduriiagurilorclmoase.Pcsubprivirilelorobositc,incapabiles.I 
mai re1ie varietatea şi multiplicitatea formelor nenumAratc ale frumuselei, 
treceaublondesaubrune,inal1csauscundc,durduliisaudiafane,toate 
tipurile şi prototipurile de umanitate, aduse dela cele patru orizonruri ale 
ca1aclizmului mondial, rlish.lmate în cazanul dintre Dunllre şi CarpaJi, 
macerate şi filtrate in alambicul ocupaJiei şi, risipite acum de-a-lungul 
trotuarelor bucureştene, ca de-a-lungul unui interminabil galanta!' pe care 
fructeleacidcşiparfumateoleAsieis'arfiînvecinatcuaroma rilcoritoarea 
faunei şi florei europene. 



FericilA încrucişare! Amalsam incinlAtor de neamuri şi rase. Ca 
bibliculcuvântaldomnului,elflceasllinfloreasclacummalurilepururoase 
aleDiimboviiei,caallAdalA,nisipuriledeşenului. 

Peceicarineameiescdelaovremeincoacecu teoriile lor rasiste, i-aş 
invita sA se abalA, Jntr'o sinsun1 diminea!J de primiivan\, pc la noi. Pe 
imbiicsituldcHitlcr,cudoctrineleluimuceglite, 1-aşpoftisAtreacAînir'ozi 
cusoare,ciindaerulclntlşi femeileauparfumulflorilor,peoricaredin 
uli\ele pocitului nostru Bucureşti. L-ar sufoca, poate, duhoarea canalurilor. 
Şi-arfrânse,poate,gâtulingropileşihânoapelepavagiuluina!ional. Dare 
ochii, daci mai are ochi sA vad!, dar în inimA, daci poate sl-i mai bat. 
pentrual!cevadecitpentruclmurilemacreşi pentru fonneleciopli1eeadi1 
loporalemasivelormatroanete111oniee,arficunepulinţ4siinuvadiişisln~ 

simii inanitatearururordoctrinelor, sub privirile şi focurile încrucişate ale 
svlpiiiatelornoastrebucureştence." 

Cele de mai sus erau în 1933. Darasllzi? Un cinic ar putea descrie 
Bucureştiul eu aceleaşi cuvinte de sorginte N.D.Cocislii. 

Swnmary 
Buchof<!sl "mos< of1he urne presenled po•i<ively; local peoplc llJld ro..,.gners hnve 
d=ribed u us1ng. geJ>Crolly, laudu1ive words. Pn"'e is onen exagcnucd. Compare<! io 

011>er Capiuols, ii was. •< a cenain momcn!, callcd ~!he •mallcr Paris". Yet, positove 
imageswercnotlheonlyoneslen.Somchadotheropinions .. 



Cetatea Bucureşd 
Scurt istoric. 1866-1916 

drd.Comel I Scofe~ 
!O<Jn!.Scafe$ 

Prime/„ .rtudll privind foHljlcaru RomJJnlt!L 1866 - 1884 
În 1866, dupll. deironarea principelui Ioan Alexandru I, problema 

româneascl a n:venit în aten1ia pu1erilor europene datorită Imperiului 
Otoman şi Imperiului Habsburgic can: au cerul încetarea unirii principalelor 
şirevenirealasitua1iadinain1ede24ianuaric/5februariel859,adicldoull. 

principale cu doi domnitori 
ln pofida agita!iilor europene, politicienii români au ignorat 

ameninflirile şi, în unna unui plebiKil, în fruntea $latului a fosl ales 
principele Carol I de Hohenzollem. lni!ial, aceaslll alegere nu a fost 
n:cunoscută, iar Imperiul 01oman şi-a manifcslal inten!ia de a inlerveni 
militar în Principalele Unite, concentrând trupe la Giurgiu şi Silisrra. La 
rindulei,armatarominl,hofArâtăslripos1eze,şi-adispusforţelelaGiurgiu, 
Ol1eni1a, Clllraşi şi mai apoi pe râul Sabar. Deoarece criza se prelungea, 
cxis1ând pericolul unei invazii, domni1orul Carol I a ins4n:inat o comisie 
compusa din maiorul Gheorghe Slăniceanu şi dpitanii Eracle Arion şi 

NicolaeDabijaslstudiezeposibililalea„intlririicapitaleiprincipatuluiprin 
fortitica\iune provizorie". Comisia a propus e11:ecutarea de fortifica\ii 
pasageredar,rei;:unoaştereacadomnaluiCarolldecltn:Poartl,survenită 

pe 11123 oclombrie 1866 a detensiont situa1ia intema1ionall şi, in 
consecinlâ,propuneriinuis-amaidatcurs. 

Ideea nu a fosl abandonată îhsl cu dcslvirşin:. Astfel, în 1872 
maiorul E. Arion, sub semnatura „un ofi\er de artilerie", a publicat in 
„MonitorulOastei"unsludiuîncan:subliniaimportanj.DfortificlriiţAriişi 

enunia principiile sistemului defensiv ce trebuia adecvat <:onfigura\iei 
gran11clorşireliefuluifrontierelorRominiei. 

La nivel ofi<:ial, generalul Ioan Emanoil Floreseu, minislrul de rhboi 
înlre 14 martie 1871-30 martie 1876, militar cu contribuJii importante la 
dezvoltarea organizatorici a armaiei romlne, a înfiiniat inel din primii ani ai 
ministeriatului slu o comisie, condusli de colonelului Gheorghe Manu, 
inslrcinalll sl studieze posibilitatea realizhii de fortifica\ii pennanenie. 
Comisia, care a funcjionat pini izbucnirea crizei balcanice in 1875, a 
întreprinsstudiipeteren,înspecialpenuufortificareaCapitalei. 

După izbucnirea crizei orientale în anul 1875, în condi1iile în can: 
RominiadorcasA-şi plstrezeneutralitatca,problema fortîfi<:a!iilorarcvcnit 



in prim plan. Deoarece exista posibiiiratea ca teritoriul na1ional si1 fie 
transfonnal in câmp de luptii între forţele otomane şi rus~li, armata românii 
a încercat se realize:tecitevapuncte de sprijin fortificate împotriva unei 
evenruale invazii. Ca unnarc, începând eu noiembrie 1876, plinii în 
primiivara anului 1877 au fost amcnajale fortifica\ii la Caiafa! şi la Barboşi, 
lângii Galaţi, prin care s-a unnlrit bararea DuniTii Împotriva navelor de 
luptiiotomane. 

Evolu1ia ulterioarl a evenimentelor politice şi militare au fli.cut ca 
annala românii sl se implice în rlizboi dţ partea Rusiei şi sii ia parte la 
războiul din Peninsula Balcanic/I, pentru apiirarca independcn1ei României 
proclamată de Parlamenrul de la Bucureşti la 9/21 mai 1877. În Bulgaria 
trupele române s-au confnmtat, la Plevna, Belogradcik şi Vidin, cu rlzboiul 
deascdiu,careademonstratvaloareastra1egiciiafortificajiilorpasagereşi 
pcnnanente. 

Dupii incheiereaconOictului,urmareanerespcctiiriidccAirc Rll'liaa 
conven1iei încheiate in 1877, care garanta integriiatea României, rela\iile 
dintrcfoştiialiaţi,românişiruşis-audcterioratdeoarc<:etrupclefarîslCau 

ocupat estul teritoriului, în apropierea gurilor Dunirii. Domnilorul Carol şi 
guvemulromânaude<:issiirczislcinfaţaunei posibileac!iunimililareruse 
şi au retras for!cle române în triunghiul fonnat de localitl!ile Slatina, 
TârgovişteşiCurteadeArgeş,undepozi!iileocupateaufostfortificate. 

lncheierea Păcii de la Berlin, pc ]/13 iulie 1878, a d!l'I la 
recunoaşterea intema\ionalA a statului român, proclamat regat pc 14126 
martie 1881, insl a ]lisat în urmă o serie de probleme privind apirarca 
independenţei, atât de scump pliilitl. Congresul a confinnal ocuparea 
judejelor Cahul, lsmail şi Bolgrad de cltre Rusia, compensând pierderea cu 
acordarcaunuialtteritoriu,şielromâncsc,Dobrogea. 

AmeninJarea rusească a continuat însl şi dupii 1878 dcoare<;e, prin 
pozi1icgeograficăşiin1ereseproprii,Româniaconstituiaunobstacolîncalea 
politiciipromovaiede St.PetersburglnBalcani. 

• Deoarece eKistau suspiciuni privind o intervenjie în forţă pentru 
impunerea hotlrârilor puterilor europene, România a cilutat sii-şî ia unele 
masurideaplrare. 

Dupl război, din iniţiativa regelui Caroll, au fost reluate studiile 
privindrealizareaunuisislemdefortifica\ii lafelcainRusia(laLemberg), 
Austro-Ungaria, Frania. Gennania şi Belgia, pomindu-se de la preceptul 
confonn clroia fort1fica1iileeonstituie un puncte de sprijin care pcnnit unei 
armate regruparea, rcorganiuirea şi constituie o bunA bllZI de plecare la 
ofensiv A. 



Foto. l:R•ge/• Carol/a/Romdni•l(/866--

:::::::i/:;~:~:~::.:;r::~: :,"::,;;;b:::..~n•. 
D<>toritiljn#.<Unţelorsal• a~lnc<zp~••tudm• 

~~="},,~:;'i, lw.:rilril• ikfarli/koro alt 

Astfel, în 1882 a fost numită o 
comisie prczidatii de generalul Gh. 
Manu, cel can:: condusese şi lucrăli lc 

comisiei în perioada prcmergiitoarc 
~ R~_boiului de Independenţii, cu 
_,_,.._ misiunea de a alcătu i proiectul de 

) fortificare a \Arii. Comisia a reluai, 
actualizai şi imbunătă!it studiile 
tcore ticeşipeterenflicutelainceputu l 

anilor'70. rezultatul fiind finalizatintr•un memoriu, prezentat Ministerului 
de Război. Era primul proiect complet de fortificare a României. În el 
membrii comisiei au propus fortificarea \-llrii pe 5 zone: Oltenia, pânii la Olt; 
Muntenia, de la Oh la linia Focşani, Galaţi; Moldova de apus, între Carpaţii 
Orientali şi Siret; Moldova de răsărit. intre Siret şi Pru1; Dobrogea. 
Fortificarea Capitalei reprezenta prima urgcnJă după care urma realizarea 
unor fortifica\ii pc lin ia Foc~ani.Qalaţi, care să bareze o posibilă invazie a 
armatei ruse şi un cap de pod la Cernavoda, forturi şi baterii în zonele Galaţi, 
Constanţa 

1„rerve11ţiage11erululuibelgia11llc11riAlexis Briulmo11r 

Culoateaces1ca,lipsade cxpericnµaofi\erilorrominiîndomcniul.a 
determinat ca regele Carol I şi pe sfccnicii săi militari sl apeleze şi la 
consilierea unor spci;;ialişti străini. Astfel, în acelaşi timp cu Comisia Manu, 
după cum relata Gustavc Coutouly, trimisul extraord inar 1i ministrul 
plcnipoten\iar al Fran\ci la Bucureşti, mai mul\i oti(cri germuni din Mare ic 
StatMajorprusianauefectuatoseriedcstudiiprivind obstaco lclena!uralc 
de pc teritoriul României, materializate în câteva memorii cu propuneri de 
fortificare, adrcsalcregcluiCarol l 



Deoue<:e cchipclc de ofi!Cri gcnn•ni 11\1 st4mil aten\i• poli!ici ausiro· 
ungare, s-11 renunţat la serviciile acestora, ncdorindu-sc implicarea 
Germanici într-un 1c1 inamical f•!I de aliata ci. 

Pentru evitarea unor ncplkc:ri diplomatice Carol I a 1pclat la un 
spceialistdintr-oiart neutri, Belgia,chcmlndu-l ln 188211 Bucureşti, prin 
intermediul surorii sale Maria von Hohcnzollcm-Sigmaringcn, soli• regelui 
Leopold al II-lc11 al Belgiei, pc generalul Henri Alcw.is Bri1lmon1, o somitate 
îndomeniulfortir:~liilor. 

FOlo.2: GtMra/11l·loco11mmr b t lt:io11 He11ri Altxil 
llrlalma111(/l/,l/-/903).ap..rs<N1u//1olt rccw1oscu1Ji11 
dQllltn/11/forlifico/ii/ordi11odo11aj11mCJ1a11411<reolu/11i 
o/X/X.J1a.Au1oro/proi1c1t/orco/<J/ilord1/0A11wr1 
şi.u/1tr/or,oc•lord•lali~•.afos1solicifa1cu 
/11Sis/111/<Jthrtge/1Coro/fpt11/r11411tP"Olllllt/O 
tJSupro/ortifictJrii 811Curtş/l/or 

Cllm regele punea ,,mare pr• / pe vizita 
sa",c11TCincllcaînsAstatutuldcncurrali1atcal 
Bclgici,gener11llll 11folositunsubtcrfugiu: şi-a 
luat un concediu pentru a vizii.I 
Constantinopolul,indrum,unnândsiiopreasci 
vremedcllzilcşiînRom!nia,undcCarol Iii 

propunea sl efectueze o „excursie al cărei scop este vizitarea cătorva poziţii 
strategice". Cu toate ezi~ilc guvernului belgian, care nu dorea sl i se 
reproşczcdccomunitateaintcmajion1llînciilcareaneuD'alill!ii, Brialmont a 
rlspunsinvita!îcisuvcranllllliînoctombricl882. 

Sosii ln România, Brialmont a fosl primit în lllldicn!ă de regele Carol 
I şi de primul-ministru fon C. Brfitianu. Regele i-a cerut sii elaboreze o 
siratcgic privind fortificarea României. Dupi 1ccu1.1, ÎIUO!il de ciipitanlll 
Ioan Culccr din Regimentul de Geniu, ci a fileul o cilltoric de informare în 
împrejurimile Bucurcş1ilor, Ccrnavodci, Constan!ci tî GalaJilor. Mai mlllt, 
dupl cum relata Gustave Colltouly reprezentantul francez la Bucureşti, i s-au 
pusladispoziJicşiproicctclcintocmitedcComisiaManu,proieclCpccarc 
generalul belgian ,Je-a comp/e/a/ şi rectificat, pă.rtl'<ind în.ră. după cum .re 
spime, păr/i fn.remna/e din ele". 

~ncrallll H. A. Brialmonl a redactat un memoriu privind organiurea 
aplr!l.riîRomlniei,încarepcntrulucrilrilcdcdctaliişi·auaduscontribll!i• şi 
cilpitaniiMihailBotc1nuşîloanCulccr. 

ln memoriul, înaintat pc 15127 decembrie 11182 regelui Carol I, ci 
propunea, in acord cu Comisia Manu, realizarea a 5 zone for1ificate, şi 



anume: Bucurqtiul - centrul politic şi adminisllllliv, principalul nod de 
comuni..a!ii, localitale plasat! laegaliidistanliide Orşova şi Galaji, fa!lide 
munii şi principalele treciilori -, un e11p de pod pe Siret, pentru bloo;;arC11 
unor atacuri dinspre nord, Galaţlul, principalul port pc Duniire şi un 
important centru comereial, Cernavoda, cap de pod pentru forţele din 
Dobrogea şi ba.zăpentruoeventualiiopcra!iunein Bulgaria şi ConJtanja, 
princîpalulportrom6nesclaMareaNeagrii. 

Agravarea sllua(lei internt1fionale şi votarea prl~lor fonduri 
pentrufoniflc11ţUln 1883 

SosirealuiBrialmontlaBucureştiafostînregislraliicaun fapt divers, 
ulterior însii, da!orilii activill!ii serviciilor de informalii slrline, în spc<;ial a 
celuiaus1ro-ungarşicelrus,dire.:1interesate,adeveni1oproblemiipublicil. 

şiintcrna\ionall. 
În 1883 Guvernul de la Viena a fkut unele demersuri pc lângl 

guvernul de la Bruxelles pentru a interzice prezenţa în România a 
generaluluiBrialmont 

Charles Tl„!odore Gonzalve conte Diesbach de Belleroche, se.:retar li 
la lega1ia Fran1ei de la Bucureşti, no1a intr-un raport din 12124 decembrie 
1883 ciilreJulcs Ferry,preşedincealConsiliuluideMiniştri şi minislnl de 
externe al Fran1ei, că „scandalul Brialmom"" fusese slâmil de Austro
Ungaria din 1eamicii banii pentru fortifica1ii vor fi folosi!i pentru ridicarea 
de fortificalii la frontiera din Transilvania, deoarece Viena îşi diideaseama 
cil. Bucureştiul nu poate ,fi apilr111 dm cauza c6mpiilor imense care ii 
inconjOtJrd şi În con.secmfd de m1mlit11/ea 11nor lucrări pentru a Împ1ed1ca 
m<'icarşiaccesu/"'. 

lnterven\ia austro-ungară s-a fiicut pe fondul iritiirii diplomaliei 
cezaro-cr.liieşti în chestiunea atitudinii României în privinta Comisiei de 
supraveghere aC.E.D., dczbiituliidemarile puteri intr-oconferinliispc<;ial.lli 
la Londra, încheiat.llipe26 februarie/I O martie 1883. Conferinta, flris.li!inli 
seamaşideintereseleRomâniei,luaseoseriededeciziiprivindnaviga\iape 

Dunlirc, printre care extinderea competcnfei C.E.D. de la Br6ila la Porţile de 
Fier şi dreptul Auslro-Ungariei s.li decîdA în problema Dunirii peste guvernul 
român. 

Profitând de atitudinea marilor puteri care încercau s.li-şi impuna 
punctul de vedere, ceea cc irila opinia publicii românească, guvernul IC 
Br.litianu a cerut şi a ob1inut ca Parlamentul s.li voteze un credit de 15 
milioanedelei,dincarc lOmilioanecraudirijate,explici1,pentrulnceperea 
lucriirilor de fortîfica!ii. ln alle circumstanje, votarea creditului pentru 



fonificaliiarfistimitdiscu1iiaprinse,guvemulnefiindsigurclarfiob1inu1 
omajoritalepcntruacordarealui. 

Suma primilA de Ministerul de Război a pemais demararea lucririlor 
pregAtitoare:ridiclri topografice pe scalllimarepenuualegereapunctclorin 
care vor fi amplasate fonifica!iile, efectuarea de sondajele şi realizarea 
inslalaţiilorpcnlrufabricareacftnbnizilor. 

Votarea primului fond de ISmilioanecerutdeguvemcucâlevazile 
inaintedesemnareaTratatuluidelaLondra,afostconsideratil.caavândun 
caracter demonstarativ impolriva marilor puteri după cum ii comunica Ernst 
von Mayr, lrimisul extraordinar şi plenipotenJiar al Austro-Ungariei la 
Bucureşti, ministrului austro-ungar de externe Gus1av Sigismund von 
KlilnokydeKtirtispatak. Elcita,cuscmncdcexclamarc,unarticolaplrutin 
ziarul „România Liberi": ,,EW"opa n·ar pmeo să vadă in aceasta o 
demonstraţie împotriva hotăNlrt1 confermfe1. oces/ proiect nefiind îndrepta/ 
impll'iva Austro-Ungol'iei (!!!). ci ar f1'eb11/ .<ă se con~ingă doar că R.omănia 
este lwlăNllă .<ă·şi apere drepl11rile. eventuol chiar şi cu arma În mdnă "'. 
Eugen Schuyler. ministru rezident al S.U.A. la Bucureşti, Atena şi Belgrad, 
infonnându·I pe frcderick T. Frclinghuyscn, se<:retarul de slat al S.U.A„ 
considera cl guvernul profitase ,,de ogiloţia creolă de ac/itmea Europei În 
problema dunăreană"" şi obJinuse votarea creditului de IS milioane având 
asenl1mcntulopÎJlieipublice. 

Ocazia de a-l indepilrta pe Brialmont de problema fonifica1iilor româneşti 
s-aivitînmomentulincareBrialmontacerutun.;oncediupcntrua 
merge în Gennania, dar, flrâ aprobarea guvernului slu, a ajuns în 
Romilnia. El a sosit la Bucureşti în prima decad.li a lunii iunie 1883 şi a 
fost imediat primit de rege. Carol I i-a solicitat redactarea unui memoriu 
privindm.l!.surideapArareafrontierei,punându-i ladispoziliepcnUU 
aceas1.1ilucraretoa11documen1a1iarealizatăpânll.inacelmomentde 

Marele Stat Major. 

Generalul Brialmont nu a apucat slh1crezcpreamuhdeoarecea fost 
rechemai pe neaşteptate de guvernul belgian. După cum relala Theodor C. 
Vlcll.rescu, ministrul rezident al României la Bruxelles, generatul a fost pus 
sldeaexplica1iiinscrisministruluiderizboiprivindscopulcillltorieiin 
România, iar primul-ministru Huben Joseph Walter frC:re-Orban a cerut 
trecerea sa imediata în rezervi. Cererea de trecere în rezervi a fost 
provocată, dupl declara!iile l11i FrC:rc-Orban, de atirudinea României în 
chestiuneaDunArii,începereaconstruc\icifortifica1iilorfiindpercepu11cao 
sfidare a marilor puteri. ln realitate însll., dupll. cum remarca Th. VGcilrescu, 
ea se datora unor probleme financiare iscate de rela\ia romAno-belgianl în 



1:hcstiunea „Soc:i<!to! industrielle belge" ,Joţ<'I de care domnul Fri!re are o 
faarle vie .solic11udine şi in care diferi/e per.sonulilăţi polilice, de nuanţe 
difer11e.sun1/afeldl!in1ere.sa/e", 

lritaJi, regele Carol I şi primul-minisuu Ion C. Br4tianu şi-au dat 
asentimentul ca Th. Vlclrescu sl „sugereze" guvernului belgian cG, dac! 
situa!ia generalului Brialmont nu se rezolva ucgenl, România se va vedea 
silitA sl închidl accesul produselor belgiene pe piaţa rdminew;cJI. Guvernul 
belgianacedat,iarBrialmontafostrechematinaetivitate. 

AeesteevenimenteauavutlocîncontexrulîncarelaBucureştise 
conştientizafaptuleă.pentruaavearâgazulconsolidăriistaiale,pentrua 

;:o~~:a11f!~:: ~:~ta:';~~~ ;,:e:~i=x~n"::~:;i ~u~:r7.iinu~~!:i,cA, 
intre4/16- l6f28august 1883,CarollalntreprinsovizitllinGennania 
la învilllJia prin!Ului Wilhelm de Pn.asia, viitorul împărat Wilhelm al 11-
lea, urmat! de o viziti la Viena. Aici, regele a tatonat terenul pentru 
aderareaRominieilaalianiaPuterilorCentraleşi,totodatl,adiscutat 
problemafor1ificeliilorromâneştişisemnifica\ialor.Vizitasaafost 
imediat unnatl de cea a primului-minislru I. C. Br.ltianu care, la 26 
augus1/7sep1embrie,intâlnindu-secuOnovonBismarck,cancelarul 
Gennaniei, a pus la pun<:! detaliile semnării tralatului. Aderarea 
RominieilaalianiaPuterilorCentraleaavutloc:la 18/JOoc:tombrie 
1883,semnareadocumentuluiavindloc:laVienaincelmaides.lvirşit 

se<:rel. Conse<:inţa imediatll a fost ci problema iscatA ln privinţa Comisiei 
Europene a Dunării a fost 11TT1ânatl sine die. Austro-Ungaria nu a mai 
insistatasuprahollrârilorluateîn<:0nferin1BdelaLondra,iar1:omisia 
mixtllnuamaifostinliinţatiniciodatii. 

În pofida crizei intema1ionale stârnite de opozi1ia României în privinţa 
Comisiei Europene a Ouniirii şi a ,,scedalului Brialmont", aetivitalea în 
direc1ia definitiviirii fonifica\iilorromine a continuat cu intensitate. Totuşi, 
în paralel se vehicula şi opinia exprimalii de Maximilien Napolo!on de Ring, 
trimisul e11.traordinarşi ministrul plenipoten1iaral Franiei laBucureş1i, într
un rapondin lflJaugust 1883,carenotain privinţa„Cetlljii Bucureşulor": 
.• Deoarece Bucureştii suni .rilua/i În mijltXul unei câmpii vaste mă îndoiesc, 
intr-adl!vdr.cdsevare141vreado1ăsăse/acdceva.rerios. Uis/Q/aliqi.pe 
doua din /alurile sale, la câţiva lrifome1r1 de cartierele sole mdrgina.re. 
câteva mia.rum ŞI păduri m/Qştinoase pe care se pare cd ar pu1eaftfo/osi1e 
pentf'1' apărare prin s1dvi/1reo apei. aceasta urmând .rd /aed impracticabil 
acce.rulspreoraş.01""Q.Şu/insinenuvaaveooincintăcon1inuă"" 



Memoriul lui Brialmont din decembrie 1882 a fo•t urmat, !a 28 
iunie/10 iu lie 1883, de alte 2 memorii prin care generalul detalia 
organizarea celor 5 puncte ln!Arite şi estima costurile lucrărilor de 
construqie. 

Foto.J: Planul „CelAJii Bucun:ş!i"". 

În ceea cc privea „Cetatea Bucureşti", prima care trebuia să fie 
realizată. planurile lui Brialmont prevedeau realizarea unei linii principale 
de rczislen/ă. cu un perimetru de 72 km. compusă din 18 forturi detaşate, la 
intervale de 4 km, şi 18 redute-baterii intermediare, o linie secundară 

defen•ivă, numită incinra, sau nucleul ce!A;i i. Armamentul urma sli fie 
insta lat, paqial in cupolc41, paqialpe platformedescopcri1e. Diametrul lin ie i 
principa le de rezi stenfă era neregulat. Astfel, ce le mai apropiate, erau 
viitoarel eforturiAfomaţişiMligurele,allatelaod i stan).ăde21 km. iar cele 
mai dcplirtale forturi le Chitila şi Leordeni, aflate la o distanţă de 28 km. 
Distan!llmediedelaforturilaperimetruloraşuluieradecca8km. Intervalul 
dintrelucrAri, forturişi bftlerii,eradc2km, adic!ibătaiaunui tunde calibru 
mic. !napoia forturilor şi baterii lorurmadseconstruiascli o linie de cale 



feralli de centuri, dublata de o şosea, ambele ma.scate de o perdea de 
vegeta!ie, lata de 10 m. Fonurile şi bateriile erau era legate de 
comandamentul ceta1ii cu 2 linii telefonice. La mobilizare se prevedea o 
re{eadecomandamentşidetragerc. 

LiniaprincipalAdeluptll..centuraforturilorşiabateriilorintremediare, 

eraorganizatăpe3sectoare: 
Sedond I (de N-E). cuprins intre fonurile 1-9 şi bateriile laterale, la 

EdeDimboviia. · 
Sectorul li (de S-E), cuprins de 10-13 şi bateriile laterale, cuprins 

in1reDiimboviiaavalşişoseauaspreGiurgiu. 
Sectorul III (de S-V),cu fonurile 14-18 şi ba1eriilelaterale,cuprins 

ÎnlreşoseauaGrnrgiu şiDiimbov11a 
Forturile erau de 3 lipuri cu şan! şi contraescarpa ziditl: Tipul I (la 

Chitila şi Otopeni, prevlzule cu un reduit şi 10 tunuri de calibru marc), 
dispuse pe „cheile taclice" ale cetă\ii; Tipul 2 (la Mogoşoaia, Tunari, 
AfumaJi,Cljelu,Jilava, Popeşli, prevlzutecu reduitşi 9tunuridecalibru 
mare),aşezalepcprincipalelepozijiialesctoarelor;Tipul3 (resiulforturilor 
acesleaavând,fiec:are,câle6tunuridecalibrulmare). 

lnire forturi, urma s.I se construia.scA 18 baterii intermediare, fiecare 
din ele înarmate cu câte un tun lung de 120 mm şi 2 mortiere de 210 mm. 

Un deviz preliminar anlla cil pcnlru realizarea „Cetă\iî Bucureş1i'" -
construc\îi, căi de comunicaiie. armament şi muniJii - , era nevoie de 88 275 
0801ei. 

Dupl admiierea anteproiectelor de către Carol I, în urma avizului 
favorabil al comisiei prezidate de l.C. Bn1tianu., generalul Bri11lmon1, aflat la 
BruKellcs,afos1inslrcinatca,seconda1decipitaniiM. Boteanuşil.Culcer, 
slelaborare:teplanurileforturilorşiredutelor-bateriiale„Ceta1iiBueurcş1i". 

ln 1883 memoriile generalului Brialmont şi ale Comisiei Manu au fost 
analiza1edeocomisiepn:::i;idatădeprimul-minislrl1şiminislrt1ldenlzboil. 
C. Britîanu, compusll din generalii Eraclie Arion, Nicolae Dabija, Ştefan 
Flllcoianu, coloneii Anton Berindei, Zamfir Gheorghiu., Scrghie Voinescu, 
Dimitrie Dimitrescu.Maican, inlrunitl în pn::unia regelui Carol I şi a 
invitatului slu, generalul H. A. Brialmont. Comisia, dupi dezbateri, a decis 
că unicul sistem de fortifica)îi compatibil cu natura granilelor, relieful, 
suprafaia şi pu1erea militară a Rom!niei consta în organizarc11 unei .wne 
cenlndedeapirare. 

S-a hotAni.tsA seintocme11SC1l doul memorii detalialc, unul privind 
eKecutarea lucrArilor de fortifieajie, întocmit de colonelul A. Berindei, şi 

unul referilor la armamentul necesar inarmArii forturilor Bucurcşlilor, 

întocmit de colonelul D. Dumiircscu-Maican. 



Contele Diesbach de la Bellcroche, funcJionar la Ambasada FranJei, 
menţionaclplanurile craupăstratc într-un sccrctabsolut. El avea informaţii 
că aceste planuri nu fusescnlviizute decât de general ii Arion, FUcoianu şi 
colonelul Berindei care le-au discutat cu Bnltianu şi Brialmont. Faptul di 
austrieciinuaurcuşltsă intreinposes ialor,cu toatccforturilcdepuse,c ra 

pus de contele de la Bellcrochc pe scama faptului că primul·ministru la 
păstrase as upra sa, ş i nu !a Ministerul de Război deoarece „domnul Brătianu 
nu are in compalrioţii săi deciil o încredere limilal<l ". 

Pe 22 iun ic ! 883în„Monilorul0ficial"s-a publical unanun( pcnlru 
licitaJia a ! miliard de cărămizi mici sau 475 milioane de cănlmi zi mari 
pentru constn.>cţia Cetăţii Bucureşti . Livrarea b"ebuia flic ulll în S ani, 
începând cu l mai 1885. A câştigat „Banquc de Construcţion'', stri.nd l~gală 
de „Union Baugesellschaft" din Viena. Ulterior, in decembrie 1883, 
deoarece primul-ministru Ion C. Brătianu a considerat că preJUI de 
adjudecare era prea marc, licitaJia s-a repetat,dar preJU!oferîtdcofirmădin 
Bruxelles şi una din Bucureş li, fiind în continuare prea mare, s-a deci s ca 
fabrîcareacărămi:cilorsăscfacădecătrestat. 

în toamna anului 1883, în vederea începerii lucrărilor în anul următor, 
•-a decis constituirea a tre i echipe fonnate din gen işti care au primi i 
misiunea să realizeze o hartătopograficîăa Bucureştilor şi împrej urimilor 
acestuia, în scopul stabiliri i in lercn a amplasării generale a forturilor şi 
sondării structuri i solului pc care unnau să fie amplasate acestea. Activitatea 
echipelor a fost coordonată de colonelul A. Berindei. Rezultate le activită\Îi 

acestor echipe au fost lrimise în Belgia unde, pc baza lor, generalul H. A . 
Brîalmont secondat de căpitanii I 
Culcer şi M . Boteanu au elabora! forma 
finalăafortificaţiilorCetă(iiBucureşti 

F<><o. 4 : Generalul de divizie Anion Berindei 
(1838-1899) . Director • lucrtrilor de 
fonific.aţie de la Bucure1ti l~tre 1882 - !895 
lntre 1S april ie-Jloc!<>rnbtie l899 a ocupal 
funcţiadoinspoctorgonef11l algeniul ui1ido 

guvem111or alCeta1iiBucurcşti 

fnc<t:p <t:realucnJrilorfaC<t:tat<t:a 
Bucuuşrlşlactivitateatnprimilanl, 

&hipa 
1:0:~~67din generalul 

Brialmont$icăpitaniiCulcerşiBoteanu 



aufinalizatplanullasfiiflitul lui mai 1884.Lucrarea,cuprindcaunsistcmdc 
forturi prcv!zUtc cu artilerie grea în cupole blindate şi pe plalfonne 
descoperile. 

Cei doi ofileri romAni au adus în România documenta\ia rcsp«1ivil, la 
Jncepululluniiiunie 1884.ActivitalealndomeniulfortificaJiilor,afostpus.li 
sub coordollllTCll Comlsld Fortljlca(lllor, înfiinţatA la jumltatca anului 1884 
şi transformutA pcslc pu1in timp în Dlrec(la Fortljlca(lllor. dircc\ic 
subordo1111tA Ministerului de Război. Regimentul de Geniu a fost desemnat 
sleKecutelucrilrile. 

Lucrlrile au fost încredinţate colonelului A. Berindei, comandantul 
Regimentului de Geniu cu garnizoana la Bucureşti, urmând sl fie efectuate 
de militarii din subordinea sa. Ele au început în iulie 1884,prinaşanumita 
„organizare de şantier". Pestedoulluni, la l/IJoctombnc 1884,gcniştii au 
început construc!ia forturilor Chitila, Otopeni, ambele Tip 1, şi Mogoşoaia, 
Tip2. 

Pentruomaibunlcoordonarc,terenulafos1împlrţitin sectoare de 
lucru.Sectorull,infiinţatpeVl4iuniel884,comandatdeclp1tanulMihuil 
Boteanu, cuprindcu forturile Chitila, Otopeni şi Mogoşouia. Sectorul li, 
înfiinţat la 30 septembrie/1 oc1ombrie 1885, comandat de căpitanul Ioan 
Culccr,cuprindeforturileTunarişiŞtefllneşti. 

AHat în vizitA în România în iulie 1884, dipilanul M. Blanche, 
ataşa1ulmilitaradjunctalFranieilaViena,înraportulslucltroministrulde 

război francez., aprecia logica construirii fortifi.;aliilor de la Bucureşti 
deoarece „Romdnia nu va face război singur6şi c1Jm eo este cu totul sigur6 
tk a avea un aliai puternic, oricore or fi aceslo. /oale îi impun să-şi creeze 
un loc sigur fn care să poală adăposti. timp de diteva săptămcim. guvernul. 
bogăţiile sale şi chiar, trebuie să o spunem. întreaga sa armară sa11 o parfe 
dm aceasta'". însa, dupl opinia sa, Brialmont nu a rcwlvat problema 
fortificirii8111:ureştilorlaunpre\avantajos,maiorul Blanchefiinddeopinie 
ci „Generalul a adus cu sine planul ideal ol unul oraş fortifica/, pe care 
genişlii romQm" 1-ar fi putut prelua, pană la un anumil punci, din /ratatele de 
specialitate. şi n-a rezolvat niciuna din problemele speciale pe care le 
camporlă carutruirea U11Qr fortifica/ii - la pre/ convenabil - in jurul 
copito/ei"". 

Conform unui raport informativ cezaro - crlicsc de la sfiiflitul anului 
1884,deşiregeleCarollcraunsus1inătorfcrvent11lconstruiriifo11ificafiilor, 

din motive economice şi financiare un marc număr de oameni politici, dar şi 
militari, între care erau citali I. C. Brltianu, D. A. Stuna sau gcncnllul E. 
Arion, se arltau rc~rva1L .. După afirma/iile unor oji/eri s11periori. in 



principiu numui regele ur fi cel careu pus lucrurile în mi$care", mcni1on11 
raportul. 

La li ianuarie 1885, raportul ataşatului militar o;czaro - cr.liiesc, 
clipitanul Adolf von Schneider, semnala: „Jn ziurele de opozl(1e, precum ŞI 
În cercurile ofiferilor superiori, care nu fac parte din trupele de geniu, se 
face tat mai sim(ild cre1terea putflrnicd a curentului indrep1a1 Împotriva 
continuării lucrdrilor de fortifica/ii". Raportul mai meniiona c.li „Plan„rile 
penlru fortul Chitila au/ost trimise fnapoi generalului Bria/mont, deoarece 
biroul de fortificaţii al Regimen1Ului de Geniu n-a fost de acord cu ele". 

Având infonna\ii despre rezistenia tăcută a militarilor şi, mai vocalii, a 
poli1icienilor,care,inesenp.cereaurenun111realacons1ruc\i11dcforturi. 
Brialmonlapropus,la31iulie/12august1885,caplanurilccctă!iiBucureşti, 

finuleinseeret,săfiesupuscdczbaterilorpublio;cdeoarece .. estema1blneca 
aceste crillci sd a/bd loc Înainte de Începerea lucrărilor decât dupJ 
ll!rminorea lor, atunci cănd va fi prea ttirziu pentru a realiza imbumltUfirile 
propuse li a indrepla grflfelîle focule. Dealifel, o lungd experien/d mi-a 
dovedit cU lucrdrile de apUrare, la care accesul strdinilor es/c mterz1s, 
sfar1esc prin oft cunoscute de cd/re cei care au interes s-o facă". C\I loate 
acestea,dezbaterean\laav\ltloc. 

Lucrările au primii la 28 noiembrie/I O decembrie 1885 un nou impuls 
prinvotllfCQlegiiexproprierilorteren\lrilorpentru„CetatcuBueureşli"carca 

fos1declaral.lilegede\ltilitatepublicli. 
Deoarece specialiştii militari n\I erau inc.li decişi asupra armamentului 

necesar fortifica!iilor, la s\lgestia general\llui Brialmont, Ministerul de 
Rllzboiaorganiza1inperioada6/l8decembrie 1885-11123ian\larie18860 
serie de experien!C e\I tip\lri de cupole e\lirasate. C\lm experien1cle 
desflşurate pe plato\!] Cotroceni de la 8\leUreşti interesuu în cel mai înall 
grad militarii şi constructorii sll'ăini care inel ezitau în privioJa fonnei şi 
m11terial\ll\lieupolelor,aces1eaaufostprimitec\linteres, la ele participând 
ea ob1erv11tori reprezentanJi din Austro-Ungaria, Belgia, Danemarca, Franţa, 
Gennania, Italia, Marea Britanie, Olanda, Rusia şi T\lreÎa. 

Deşi, în final, specialiştii români ou s-a\ldccisasupra modelului de 
C\lpollic\lirasall,experienjeleaufostdeosebitdeutileşiaucontribui1l11 
evolulia ulterioarli a armamentului c\lirasat. 

La 14/28 februarie 1886 Parlament\ll României a votai „Legea pen1r11 
fortificaţia Bucureştilor", prin care fortificarea Capitalei a fosl declaralll de 
utilitatepublieli. Legea fixacatemen final al lucrărilor anul 1890ş1 acorda 
un credit de 6 milioane de lei,destinatcontinulrii l\lcrlrîlor angajate în 
peTioada1886-1887şideschideriifrontuluidelucrulaalte4noifort\lri. 



Problemele complexe întâmpinate în domeniul aparârii - cumpi.rarce. 
de armament de artilerie, mărirea flotei de Dunm şi Mare, eonstruc1ia de 
caz.lirmî, a „Cet41iî Bucureşti" şi, în perspectivi, a liniei fonificate Focşani
Nllmolo11Sa-Galali -, au impus ereBJ'CB unui organism de studiu şi avizare la 
nivel general. Astfel, la propunerea regelui Carol I, la ll/23 martie 1886a 
fost in9tiruit4 Combill de Aptnre a RominleL Comisia, prezidat4 de 
ministrul de rAzboi, avea în componenj.li conducJtorii unor depanamente 
cheie cum erau şeful Statului Major Genmil, inspectorul general al anileriei, 
directorul lucrirîlorde fortifieaJie, pe cel al Arsenalului armatei şi, pentru 
legilturacuCapulstarului,peşefulCaseiMiliiareRegole. 

Comisia de Apărare s-a întrunit pentru prima oaril la 11123 manie 
1886, inprez.eniaregeluiCarol l,avândpeordineadezidiscutareaca1etului 
de sarcini al fonifica\iilor, formarea unei opinii asupra armameniului necesar 
acestora şi stabilirea mi'.lsurilor pentru impulsionarea activilillii de 
consuuc1ie. La 28 martie/9 aprilie 1886 Comisia a decis ca planurile de 
detaliu ale bateriilor intermediare sil fie proiectate în iara. dupl un plan lip 
trimis de generalul H. A. Brialmonl. Referindu-se la apetenta corpului 
ofiţerescromindespecialitatedeaperfec\iona~aceofereastrăinillatea, 

Gustave Coutouly, trimisul extraordinar şi plenipoten1iar al Fran1ei la 
Bu.;ureşti, scria la JS/27 aprilie 1886: .. Moi11iu cd volummosuf.;oie1de 
sorcmi. Înwcmil de emineniul generof belg1on. este in ocesl momenl obiec1ul 
uneia din/re acele lucrări de mgemoasă lronsformorc. Io care odm1ms/roţ1u 
acestei f'}ri supune, in mod frecvent. proiectele comandate speciali11ilor 
Slrăini ţi am auzit cd acest program coree/ol vo fi adus, probabil În ciilevo 
săptămiinî, fa CUflOllÎn/o morilor onlrepenori de lucrări publice" 

LaS/17august 1886,generaluldebrigodilAnton Berindei, avansat la 
acestgradînl88SşinumitcomandantulDiviziei I infanterîe,acontînuatsil· 
fÎ exercite funcjia şi de director al lucrărilor de fonifica\ie la „Cclatea 
Bucureşti". Mai mult, el a devenit singurul responsabil al mersului lucr!itilor 
şi cheltuirii fondurilor. 

lnparalelcuacJiuniledeorganizareşicoordonareaactivitiljii, 
lucnlrilelafonifica1iilcCetilfii Bucureştiaucontinua1pri.ndeschidereaunor 
noi şantiere. Astfel, pe 16128 februarie 1886auînceput lucrările la Fonul 6 
Afuma!î, iar peste aproape o Iun.I, pe22 februarie/6 manie 1886au inceput 
lucrilrilelaFonul 13Jîlava.lnacelw;ian,pe2Snoiembrie/7noiembrie1886 
au fost demarate şi lucrilrile la primele baterii intermediare. bateriile 18-1 
Chiajnaşi 3-4 Oiopeni, prin ridiciri topometrice şi întocmirea planurilor, 
execulate de ofiJerii Regimcnrului de Geniu. Lucrările in teren la bateriile 
intermediare au incepul peste c5.!iva ani deoarece la inccpullll anului 1887 



lucrările de construcţie au fost întrerup!e temporar din cauza modificării 

planurilorşialipscidefonduri. 

Foto.S :Aspectdintimpull~ilordcco"'U'\lJiedelaFomilSŞteflnctti 

Modificarea planurilor lucrărilor de /orlijicarii 
Modjfkărilc planurilor fortificaţiilor Bucureştilor s-a datorat 

experien\elor imreprinsc in 1886 ln Germania şi Franţa cu noi tipuri de 
proiectile şi încărcătura explozivă. Rezulta.tele au demons trat că noile 
proiecti le - denumite obuu-mirni sau obuze-torpilă - pot spulbera orkc 
fortificaJie permanentă construitA doar din cărămidă, aşa cum se procedase 
pânăinacclmomcnt. 

Luând act de rezultate, Comisia de Apărare a cerut în ianuari e 1887 
generalului H_ A. Brialmontsămodificeplanurilc forturilor încât acestea să 
reziste loviturilorobuzelor-torpilă. lnsprîjinul generalului Brialmont, pe 
19/Jl ianuarie 1887,afosttrimis la Bruxelles căpitanul l. Culcer. Totodată, 
În februarie 1887, Comisia a ordonat Ministerului de Război ca, piin!i la 
sosireanoilorplanurimodi fi cate,lucrăril elacele6forturisăfielntrerupte 
Dealtfel însuşi Brialmontrccuno$!Ca,într-oscrisoirn:cltreugelcCaroll,c.ă 
„Aceste planuri vor trebui modificote substanţial ca urmare a progreselor 
recente pe care le-a reulizul artileria. Tragerile esecutule in Franţa, acum 
lrci luni, asupra fortului de la Malmaison au dovedit că bolţile $i zidurile 
exrerioore, construite sau proicc/Qft pdnă jn prezent, 1111 vor putea rezlrto 
obuzelor-torpile cdror lungime este 5 la 6 calibre, încdrcate cu JJ de 
Cilograme de melinilă. Toate for/urile construite in Franţa ~i fl1 alte ţări de 
la 1870 in· oace vor /rebui deci sd fie îmările sau tramformate. Aceasta vu 
cere ma· 1 sacrificii băne~ti din cauza evenlualelor gre~eli lu care ar da loc 
Ace.•/ 14cru "afi muli mai pu/in coslisilor pentru Rom<'inia, ale cărei lucrăt:i 



de opdrare sunt abia incepu1e ·· in final generalul men!iona c.A sporul de 
cheltuieli va fi compensa!, parţial, .. prin unele reduceri şi simplificări"". 

de A~=r:~~iJ~ t:;:~orl ai;~!~ ~~:~~~;~ a:o~~~:~~n::~~~=i~~ 
lucrările de infanterie şi anilerie descoperile, ad!postirea JnrregH artilerii în 
eupolecuirasatc,reduccreanumi'.iruluipiesclordeartilcric,mArin:agrosimii 
bol!ilor, de la l·l,2 m la 2,5·3 m, şi înlocuirea materialului din care erau 
fkute, cArAmida, cu betonul simplu. O allA modificare a consta! din mutarea 
armamentului de flancare, din escarpa fortifica\iei in contraescarpă. Din 
ra!iunidccconomie, numărul încApcrilordcstina!egamiwaneiafos!n:dus 
delal81al0. 

Toate aceste modificări ridicau considerabil devizul lucnlrilor de 
fonificare a CetA!ii. Ca urmare, în intervalul 1886 - 1887, s-a renunia1 
rcalizarcaccleidc-adoualîniideapărareaCapi1alei,aşanumi1a„incintă"" 

cefuscscgândîtA,totdinmotîvcdeeconomic,caoincintiicuprofilsimplu, 

:~~~i~::1~; ~oan~~t~~!';,a~e~~:~i~i:i ia 11i:~!::.:u~o~~!::tr~~~:S~ 
într-o scrisoarea trimisă generalului Brialmonl,regeleCarol 11-aasiguratcil 
încintasevarealizatotuşi,înmomenlulîncaresevadispunedefondurile 

neccsare,darpromisiunecarenuapututfilndeplinitll. 
La I l/23 martie 1887, Comisia de Apărare a autorizat Direc1ia 

Fon1flca1iilor să reia lucrlrile, fără a mai începe altele noi. Lucrările au 
reîncepui în aprilie 1887. OCQarece dcviZl.ll noilor proicc:te ale forturilor 
Cetă!ii Bucureşti se ridica ljl. cifre foarte mari, maiorul M. Boteanu a fost 
trimis la Bruxelles pentru a face împreuni cu generalul Brialmont noi 
modîliclri ale planurilor, necesare penuu seducerea cheltuielilor de 
cons!ruc\ie. Acum, în locul forturilor mari, Tip I şi Tip 2 (Chitila, 
Mogoşoaia, Otopeni şi Jilava), care se aflau în eonslr\lc\ie, s-a propus 
construirea şi amenajarea de for1uri Tip mic. Fortului 6 Afuma\i, proiectat ca 
fortTip2,a fos1modifica1dupliproici;:1ulDirec\ieiFortifica1iiinlAturindu-i
seredui1ul. 

Duplreluarea lucrărilor în aprilie l887lucrlrileaueontinuatinritm 
sus!in111,geniş1iirominiefec!uind,infunc1iedencc:csitlljişifonduri,oserie 
modifictiri şi simplificări ale planurilor de cxcc:u\ie deja modificate de 
Comisia de Apărare. Ultimele modificări, care au wius o însemnat!!. reducere 
achcltuiclilor,s-audatoratDîrec\ieideexecu1iealucrArilor,aprobatede 
cAtrcgcneralulA.Bcrindei,Directorulgencralafortificaliunilor. 

Efor1ul financiar pe care trebuia sA·l suporte bugetul Rominiei în 
domeniul fortifica\iilors-am6ritîns6considerabil din l887-l888cinds-a 
aborda1unnoufrontdelucruprincons!rucjia,,LinieiFor1ifica1eFocşani-



N!moloasa-Gala\i". compus din 3 capete de pod. conform planurilor 
maiorului gennan Maximillian Schumann. 

Nouapollticăfit1anciarăaguvernului. 

Co.1rinuarea lucrări/or după ultimele modiflcifrl 
La23 martie/4 aprilie !888 guvernul Ion C. Brătianu. la putere din 

9121 iunie 1881. şi care susjinuse cu îndârjire ideea fortificării Românie, a 
fost înlocuit cu un guvern conservator condus de Theodor Roseni. Din 
motive lcsncdcînţclcs, înl'arlamems-audedanşatdiscu\iiaprinseprivind 
fortificajiile „CctăJii Bucureşti" şi „Liniei Fortificate Focşani- N!moloasa 
Galaţi". fiind pusc sub semnul întrcbării nunumaicheltuiclele,considerate 
exagerale,cişi utilita1cafortifica\iilorşi,inconsecinj!l,ainveştiţiilor 
importantecarcmaitrcbuiaufllcute. 

Discutiiledin Parlament s-au reper<:utatasupra mersului lucrărilor de 
eonslruc\ic. S-au ecrul economii, Parlamentul, după tonul general al 
discuţiilor,nemaifiinddjspussăacordcfonduri 

Înaceastăsitu.a\iecei in tcrcsa\idcfinaliz.arcalucrăriloraucăutatprin 
toate mijloaccleschimbareaalitudiniiparlamenlarilor. 

O primă luare de poziţie a fost cea a regelui Caroll care, după o 
inspec\ie pe teren , a cerut generalului A. Berindei, la 5117 mai 1888 
rcducercadr.utidachehuielilordeconslrucţie 

De aceea s-au revăzut propuncrileluiBrialmontşis-aconstatatc!clc 
rid icau costul forturi lor mari cu 24%. Ca unnarc. Direqia Fortifica1iilor a 
dccio intrerupcrea temporară a lucrărilor, inten\ionându-sc rcaliun:a de 
ewno111iiprin!r-onouămodificarcşi simplificarea planurilo rfo„ifica1iilor 
cenufusescrllînc!abordatc 

ln ţcdinla din 20 mai/I iunie 1888 o Comisiei de Ap!rorc 11cneralul Constantin 
8 omZl.Î.minj'11UlderUboi!nguvemulTheodorRoscni. a ccrut,l1rl.ndulsAu. 
miqoraru d~lruiclilorpentrufoniticaJii 

Ca wlu\ii 11cneralul A. Bcrir.dei a propu.s C<>lllinL.U1rea lucrului la for1ific"1iilor 
ln<cputc .cArorourmauslcW>OaSC!loS<:ricdcmo<lilic4ri: >uprimarcaunorlucrlridc 
zidl!iclaeo<arpe 1 ic0111tascscarpe,n::d"""rcnnum4ruldc in<ăperi Jidcsfiin!arca 

manut.onţelorJipirotelmiilor.lnacelqi 
timp.pentruanu scafectan::;ci$tenla 
lucrtrilor 1i capacitatcalordc 
rezi<tcnlă,•-a avutlnvedcretnlocuirea 
bolţilordincAram.idlcubolţi din 
beton.precum 1iadtposti=anilcriei 
fonificaţiilorlncupolccuirasatc. 

C.lclaltcfonuriurmaus!lic /off11rl 
d<1dl-ns/11n/mkl,jllr~lld11/I 



Foto.6: Fortul J Otopeni. Gongul de in1111J'e !n rcdu1t Se remarc!. ln slinga. 
ambrazuni 1wiulu1 de noncan a rampei de acces ln fon în pttun! şan1ul şi 
inoaperilercdui1ului•unlinur.dll1e 

fn unna modificărilor, Comisia de Api~ a stabilit o noul ch1sificarc 
a forturilor ce unnau si fie de Tip l (Nr. l Chitila şi Nr. 3 Otopeni), de Tip 
2 (Nr. l Mo,oşoaia şi Nr. 13 Jilava), de Tip 3 (Nr. 7 ·P11nlelimon, Nr. 8 
Ceraîca, Nr. 9 Cifelu, Nr. 10 Lffnleni, Nr. 11 Popeşti, Nr. 12 Berceni, 
Nr. 14 Brnscireî), de Tip 3 slmpliOcal (Nr. IS Miprele, Nr. 16 
Bnigadîru, Nr. 17 Domneşti, Nr. 18 Cbiajna); Fort Tip 3 milll (Nr. 4 
Tunari); Fort Tip 3 Acvatic (Nr. S ŞteBneşiti) şi Tip Unic 1a11 Tip 2 
Modificat <Nr. 6 Arumafi) 

DcoaNCe alitudinca ostil! a Parlamentului conlinua sA împiedice 
lucrările la fortifica1ii, regele a avut o discu\ie pc accasli tem! cu primul
minislru Theodor Roseni în cursul căreia şi-a manifestat interesul pentru 
finalizarea lor. Ca unnare, guvernul 1-a însărcinai pe noul ministru de 
RA.zboi, generalul George Manu, co minislerul său sl prezinle o escimare a 
investi!iilor necesare tenninlrii „Ce!i\ii Bucureşti" şi „Liniei Fortificate 
Focşani-Nămoloasa-Gala\i". Cererea guvernului era generali în egali 
mburişi de faptulcidcpllşircascrioasiacstimAriloriniJiale!ransforrnase 
finanţarea lucrArilor de fortifo;aJii Înlr-O problemă majorJI a bugeiului 
României. 

Referitorlasitua!iaer<:atiA.vonWacken,sccretarul lega\icicezaro
cr~icşli la Bucureşti, ii inforrTI.a la 10122 decembrie 1888, pc K"noky, 
mmistrul casei imperiale şi de eKteme al Austro-U.ngariei, el .. fn ceea ce 
priveşte foriifica/iile de lu Bucureşti. cure la vremea lor au fost aproape cu 
sila impuse Romtiniei de c6tre generQlul Br/Qlmolll şi care fn prezent sunt 
comiderate de lo/i specialiştii drept lipsite de sem, minisff'141 de rthboi nu 
are nici un chef s6 se Qng<ljeze prea mult În conlinuQrea lor, decât Q/Qt cDI 
este strict necesQr pent"4 a ar6ta comidera//e rege/ul, care Ş•-<l Qnga1ot 
prea mult au/ori1oteapersono/6 fn aceas/6 problemd"". 

lnten!ionândslceariParlarnenruluicontinuareafinan!lrii,generalul 
G. Manu, a cerut infonna\ii suplimentare despre fonificajii de la Comisia de 
Apărare. La 10/22 decembrie 1888 aceasta, i-a pus la dispoziJie st1,1diile 
generalilor E. Arion şi A. Berindei în care se argumentau utilitatea lucrărilor 
fonifica1iedela„CetateaBucurcşti"şi„LiniaF.N.G."şinevoiadelinaliz.are 
a acestora. Deoarece ministrul dorea şi o estimare a cheltuielilor, pe 23 
decembrie 188814 ianuarie 1889, Comisia a propus pentru construc!ii şi 
annament,pe baza unor noi evaluări, alocarea pentru anii 1889-1891, când 



se prognoza tcnninarea lucrlrilor, allK'lll'C8 sumei de 58 mi]i0$!C Ici penlru 
„Cetatea Bucureşti" şi 1 O mili0$!C Ici pentru ,,Linia F.N.G." 

ln cele din unnA, evaluarea flculA ln Comi$ia de Apllrare, atitudinea 
regelui şi schimbarea atitudinii primului-minislJ'U au detenninat Parlamentul 
României sl acorde în aprilie 1889 o prima 1ranşl de 15 mili0$le Ici din 
totalulde58milioane alocajilucrlrilordeapArarc 

G. de Coutouly, reprezentantul Franiei la Bucureşti, ii infonna la 31 
manic/12 aprilie 1889 pe minislnllui de externe lhmccz Eug~nc Spullcr 
despre dezbaterile aprinse penlru ob\increa creditului . .Avind infonnalii 
despre raponul Comisiei de Ap~. el remarca c4 generalul G. Manu în 
expunerea de motive pentru credit .. s-D/eril cu multă tibiliuue să/tled aluzie 
la o întreagă parle din raponul Comisiei Apărării şi este probabil cd nu va 
spune nici un cuvânt despe aceasta in Cameră"". Coutouly se referea la 
paragraful desprecompletarcain perspectivAafort1fica1iilorde la Bucureşti 
şi de pe Linia F.N.G. cu noi cons1ruqii, care ar fi cerul noi efonuri 
financiare . .. Su.nr canvins cJuar că. pentru a nu alarma opinia publică. care, 
1reb1t1e să o recunoQllem, şi Ula nu esteftr11orab1lă proiec1elor defonifica/ii, 
pe care in toată ţaro numai regele le doreşte - scria nimisul lhmcez - , 
despre această porle a raportului vor fi informaţi numai un număr foarte 
mic de persoane, cerându-li-se discreţia cea mai abwlutd"". Un alt aspect, 
sesizat de Coutouly era ca .. guvernul pan să fie hotărâi să evite pe câl 
posibil o discu/ie despre efec/ivele trupelor 11ecesare penin< intre/merea I• 
aplJrarea lucrărilor pro1ec/ale "', deoarece Comisia de ApArAre estima 
gamizoanalacir>;;a25000deoameni.Aceştia,prcsupuneau,inpcrspectiv!, 

fondurisuplimcniarc. 

Construqla Cctd(IJ Buc"r?lli intri in linie dreapttJ, 1890-1894. 
Dql fn 1895 s-aproclamatjlnollt11rea oflcJaltJ lucrârlior acestea 

continui! 
Pcntruevitareasilua!ieîdînanulprccedcnl,cind,,ourdmasaproope7 

milioane nefntre~um(ale. din cauza că creditul s-a acordai prea tâniu", la 
11123 ianuarie 1890, Comisia de ApArare a cerul regelui sA intervinA pe 
lingi guvern pen!ru alocarea din timp a resurselor necesare con1inuarii 
luc1ArilorşisporîriiefectivelorBatalionuluidcascdiu,dcla4companii,la6 
companii. 



Foro.7: Bueria 1-2 Chi! ila. 
Vedere o:enerală o fortifi""(iei 
fotografia!ldcpedonjonuldin 
dreopta(carea.d.lposteacupolo 
unuia dinobu>:iereltde210 
mm) 

Îni890aînccpu10 
nouă etapă în definitivarea 
.. Cetăţii Bucureşti " . prin 
declanşarea construcţiei la 

primele din ce le 18 baterii intermediare, al dror deviz, după recakular<:a 
parametrilor şi refacerea proiectelor fusese redus. dec iit cel iniţial. 

deocamdată pc hârtie, cu 50"/o. Constructori i şi-au propus ca în 1890 sili 
finalizezccelclOforturiafla1e1nlucruşisăînceapă,pelângi!ibatcriile 

intermedîare,coostrucţiaultim e lor8forturi,dar, cu\oatccălucr!ri!cauavut 
unritmbun.obicctivcleaufostatinsedoarpc l5/27fcbruarie 1891 . Cdc 10 
forturi finalizate erau numerele 1-8, 13 şi 18, repartizate în majoritate pc 
dircc(ia de atac nord. cea mai periclitată, şi unul. numi!irul 13 (Jilava). pe 
direc!iasud,spre Giurgiu. 

PentrucoordonareaactiviUIJilorlaconstruqia,.Cetă!ii Bucurcşti""şi la 
„Liniei fortificate Focşani-Nămoloasa-Galaţi", pe 1/13 martie 1890 Di~lia 
Lucriirilor de Fortificaţie s-a transformai în Direcţi a Gt.nera lă a 
Lucrlirilor de Fortific111iuue. sub comanda generalului A. Berindei care a 
primit misiunea să dirijeze toate lucrările de fortifica\ii permanente din 
România. Aceasta avea dooă subdiviziuni: Direcjiunea d~ Lucrări a 
"Cetijii Bucureşt i". condusă de colonelul Ioan Argetoianu. comandantul 
Regimentului I Geniu, ~i Direejiun ra Lucririlor Regiunii lnrllirit c F,N.G. 

Înaprilie1891s-auîncheialconlractecuantreprenoripcntru4forturi 
noişilbaterie 

Deoarece în ianuarie 1893 •-a consta!Bt cA reducerea de 50% a 
devi zului bateriilor intermediare nu poale fi rcspecta!A, Comi!ia de Apărare 
a decis. pe IV24februarie 1893,cfectuarcalaforturile,.Cetl!ii Bucureşti'", 
aflalcînlucm,denoimodificăriconstructive. 

Astfel, la forturile IO Leord_e oi , li Pop..şti, 12 Berceni, 13 Jilava, 14 
Rroseireşi, l5Mitgurele şi 1 7Dornneşti s-arenun!atlauneleelc rnente 

din planurile originale. E le constau. de la caz la caz, în reducerea 
numărului şi dimen•Îunilorîncăperilor, micşorarea numărului de cofre 
(cazemate)deflancare,dcsfiinµreaunorpotcmcşiuducerc..în.Al!imii.În 



privinµ baterii lor intermediare - mai pujin numerele 7-11 Pantelimon, 
IJ-14 .Jilava, 14-15 Brosd.rei - s-a suprimat un număr de cofrc şi 
poteme, galerii şi cofrcdc flancare, s-aadoplal profilul în glacis, s-a 
rcdusinl l ţimcacu pânl laO,SOm, s-au desf1inµtînciipcri şi cofrcde 
flancaresauaflatcpcal<aconstnic1ici,s-arcnun1atlaunclccupolcpcmni 
tunurical. lSOmmşicaL57mm. 

Alte economii urmau sl se faci prin reducere.a la 1,80 ma grosimii 
bol!ilorlaîncăperileşigalcriilcccmaieraudecxecuta!,adiclcu 1/10(20 
cm)d i nproiccruloriginal,lamontajulcupolelor,lamobilier,laplamaţii, la 
pu!uri!epcrmancnle. ' 

O si tuaţie din 1113 martie 1893arătacii laacc..,,tădatll.erau finalizate 
forturile 1-8, 13 şi 18 
Fortu!9CA1elu urmasll.fic 

' terminatlasfărşimlanului 

1893, iar forturile 10-12, 
14-171asfâ.rşitulcampaniei 

de lucrlridinl894.lnl893 
s-a planificat încheierea 
lucrului la 15 baterii 
intermediarc(i-2 1a9-10, 

,~.,,_ IJ-14 la 18-1) iar în 
- - campania 1894, lauhimelc 

3baterii(l0-l l la12-13). 

Folo.B: Montaz= W><i cupole „Glilson" pentru obuz:icrul de 210 mm fabricata !n 
Gcnnania la GrWon Worb din Bockau-Mag<l<b~ 

Din 1893aînceputmontarcacupolelorlaforturile„Cetll.jii Bucureşti", 
aqîunecareaduratpân!'.înanul 1895. 

Pe l/l3ianuarie 1895,lucrărilemarieraufinaliwteşiînco11scci11J.ll., 
Direcţia GcnctalA a Lucrărilor de FortificaJlc ş i Direcţia de Execu1ie au fost 
desfiinµ1e. Î11acelaşian,pc 19ianuaric/11CbruaricafostdcsfiinµtAşi 
Comisia de Apll.rarcale cărei a1ribu!iu11i din domeniul fortifica\iilorau fost 
preluate de Comisia FortificaJiilor, noucrcatA,sub conducerea generalului 
Ioan Argetoianu 

La29aprilicll l mai l895sccoru;ideraciifortificatiiledelaBucurcşti 
erau aproape terminate spre deosebire de cele de la „F.N.G." care erau 
,comp/e/lerminateşi11rm111e". 



F<>lo.9 : Baterial-2Chitila 
Galeriade •ubcupolatunuluidc<:al . 150 

inl895,anulîncarcscprevlizuscca 
lucr!iri le la „Cetatea Bucureşti" s!i 
fie finalizate, constructorii au 
continuats!imomeze uşi, ferestre ~i 

porţi blindate, porţi din grilaje 
metalice, grilaje la pupuile 
absorbante şi poduri mobile, toate 
realizate in ateli erul instalat la 
Fortu12Mogoşoaia.lnacelaşi1imp, 
firma„Creusm"amontatînbeton a 
364 pilei de ambrazurii în cofrelc 
saucaponiercledc _flancarepela 
frontulposterioralfortificajiilor.În 

-----~-.;..- ~~a cc fo:~l1~e ext~:iorul~:tc~~7!~ 
intermediare, trupele de geniu au început completarea terasarnenlclor, 
liuisare parapetelor.nivelareasauacoperircacuplimântaplirţilordinbeton 

sauzidliric dclagalcriisaulocaşuri!edccupolc. 
Pc lângli aceasta, s-au mai 13cut planta\ii, pu{Uri permanente in 

interiorul lucrliri lor,bucâtării,podurimeta lic e,intreţinereabaracamentelorşi 

clădirilor. Trebuie menţionat ca săparea, la forturi şi la bateriile 
intermediare, a pujurilorpcrmancnte.pentruapapotabilA,darşi de pentru uz 
menajer, s-a prelungit şi în anii urmiltori; ele •-au încheiat in 1900 odată cu 
dotarcainstala\iilorcurczcrvoarcşipompe. 

Oaltăopera1iunesccundarlidemaratăin l89Safostdotarcacupolclo1 
pcntruartileriecustreşinimetalicepemruaîmpicdicaapapluviallsaucca 
dintopireazâpeziisăplitrundlinintcrior.Montareastrcşinilor,realizatela 

ArsC'11alul Armatei. a început cu 5 cupole,inanul 1895 şi s-aprclungitpânli 
1nanull!199. 

Înl896aufostabordateoserie decoru;truc\iiadiacenteşiterasilri 
Terasarea şi dcfinitivareatera.~amentelordejaexecutatclaforturileşibatcrii 

oonstntilemaireccntaoontinuatpânllaînceputul•ecoluluialXX·lea. S-au 
maiexecutatcofre(cazema1c)deflancare!abatctiileintermcdiarc4-5,S-6şi 

6.7 şi 4 pu{Uri in interiorul forturilor. Au fost montate 10 ventilatoare la 
cupolelepentruobuzierc,aufostprotejate locaşurilccupolelorînci 



neinstalate pentru a le feri interiorul de intemperii. au fost întrc1îm1te 
canaleledescurgere.iarinaniiurmll.toris-aumaîconslrui1pu1uricolectoare 

~r:::~e şr~~:~~~e :~l P~::o~:C:1~~1inc:%~u .!~f~tec;i1~o~~fic~~ii~:rrt~~a~ 
construii remiu:, cum a fost cea pentru tunurile de interval "Krupp", md. 
1891,cal. IOSmm,laFonullJJilavaşîaufostreparutcbarll.cişipavilioane 
pentrupersonalulfonurilorşibaterîilor. 

in domeniul camutllrii şi fiKirii solului s-a continuai planiarea 
arborilor. arbuştilor şi a ierbii. Serviciul Silvic al armalci efectuând, pc 
suprafe1emari,rlslidirimasivcdearbori,arbuştişigardviu,concomilentcu 

Jn1rc1incrca 1crcnurilor deja exislente. Ac1iunea Serviciului Silvic s-a 

prclunf~1 !~~I ~::n~:.~'~'~97, s-a lcnninat montarea instalaJiei de curent 
elcctriclaFortulJChitila,aceslafiindprimulfortcompletelectrificat. 

ln l899s-autcrminatlucrllriledcmontarcarcstuluidc85decupole. 
Cu toate acestea. într-un rapon din 29 manie/JO aprilie 1903 semnal 

de generalul de divizie E. Arion, comandantul Corpului 2 armatA şi 

guvernator al Cctl!ii Bucureşti, acesta semnala o scrie de neajunsuri 
constatate personal. Considera câ aplirarea nu era inel pusl la punct El 
propuncacainşaniurileforturilorşibaterîilordfieamplasategrilajeşi)-4 

rânduridcţepidcficr,mon1a1elnbeton.Semnala,deasemenea.ncvoiadea 
serelualucririlcdeterasarepcntruascrcvenilacoteleinijialcproicclate, 
deoarece terenul se lisase datOrill tal;lrii şi eroziunii prove<;alc de 
intemperii. Din cauza intemperiilor şaniurile se colmataserA. O problemA 
importantlorcprczen1arczolvareacolcctliriiapclorprovenitedinploi,topi(e 
az.Apezii sau infiltrare, deoarcccsistcmuldccanalecKistentcra ineficient. 
dovadi fiind numeroasele fonificajii care aveau şan\urile, o pene din 
galcriîlcdccomunica\ieşi chiarinciperi inundatclnceamaimarepanea 
anului. in acelaşi raport din 29 manie/10 aprilie 1903, generalul E. Arion 
mai propuncarealiz.arca unor lucrAri pentru imbunll.tiilircacaz!riitrupelor 
(inlftturareacondnsului prin insialarea de ventilatoare eleclrice pentru 
egali211rea temperaturii din galerii, introducerea iluminarului electric în 
cazArmi,galerii,cupoleşiturele-pânllaaceadatidoarFonul l Chitilaera 
prevăzutcuaşaceva- şi inlroducercaîncălzirii centraleinfonurişi baterii). 
Pel!ngilatclierul dela Fonul2 Mogoşoaia şi depozitul demuni\ii,A1ion 
propuncaconstruirea,infiecarescc1or,aunormagaziidemuni!ii,atelicrc 
mecaniceşiremiu:. PcntrocomunicajiicueKleriorul. pe lingAcolumbiria 
militari a Regimcnrului I geoiu, el propunea înfiinţarea unui parc de 
aerosla\icşiaunuipostt.f.f. 



Aceste propuneri au fost în mică măsură realizate, deoarece la 
începullll secolului al XX-iea Romilnia a trecut printr-o puternică criza 
economicăcareaafcctatşifinantareaarmatci. 
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Foto.JO: Vizita delegaţiei militare 
joponcuoon.duscdci;;cncralulcon!e 
Mar„uke. Noghi, lnving~torul de 
laPonArthur,laFonul 1 Chitila. El 
•"• !ncadratdC ministn.Jl de Rlzboi, 
Nico\acFihpc<euţi i;;eneralulGrigore 
Crftiniceonu,•pccialistlnfot'l ificoţii. 
Al doilea din •t.!.ngo generalului 
Cr!iniceanu „ otlA 11cncntlul 
Constantin CNJ>dA. guvemotorul 
CetlfiiBucurcfti.Vara onului19JJ 

Fortificaţiileperrna11entelal91' 
După declanşarea Primului Război Mondial, în august 1914, în domeniul 

fortificaţiilor au apărut primele surprize. Fortifica\iilcde laAnvenşi Liolgc, 
construite în aceeaşi manieră ca şi „Cetalea Bucureşti" şi ,,Linia F.N.G.", au 
dovcditdlnuput.iaurczistaproiectilelornoilorobuziereşimoniercfolosite 
dc!rupcleP'uterilorCentrale 

lnaceslcontext,pc l0/23noiembriel9\4,unraportalgeneraluluide 
divizie Constantin N. Herjeu, guvernatorul „Cetăţii Bucureşti", adresat lui 
Ionel Brătianu, ministrului ad-interim de Război, afli.cut o analizlidcosebit 
de tăioasă a fortifica\iilorCapi!alei. El nota că„Lucrările de organizare au 
fostprcdatelnaintedeafitenninate,şiastfclaurămasforturişifonişoarecu 
armamentul necompletat, iar un sector cu armamentul aproape nul" mai 
constata lipsa unei mari părţi "din annamentul pentru lupta apropiată şi 

pentru apărarea şan1urilor şi obstacolelor dimprejurul lor" . De asemenea, 
roluldefensivalC<"tăjiiscăwsc deoarcceînacelmomentliniadeluptăse 

aflaprcaaproapedcoraşpunândînpericolfabricile,U7Jneşidepoi:itele 
aflateîmprejun.il Bucureştilor. 

ln afarli de acestea, parte din armamentul mobil de interval era dislocat 
pentru apărarea c&pe!elor de pod de la Cemavoda şi Turtucaia.~ 

asemenea lipseau din dotarea Cetăţii annament modem penim 
supraveghere şi comunica1ii: baloane, aerostate şi avioane pentru 
recunoaşteri şi cercetâri la mari distanJe, periscoape pentru artilerie, 
proi cc!oare electrice,ostaţiunedctelcgrafieflrăfir.Pelângăacestea, 



efectiveledeanilerieşi geniu cetate erau insuficicntepentruintre\mere. 
„lucrArilorşimaterialuluicareaucos1a1pcsteunasullmilioane". 

Tabloul prezentat era sumbru şi, în condi\iile priorilll\ilor financiare 
impuse de pregAtirea de rlzboi, cheltuielile penlru „Cetatea Bucureşti" 
erauinutileşichiarriscante 

Ca urmare, pe baza „Planului de completare, transformare şi reformare a 
armamentului, muni1iilor şi materialului de război", adop1a1 de guvern în 
august 1914, pentru a găsi solu!îi la închiderea surselor de impon de 
armament, în perioada ncutralîll!ii României dintre 1914-1916, s-a de<:is 
dez.;irmarea „Cell!ii Bucureşti" şi a „Liniei F N.G.", iar cu armamentul 
aflataîcisAscinzcstreze fonifica!ii pasagercdepecrcstclcCarpa!ilorşi 
sn se întilrească defensiva capetelor de pod Turtucaia şi Cemavoda. 
Piesele de anilerie rezultate au fost monl8te, începând din 1915, pe 
afeturi eons1rui1e la Arsenalul Armatei şi Atelierele C.F.R. Prin acest 
proeedeus-aurealizattunurîdeînso1ircaînfan1eriei,tunuriantiaerieneşi 

tunuri de munte cal. 53 mm şi 57 mm, iar cu cele cal. JOS, 1SOşi210mm 
s-aeomplclatînzeslrarcanoilorregimentedeanileriegr<:a. 

După intrare. României în Primul Rizboi Mondial, desflşurareo 
campaniei din 1916, dupA un scurt succes in Transilvania, a determinai 
re1ragerea armatei române spre Moldova. DupA bAUIJia Bucureştilor, 
încheiatădefavorabiloştiriinow;tre,trupcleromânes-auretras. 

Bucureştiul a fost declarat oraş deschis iar comandantul trupelor 
germane, feldmareşalul Augusl von Mackensen, a fost informat despre 
aceasta pe 22 noiembrie/5 decembrie 1916, comunicându-isc cA 
Bucureştiulnumaiaveafonifica\iiopcrative. 

OcuparcaBucureştiului,eares-aproduspe23noicmbrie/6dccembrie 

1916, în JUNI orei 12, trupele germane intrând în Capitală, fării lupta, pe 
CaleaGrivilei. 

La au:i:ul vqtii, feldmoreşalul Paul von Hindenburg, şeful statului
major al armatei gennane, a notat: „Noi şliam că Bucureştii sunt o celate 
pulemică şi adusesem pentru a o reduce, material de artilerie de cel mal 
mare calibru; acum această /armoasă eetale nu era decâ1 rm orat deschis. 
Nici o pie$d de artilerie nu mai fncorol'IO puternicele .role lntărituri ş1 

r;:upole/e sale blindate se traM/ormaseră În r;:11pole de lemn. Spionajul nostru 
din timp de pace, aşo de lăudai de inamicii naşlri. nici nu porvenîse sd 
cons/ate că Bucureştii aufasl dezorma/î, înainte de intrarea În război" 

Un Inventar la zi 



O\lp!lineheiereaPrim\ll\ll R!lzboiMondial, forlllrileşi bateriile„Celiilii 
B\lc\lreşli"11ur!lm11Spem11ideparteînc11druldomeniuluimilîw. Pllfle 
dincle11ufostcedateMinisteruluidelnteme,cum11fostFor1\lllJJil11v11, 

fngeneral,fortifica\iileaufostutiliZ11tepentrueazareatrupelors11uc11 
depozile de annamenl şi munilii ale armatei. Câteva dintre acestea, din 
ca\IZll neglijenJei sau autoaprinderii muni\iei vechi, au sl!ri in aer 
producind şi numerol!Se victime. Bateria 2-l Mogo1011i11, depozit de 
m11n11iidear1ilerie,11fostdistrus!l 11123 septembrie.1919deexploziaa 
32 vagoane dedinamitldin ca11Z11unei ncglijenie(iJ militari şi 2 civili 
morii); peste l0ani, la26 septembrie 1929,dcpozillll de muniţii de la 
suprafalăundcseafl1111p11lbcreşiproiectiledcarlilerieasaritînaerdin 

cD\IZll neglijen!ei (2 militari morii). Fortul 9 Ci!elu, depozit de muni!ii 
dedifcriteca1egorii(gren11de,bombe,proiectilcdem11rec11Hbru,pulberi), 
11 fost aruncat în aer ş1 a fost distrus complet (2 m1lu11n morii ş1 5 militari 
rlniJi);totaiciîn11ug11s1192511uexplod11tprin11utoaprindcrc,dinea11Z11 
cildurii,maimultemagaziidepulbereconstruitepeterenulfost\lluiforl 
(4sold"a1işi6eivilimorii).Baterial6-17Bragadiru,dcpozitdcmuni!ii, 
11 explodat bateria fiind distrusa complet. Fortul 17 Domne!lfi, care 
adăpostea un depozit de muni\ii din cadrul firmei „Societatea fero
ehimiell",asl!rltîn aer la l2noicmbrie 1923(Smilitarişi 12muneitori 
morţi); în august 1932 magazia cu .,pulberi dubioase" a explodai din 
cauza temperaturii exterioare. Bateria 18-1 Cbiajoa, un depozit de 
muni1iîaslritinaerla 12octombriel921 (8milit11rimorţi). 

Oupa cel de-Al Doilea RA..l:boi Mondial, prin tratatul de pace de la Paris, 
care a inclus România de parlea puterilor învinse deşi participase 
consistenl şi la ultimele luni 111 rizboiul impotriva Germaniei şi Ungariei, 
armata români a fost obligată s!l cedeze materiale de rhboi 
(autovehic11le, apa.rate de zbor, ~\ii radio ş.a.m.d.) şi construe\ii 
(eazllrmi, poligoane, fOrl\lri şi baterii) elllre autorillJile civile şi 

mînisten:JcdclntemeşialeSecurillliiStatului.lnaceslfelopllfledin 
fortifiea\iilc „Cctl!ii Bucureşti" au primit alt!!. dcstinajie. Unele dintre 
eo11Struc1ii au ajuns laaulorilJ!i locale din jurul Bucurqlilor,care,dupA 
1990,auprocedatlaretroccdlrisautransferuridetcn:nacestC11ajungind 
înpo!esiaunorpersoanesausociellli paniculan:.Aşacanutn:buiesllne 
surprindll afi:,c cu anunturi seci ca „Proprietate Privat!!.. Intrarea 
lnterzisl",deşizonclcsuntpl!rllsiteiarproprietariiaşteaptlvlinzarea 
c!l.Crcinvestitoripu1emicifinanciar,sau,inlocurileincarctranzac1îile11u 
izbutit.panourimarialeunorfinnecunosc11te 



lnce~dsiifaccmotrecereînrevisliiasituaJieiactualcaforturilorşi 
bateriilor cc compuneau „Cetatea Bucureşti'', în unna unor invcstigaJii 
sumarc,amconstatatunniitoarele: 

Au rimas în administra1ia integralii a domeniului militar: Fortul 4 Tunari 
-unde seanii„Centrul de lntcrvcntiiîn Situeţiide Urgen!.li"-, Fortul S 
Şteflneşti, Fortul 7 Pantelimon, Fortul 8 Cemica - care adiipostcştc 
Şcoala de Aplice\icaArtilcriciAnteriene-, Fortul ll Popeşti, Fortul 14 
Brosciirei, Fortul 15 Mll.gurele, Fonul 16 Bragadiru, Fonul 17 Domneşti 
- poligon al Garnizoanei Bucureşti; Bateria 1-2 Chitila - unde se afll 
poligonul Regimentului 48 Transmisiuni -, Bateria 5-6 Ştefăneşti -
singura baterie restaurat!!. şi amenajată de cll.tre militari ca centru de 
agrement-, Bateria 6-7 Afumaţi, Bateria 11-12 Popeşti, Bateria 12·13 
Berceni, Baterie 17·18 Domneşti 

lnadminis1ra1iaMinisteruluidclntcmesean11.Fortul 13Jilavaîncare, 
dupll. Primul Rll.zboi Mondial s-a instalat o închisoare militari!. Acum, aici 
func!ioncaz.ii inflnncria centrala a închisorilor. La Bateria 7-8 
Pantclimon,separc.csteounitateS.Rl.saueJandanneriei 

Alic foniflca\ii au fostcedate,pariial, unor intreprinderi civile cum sunt 
jumătate din Fortul 3 Otopeni, pc care Regimentul 48 Transmisiuni îl 
împanc cu flnna ,,zarea". O situatie similari se semnalca.z.a şi pentru 
Fortul I Chitila 

lnposesiaadministra\ieîcivilesauaunorpersoancpanicularesegll.seşte 
Fortul l Chitila - aici este adăposlilA o fabrîcii de murll.turi -, Fonul 2 
MogOŞ(!eia - şan!UI reduitului a fost acoperit şi transfonnat în ciupcrdric 
-. Fortul 6 Afumati - în care se anl depo:i:itele firmei „SOCERAM" 
Bateria 3-4 Otopeni- în prezent inundată-, Bateria 9-10 Cii!clu - unde 
cxisUi un poligon pcnJru pistol şi pistol-au1oma1. În perimetrul Bateriei 
10·1 l Lcordeni se complCXlll de agrement „Miorii& Winter". ln Bateria 
ll-l4Jilavase afllde cllevadeccnii, ArhivaNationalldcFilme iar în 
Bateria 15-16 Miigurclc,carc aparţine de Institutul dcFiziclAtomicA. 
plnllamijloculanilorl990afostdepozitatcdeşeurînuclcarc. 

Nu am izbutit sii aflirn date certe despre Fortul 9 CA\clu, Fortul 10 
Lcordeni, Fonul 12 Berceni, Fortul 18 Chiajna, Bateria 4-5 Tunari, 
Baterie 8-9 Ccmica, Bateria 10-11 Lcordeni, Bateria 14-15 Broscllrei, 
Bateria 16-17Bragadiru. 

D«1<"leme P""'nd ts1<1"a miliraro a PQP<JT1</1<0 •am4~. ,„/,e /8t8·~<1iemlme 
1882,Ed>!uraMiliwt,Buoureşto, 1974 



Dot:umtml• pr/v'1td Urort" mllllord o poparo/u/ ronrdti, 11orembm: 1882-
duembrie lfJ8J. EdiLWll Miliwt, Bucureoti, 1974 

Doc""'enteprivlndi.storlomilllord"popor"1uirom6n. 1<J11Ulll'ie/886·mo• 1888, 
EdituniMiliWl,BucureşLi,197S. 

Docum•nl• privind U/o,/o mllilord opopor"1ul rom<fn. mai 1888-rullt: 1891, 
EditumMilitanl,Bucureş11,l97S. 

Doc""'ente priv,,.d istoria mi/1/ord a poporului rom<fn. iulie 1891.decemb'le 
/894.Edi1u111Mili1arll.Buou~1u.L976 

Documeme pFlwnd LS/oria m•litard a poporu/11i romdn, /a11uarie 189$-d"emlme 
1896.Editu111Mili1att,Bucun11•k1975 

Teii, Colonel Aloa.Hdru, Secii" Doc""'en1ar11 a M M.N„ H 907 Adtvllr11/ 
a<uprafortiflca/11/ordelaBucunsc/,deW1morloroc"1or,Bucuresci, 1891. 

Cl.dolf1U1111, C., Cu privire Io fortljlcoreo Buc,.,..,ş/1/0/ '" sf fi« XIX. ln 
„Bucure.ş1i. Matem•le de ls•on• şi Muuog~fic", nr. Vili, 1971, p. 185-191 

Cnlokea110, M.Jor IGrliO"'], Uphionces des ro11poles Q Bucarest, 8UClll'CSL, 

Crllotuanu, Clplltlo Grl10"' C„ Consri1uirea cmJrilar 1ifor11ficar"" /e'<lorcu 
apJ1ca(i11nelafor11f1CllFeaRl>mlln1e•. Bucurcsc1, 1883 • 

D1scu,-,ul d-lui general I Emanai/ Florescu rela1'• la cred11U/ cerut f"'""" 
fortifica/" ~m/a&11Qtulu1 de la 4 mai 1890, BucurqLi, 1890. 

Haaa, Maior 1111. Fcllci.11, Scwt ul<mc al de..,.,/t/Jr•ifanifica{icr permanMIC ln 
R"1n<U!l".r.L,1958. 

Hlrjou, C. N. , lstonaArme/ Geniului, BucW'C'lti, 1902. 
l.ulnlC/1uni pravi!o•ii pentru obmierele de 210 mm made/ 18/JS ln cupale 

Montl""mrş/Griisan.Bucureşti,1889 
illsrruc/1cprovizarreasuprart!gul1Jn11ragere1cu1unur1/ede57mmcutrager• 

reped<din1urelc.Bucwq11,1897 
Nlllorel, Guc„I P.V., Fortlfiea/•um:a euirasotd. 8ucurq11, 191) 
Nlcul•e, Locoleacot-coloul Nlculu. Far1if/ca/ille ln sistemu/ de apdrare a 

Rom<fniei fo 18/Jl-19/l. in "File din bLOria Militari a PDpOl\flU1 Romln Studu", volumul 
l,Ed1\ufllM1hUU11,Buoure11i.l97l,p 111-144 

Nome11c/01urama1er1Q/ulu•dear///er•e,BucW'C'jll,L891. 
Vulllu, LocolcDHI colonel D. I., Fortlf<Cafia permanl!nld canlmrporomJ (1914· 

19J4),Bucwc:;ti, L9l~. 
Vulllo, Colonel D. L, Studii 1i dac,,,,..nt• fn l•gdturlJ cuforiiflco/"le rom<fne ln 

~<et>/11/ ol 19-1,,,. (bJWrlt:nţ</e de la CO/Tattni), voi. li, Bucwqli, 1936. 

Summuy 
Wilhlhc ruli113ofki113 Cat0l I, 1heproblems 1nlhe Balk/ln areaand the 

modcmizaiion of RomPllia. the problem 11JOSC or ochicving o fonifiwion sysiem. Foru 
and baltories wcre buih, """"rdins to foreign ancl local cxpens. Tile fonification of 
Buclla=tw11Sproblemn1icanclinvolvcdseriowifinancinlefîons.Tile]MlperreJldersthc 
hinory oflhcse miliwy COllSU\IClions, following lheirdcstiny up to thc present day. 



lone/Ziinesr;u 

Separarea puterilor în stat este o ide<: modernii şi epocader;are ne 
ocuplm noin-ac:unoseut-<;1. Nu se lllceapeatunciodis1inc1ichot!râlliintre 
atribu\iilejudecliloreşti şi cele executive. Una şi aceeaşi persoanlihollira şi 
execut.a,deundcnumcroaseabuzurişincderept.l\i. 

Sub raportul judecitorese, domnul, atât in Muntenia cât şi in 
Moldova,esteultimainstanţa.Drepluldejudecat.lpecare-laredomnul,a 

purces din prerogativa domncasc.I de slipân al pimântului care apare cea 
dintâiîntrcprerogativcledomncşLi.Astfel,dornnuleste,maialesînprimele 

se.:ole ale organizArii statului, unicul şi supremul judec.ltor al \!rii. Cât 
priveştepriciniledejudecatildinaccast.lcpocă,dcşisccxaminauîndivan, 

hot.lnirea(hrisovul)erasemnatnurnaidcdomn,lllram.lcarslseaminleasc.I 
mărturia boierilor Hotânl.rea este Iliri apel ş1 fll.rl recurs. Cel cc a pierdut 
poateredeschidelnsăprocesutsuballldomnie. Cunoaştem cazuri care, din 
domnie in domnie, s-au judecat limp de un secol, chiar şi un secol şi 

jumftt.ate. 
lnccrcetarcapricinilor,domnultreblliesiţiniseamaintoldeaunade 

„obiceiul pimlntului", adie.I de complexul de reguli transmise oral, prin 
tradî1ie,dint.atlinfiu.Potrivitacestuiobicei,hollirâreaavcaputeredelege, 
iarpentruodispozi1iealui,anumeprobacujurlitoriseintrebuin\eaz.lchiar 
termenii de „legea 1irii" şi .. lege peste lege", iar o inclllcaro a obiceiului era 
„o Iliri delege". 

Unadincauzelcprincipalccarcaucontribuitlaslllbiroaţarilorromânc 
şi au fav~ri:uit lipsa de continuitate şi de disciplină a fost sistemul de 
succesiune la tron. La noi n-a Cllistat principiul de succesiune în linie 
do:sccndcntl şi cu drept de primogenitură. aşa cum a fost in alte st.ale din 
apusulEuropeî.Oricarcdinfiiivoievodului,şi legitimi şi nelegitimi, putea 

~r:~it~~ =~!::~::. ~;.~~~~~re~~li~~~-11~~~~~/!i g~~~~~.d~!:~ :!s;:'~: 
douli norme:ca pretendentul la rron siapariinn fllflliliei domnitoare, sli fie, 
cum se spunea atunci, „din os domnesc"; o a doua norml ,,sl nu fie 
însemnat", adicl infirm, s-a respectat cu mai pu\inli strie1e1c: dovadl luga 
Ologu (1399-J400)ş1PctruŞchiopul(l574-1577; 1578-1579; 1582-1591). 
lnsuşi fiul lui Ştefan cel Mare(l457-1504)poartl!inumcledecel0rb{in 
realilatepicrdusenumai unochi);unelcmanu.scriseadaugă,,şicclgro:uiv" 
adie! unlt. Poate insl c! infirmitatea o dobindise pe câmpul de luptl. 



Accastla doua norml are o orisine bizantini, ea explicii pedeapsa care se 
aplicilanoipretenden!ilornenorocoşi,anume„IAiereonasului"(defapta 

cartila11iuluîdintrenlri).Prinaccas1Apedcpsl,respec!ivulboierpre1endcn1 
era„lnscmnat",deci inaptpen1rudomnie. ln1eorie,acestprincipîu permitea 
să fie ales cel mai vrednic, în practică insll., el a dus la cele mai mari 
nenorociri. Cumplila 1ra11cdic a dinastici muş.atinc moldoveneşti, după 
moartea lui Alexandru cel Bun (1400-1432), ca şi luptele dintre boieri din 
Ţara Romineascl, după Mircea cel BDlnin (1386-1418), sunt consecinia 
tocmaiaprincipiuluidcmaisus. 

Pa11ubelecarenîle-aadusaces1sis1emereditar-electiv,a1â1Jnordinea 
ma1eriallcâ1~i în ordinea morală, au favorizat dezbinarea. intnga, lipsa de 
conlinuitateşidecredin!l,surpândcaraclerelcşiîncurajândlridarea.!n 
generes-aexageratcruzimeadomnilornoştri de laslarşitul veacului al XV
lca şi din cel de-al XVI-iea, atât în Moldova cât şi Ţara Românească. De 
multe ori, nu se putea altfel: boierimea, bogata, numeroasă şi puternică 
ajunsese,defap1neguvemabilă,veşnîcin1rigândsauchiarridicându-secu 

armele împotriva stlpinului legitim. Erau necesare acte de represiune din 
partcadomniei,şichiaraşa,totnuseînvăţaminte.Nu-idcmiraredccicll. 
atâliadomniaufostobligalisGtaieboieri 

ln vara anului 1493, in aceste lupte pentru domnie, este semnalată 
prezen1aprctendentuluiM1hnea, fiul lui VJadŢepeş(l456-1462, 1476).ln 
plrţileSibiului.Unemisar11lacestuiaaducândscrisoribo1eriloreslcprinsdc 
Vlad Cilugărul (1481;1482-1495) şi Însemnat la nas. Mai muli, emisarul lui 
Mihneasedădea,elinsuşidreptfiudedomn,ceeaceajus1ificatpedcapsa 
primit.li. 



-------Boierdin Ţwr11 RomW.ne1nd,!itogrojie, 
sec.XIX 

Avem ştiri şi despre un ah pretendent, anume Vlad dvomicul, fost 
dregător al lui Vlad Ţepeş. Despre el , ne vorbeşte un documem din l 502, de 
la Radu cel Mare (1495-1508): „ ... iar Vladul dvomicul e l au picrit cu 
cumplită munc6 de către răposatul pllrintelui domniei mele Vladul Vocvod 
CMugărul,pentruc!s-auridicatdomnpestecapul lui [ ... ]şi i-au tăiat capul 
şi mâna„. 

lntimpul lui Mihnea cel Rău(1508-1509),Craioveştiierauccadintâi 
familie boi erească şi un factor de prim ordin. Domniicareî-aucâştigatde 
partea lor, ş i-au avut domnie asiguratâ; cei care şi i-au fi'.\cut duşmani, au 
pierdut domnia şi într-un caz, acela al lui Vliidu\sau YladcclTânăr(lSl0-
1512)-şlviaia. 

La in ceputMihnea s-abucurat de sprij inullor, darulteriorşii-afăcut 

duşmani. La l ianuarie \ 509, Craioveştii scriau sibienilor despre omorârea 
câ!orvaboie ridecă!reMihncaşidespreunclecruzimialcaces!uia. Ono!iţă 
pe un Mincu-aflat laSofia - amin tcş!c de„anu ! 7017(!509), cănda ucis 
Mihneavoievod pe boicriimunteni". Pcdca!tiipartc, ln .,Yiaiapatriarh ul ui 
Nifon", lucrJre aproapeconlemporană. se spune că domnul pc uni i dintre 

,. i-amuncit","ad ică i-a chinuit, pc al!ii i-a omorât. iar „preo\ilordc. 



prinsate,tururorlc-alăiatnasurîle.„"DomnitorulMihneaîşipierdeironul, 
fuge laSibiu,darcadevictimăaunuiasasinatînptinăstradă,tocmaicândse 
îmorcea de la bisericA. Asasinii - vistierul Albu şi sârbu! Dimitrie lacşici , îşi 
primcscimediatpedeapsafiinducişilarândul lordecătreMircea,liulcclui 
ucisşideorlşeniirevoltaţidecrimacomisă 

Prin! v1tlah, lilografie, sec. XIX 

O altă domnie, la fel .de zbuciumatA, a fost aceea a lui Radu de la 
Afuma\i (1 522-1 529), care va cădea victim~ a unui corn ploi boieresc. Lipsit 
de oaste şi nevoit să fugă este ajuns de boieri la Râmnicu Vâlcea 11i 
nerespcclândlăcaşuldomncs.cîncareRaduscrefugîasc,îlucid,inbisericuţa 

de pc dealul Cetăţuii, sub ochii ingrozi\i ai preotu lui. Aceeaşi soartă are ~i 

fiul său Vlad. S-a întâmplat accas1ă odioasă crimă - unică prin împrejurările 
eiînistorianoastnl - inziuade2ianuarie l529; eapllneinluminăceamai 

urâtăboicrimemunteanădinaccavreme. 
O domnie întunecată a avut şi Vlad Vintilll de la Slatina (1532-

1535),dardedalaaccasta boierii Craiovcşti l-au sprijinit; o partedinceilal!i 
boieriinsăerauîmpolrivaluişiaucăutalsă-lînlălure.lnvaraanului !534, 
dom11ul a fost pârât lui Aloiso Grini, un favorit al sultanului, favorit cc 
trecea tocmai cu o oaste pc la noi spre Ardeal. Prinzând de veste, Vlad 
VimilăseducelntabăraluiGriui,lal'iteşti,şigăseşte acoloperă.zvr!iti\i, în 
număr de 75. La cei mai mulji Ic taie buzele şi nasul; unii se pare, suni 
dccapitaţi;cfiJivafruntaşi-cincidup!iomărturicdinSibiu - sunl inchişiîn 

cetateaPocnarilor.Darcceace nuizbutescacumboierii,sevarealizapestc 



maipu!indeunan,dec.ltreunaltgrupdeconspiratori.fnlunaiunîel535 
domnulseaflapemalulJiului,inapropicreaCraiovcî„lavin.ltoaredecerbî 
şial1cvânaturimaîmari".Avcadcgtndcuaccstprilejsiscapeşidecl1iva 

dintreboieripecare-ieonsideraduşmanî.Aceş1îaafllinsldecelepllnuîte 
şi ac1ioneazl în consecîn!A. lnsuşî cumnatul lui Vlad Vintill, Monice 
logoflUul,inva1Adoulslugialesale,„unularvat(croal)şialtulungurean", 

cum sl procede:i:c şi într-adevăr aceştia trecând în fuga calului pe lângă 

domn, ilslrApungcu sulijele. La 12 iunie 1535,seştiadeja de ispravll. la 
Braşov 

lncei cincizeci de anicaredespan suirea perrona lui Mircea 
Ciobanul(1545-1552;155J-l554;1558-1559)deacecaaluiMihaiVit~I 

(1593-1601),subrapnrtpolitîc,asisllmlaoal!lcpoe.lîntune<;a!Aaistorici 
ŢlriiRomâneşLi. 

Primul care di tonul este Mircea Ciobanul, fiul lui Radu cel Man 
(1495-1508), fost negustor de oi (gelep). ln ,,Istoriile Ţării Româneşti", 
cronicarulR.aduPopescupovesteştedespreMirceavodl„careviîndînţar.1, 
dupl doull. săptămâni, lucrul cel dintâi acesta au fllcut: au tliat pi Coadl 
vome.;ul şip.I frate-su Radu Comisul şi pll."DrAgan stolnic şi pl Stroc spll.tar 

~~f!~!~t~!:t~~~~ ail!~~ n~~~~:~:. inu~i%np~~-~~n:~i~~~~ ;v~:::;;:~n:a:~ 
so1iasa,doamnaChiajna,i-afrâiclc1lriî, înnumelefiuluiciPetrucelTânir 
(1559-l568),numi1domni1or,aulocadcvăratcasasinatccusângerci:c.Sunt 

ucişisutedcboieri,depretenden\iladomnie,numeroşidregătoridefninleai 
Jării, şi defugaripestegrani1A-darademeni1islviniîniart.Multcdintrc 
aceste fapte suni relatate de croni1;1T,i;;ând aiurea, dar şi pe podelele Curţii 
domneşti, a i;;urs mult sânge, în timp ce sultanul Solimllll i;;el Mare amenin!B 
în1reagaEuropn. 



I 
Ş1efan Rare~ (ISS l -1552) dup<l o frescă di" mânăstirea Moldoviţa 

Istoria noastră a consemnat însă şi fapte reprobabile ale unor 
domnitori_ Un astfel de caz s-a întâmplat în Moldova, în timpul domniei lui 
Ştefan Rareş (lSSl-1552). Acesta a urmai la tron fratelui sliu lliaş, can: în 
ambiJia lui după demnităţi mari la turci, n:nuniase la tronul Moldovei, 
!redind la religia musulmană, unde, cu numele de Mehmet, primi funcţia de 
bcyal Silistrei. Nouldomn,ŞtefanRareş,aveaînsăacelcaşiapuc!i!uricaşi 
fratelesău.Înconjurându-sedeturci,o!inutotîn!r-opetrecen:,larmaigrav 
„lua femei le şi fetele boierilor, striclndu-lecasa" . 

Într-uoadinzileleanului 1552,ŞtcfanVodl,înso\it deşleahtaluide 
pelrecAreJi şi derbedei, plec!i • pet,..,ce laun han din satul Ţu\ora, de lângă 
laşi.Înpn:alabil,seinJe l esesecuso1ii leunOrboicripen!rua veni şie!e la 
1.aiafet. Boierii, care ii urmăreau pas cu pas, au prins de veste, şi ajunşi la 
hanul din Ţuţora 1-au ucis pe domn, pentru încălcarea legii strămoşeşti 

privindprote<:\ia,,sacreifamilii", 
Aşaapicrilin anul 1552,ultimul vlăstarbllrbillesca! lui Petru Rareş 

(154 1-1 546), cel mort în 1546 ş i îngropa! la mânăsti rea Probota; iar 
cronicaru l ca să dea sim(ireţării din acea vreme spune : „, __ şi s-a scoborât 
certarea lui Dumnezeu, pe deoparte pen!ru depănarea lu i !li~ dela credinţa 
striimoşească, iar pe dalta pentru nelegiuirile lui Ştefan Vod~ Rareş că, şi 

copaci işipom i i ş ivii!esecase degerurimari,din1impulacestordomni". 



Ioan Vodi cd Cum plit ( 1 572-1574),slampă, sec. XIX 

Fapte deosebite, cu urmări tragice, s-au întâmplat şi în timpul domniei 
lui Jo.an Vodă (1572-!S74) zis şi cel Cumplit După biruina\a de la Jiliştca, 
Ioan vodă a trimis pe un prclcndent, pc Vintil! fiul lui P!ltraşcu cel Bun 
(1554-1557), sli ocupe Bucureştii şi să se fad!. domn. lnccrcarea reuşi , dar 
dup!I patru zile, Alexandru vodă Mircea, cu ajutor turcesc îşi restabileşte 
domnia, îl surprinde pc noul domn şi-l ucide. Capul lui a fost Jintuit de 
p<;>anaCurţiidomncştidinBucureşti 

Nu după multi vreme, în vara anului !574, otomanii vor înfige in 
aceeaşi poanăşicapul lui JoanVod!iccl infrânt la Roşcani şi dăşiatde viu 

t:r!:uăd~ţ~~~em!~tt:~" ~:~:n~o~':· ::ş~:c~m~~u p~~~:~~~';;ll ~~~~:C~~ 
sultanului. 

Din februarie 1591 ,cândafostmazilitMihneaTurcitul (l577-l583; 
1585-1591) şi până în septembrie 1593 când a fost numit domn Mihai 
Viteazul (1593-1601), aşadar în interval de dol ani şi jumătate, Ţara 

Românească a avut patru domni. Dintre ele, cca mai imponantă este cca a lui 
Alexandru zis cel Rău (1592-1593), fiul lui Bogdan Lăpuşneanu (1568-
1572). fostul voievod al Moldovei. OcronicA asaşilor, spuncdcspre accslJI 



căat!iiatpeboicri„capevilcşi adomnitcauntiranşiunpligân".Mihai 

amestecat şi ci într-un complot al boierilor împotriva domnului. află căi s-a 
hotărât pieirea şi fuge în Ardeal. TradiJia, consemnată în cronica lui Radu 
Popcscuncprezîn!ăînsălucrurileallfel,anumccăAlcxandruarfivrutsă-1 
omoarc,dcoal"<'ce „iastefc<:iordcdomn"şidoreascaunuldomnesc 

Mihai şi dilliul. litografie de A. IJ<.mbizki, Jec XIX 
O mărturie contemporană ungureasc! - însemnările lui Szamosk6zy -

afimtliclis-arfiajunslacondamnarealamoartcşicăMihaîafostsalvat 

numai· graţi e faptului că 1iganul căliiu s-a înspăimântat de statura 
impunătoarealuiMihaişiaaruncatspada 

Liniile mari ale organizării judecătoreşti. în rhtimpul dintre 1601 şi 

!821, rlimân aceleaşi caşi în secolele precedente. Domnul continui!i să aibi!i 
dreptul dcajudcca,pedepsclcrlmlinaceleaşi,cuacccaşiprcdilcclicpeotru 
amendi!işi gloabi. lzvoii«'ledrcptu!uidomncsc sunt tot cele vechi: obiceiul 
pi!imilnluluişi,mainou,lcxtelescriseromâncşti. 

ln Moldova, în !646, apare un codice de legi ale lui Vasile Lupu 
(1634-1653) care s-a întrebuinţat pâni!i la începutul vcaCului al XIX-iea, 
Dimitrie Cantemir (l710-l71 l) il considera pe vremea când akiituia 



„Descriptio Moldaviae" (1716), drcpt ,,nonna de a judeca drcpt în 
Moldova", De fapt, el a slujit nu numai în Moldova, dar şi dincoace de 
Milcov, în lara Românea.sdt, deoarece o bună parte a lui a intrat Îtl 

alcătuireacel ui d e-aldoileacodiceal luiMate i Basarab(1632- 1654), Acest 
de-al doileacodice, purtândtitlul de,,Îndrcptarcalcgii",aapărutla 
Târgovişte în 20 martie 1652, fiind prima operă juridică din Ţara 

Româneasdi cu pronuo\al caracter laic şi cca mai cuprinzătoare legiuirc 
tipărită ln limba română în tot cuprinsul evului mediu. Totuşi, ,.Îndreptarea 
legii" avea un caracter de clasă; pe lângă prevederile îndrcptateîmpotriva 
!ărani lor, ea f3cea o discriminare netă intre boieri - numiţi „boiaren de 
treaba şi de folos", „cei cu rudii bunii", „mai marii altora" etc - şi ţliranii 

<:o nsideraţi„ccimicişiproşti",„!ăranideceineîn\e leglitori",„plugari"clc 

Boieri surrrinşi la ospiiţ de Vlad Ţepeş, p1c/ur<l de 71'. Aman 

infract~:71~~te~:i~~:~0~,~~l~::1::ie~: şi!.,t~ s~~l~:a~~~~~~ e;~~s~f.~\:"1; 
cauză de micşorare a răspunderii penale. „Ruda cea aleasă, boieriia"trcbuia 
să fie avută în vedere de. domn şijudeclitori la darea pedepsei: boierii nu 
puleaufipedeps i ţicucatargasaucuocna„ccpentruacc lceasevorgoniin 
moşialorcâtevavrcme,iarnicinuscspânzurăînfurcicaalţiflcătoridcrău, 
nicc scin1capă{adicănusetraginicapă),ccpentruaccleatoatelisetaie 
capetele, nici peul iţ1prctârg nusc poartlunii ca aceia". „Pravila schimbă 
cercctarca(bătaia)ccatrupeascăcubanicândiastcvrcunboiarcnşi-lccartă 
cucercetaredebani,iardc iastc vrcunomdejosşimicşorşisărac,atuncisc 



va certa cu cercetare trupească". S-au cum spunea vechiul fabulist Esop 
„Dreptateaepentrulei,nupentrucă\ei". 

Dar exislau şi nuanţe. ln legiuire S<l g:!scşte formulat un principiu 
deosebitdcintcresantşianumeacelacăjudccătorulaveadatoriasăjudece 
cu dreptate, fără a selăsainflucntatde nimeni, nici chiar de domnul lării; 

~~~~~ls~~~~~Î~' sccăh1~db~~t~:v~s!:~~v„~~~:~:~ ~:t~:~~ae~. ~u~c J~: 
armaşi şi armă.şei şi alţii ca dânşii'', nu puteau fi traşi la răspundere şi 

pedcpsi1i„cândvormunci(chinui)pecinevadinporuncadomnului". 

Îndrepfa rca legii,Târgovişte,1652 

Unul din blestemele cele mai înfricoşătoare can: se prevăd pentru 
nerespectarea unor hotărâri solemne luate de domn şi sfatul său, în cazul 
boierilor, eraca„dregătoria !ui săo ia altul''. Despre o asemenea pedeapsă 
este vorba într-un document din 26 iulie 1633, emis de Matei Basarab, unde 
sespune:"pentrucăn-aascultaldecarteadomnieimekciasăritlasluga 
domniei melc Dumitru apr~ul [„.] domnia mea au bltut chiar pe Chisar 
pahamicîndivanfoartcmuh,dc i-audat300detoicge;şiauscosdomnia 
meapcChisarpahamicdindivancumarcruşineşiastatde gloabăşi am 
închis domnia mea pe Chisar paharnic în temniJll". 



lnacclcaşilcgiuirialevremiiseprevcdeeobligaliatururorsupuşilor 
de a asculta de reprezcntan\ii domniei: „acela ce va sudui pre omul cel 
domnesc, acela sli chiamli cum am suduit pre domn; şi de III" şi crta cel 
suduit, iuciici ia.sie om domnesc, domnul nu-1 va ierta ci-I va pedepsi". 
Acelaşi respect se cuvenea şi „bo1arenului care are boierie", adicA 
dregAtorului,consideratreprezcniantulputeriicenlrale. 

ln ,,lndreptarea legii", pentru prima oara, se prevede şi dreptul 
domnului de a pedepsi cu moanea pe boierii trAdlitori (hicleni): „Boieriul 
care va umbla împotriva domnului şi a \lirii să-l spânzure şi si-i faeli 
spÎlnzurălorilemaiînalteeuunco1declitaleal1oroamemproşti"(adieAde 

condi11csoc1alimaimodcsUi). 
Cu toatiasprimca legii, domnii nu au putui împiedica abuzurile şi 

trlidlirileboierilor,siivârşi1euneori chiarindaunadomnici.latiidouiieazuri 
semnifiea1ivc:în1r-undoeumentdin2noiembric 1636,rezultiieAintimpce 
era <;apu<;hehaie (reprezentant al domnului) la Ţarigrad, Dumitru Dudcscu 
mare vistier „a scurmat" în pungile cu bani în care era trimis haraciul 
(tribu1ul)\lirii,deundeascos80.600asprideargin1.Judecatdcunsfa1 
domnesc mai larg, „cA chelcuise în zece luni 160 poveri de bllni fArt 
mlisuri",drcgitorul a fost scos din funcJicşiobligatsii-şi vindlmoşiile 
pen1ruaplA1i„funişagurile". 

Dintr-unalldoeumenl,din 18ianuarie 1652,afli!mcialtmarevisticr, 
Stroe Leurdcanu, procedase la fel; deşi jurase domnului eA·I va sluji „CU 
drcpiul",vis1ierullmpreunlcusubaltemiisliapropia1i,auspartoladiimare 
de bani aidomnului,dincarcausustras85de pungi,,şiintr-opunglclotc 
500 de 1alcri"(deci 42.500 de taleri). Boierilor vinovaţi 1rebuia sll. li se taie 
capetele,„caunor furişi spinzurAtoridccasadomneaseAşi clleAlori de 
jurlmintşidc lege". Domnul, tocuşi, Ic iartllviaia, ii scoate din dregitorie, 
aruncând blesteme înfri<;Oşlitoare asupra urmaşilor di la tron, care vor mai 
incrediniadregătoriicelor1reiboierinecinsti!i. 

Dinlre pedepsele corporale, se foloseşte adesea bltaia şi în special 
bllaialatllpi EaseaplicAvinovatuluişiîn1emni!A,dardeobiceiînpublic, 
lie„lascaradomncascA'" sau „la poanacut1iigospod", fie pc ulitAsauin 
lârg.Deaccea,uneoriinac1e,seşiintrebuin1eazAexpresiadcapedcpsi„cu 
târgul" sau „cu uliţa". ln acest <;az, bătaia era însojitl şi de punatul 
vinovatului peuli\li,prin lârg,si-1 vadl loatl lumea. Nici boierii mari nu 
scapAdeaccastiipedeepsA.AstfelpijescCantacuzinii,în 1672,subGrigorel 
Ghica (1660·1664;1672-1673); cronico povesieşte ca au fost obligaji sii 
pll1easeAsumemari„darcubAtaicpre1alpeşiculegl1uri". 

Spre sfârşitul domniei lui Constantin Brâncoveanu (1688·1714), 
pozi\ia acestuia devenea din zi în zi mai primejdioasA, mai ales in urma 



pârelor lui Stai<;u Mcriş1mu şi allor boieri nemuLjllmiJi. Cei din urmă ajung 
pAnl la lnaltapoană. dardinferidre, Brâncoveanu i-aconvinspctul'f;i si-i 
predeapc,,hideni".„Stai<;oşicuailuiblge!iînfiarlşiînellUşîîipuserii 

inlr·un<;armodnescşiinir-ecclceasiipomiriide-iaduseseriiintarl". 
La Bu„ureş1i au fost strânşi 101i slujitorii şi 101i oamenii târgului, ca 

să-i vadă. Brâncoveanu trimisese „pe gâdca <;U un <;iomeg marc in mini de 
veniiainaintcalorin„hipdcpostclni<;marc,claŞasăauziiapre..wnStaico 

vrea sA fie domn în Ţara Românească". Apoi, au fost vini!i „în temni!l 
dedesupt unde locuiesc tâlharii", dupA care a urmai 'judecata in fa13 
divanului,in1runitînacestscop.inaltreileadivan,undeerajudec:atSta1cu 
Merişanuînlipsadomnitorului,is-acititpravilain"8pitolulundecra5"ris 

că„boiarulcarcvaumblaîmpotrivadomnuluişia!Arii,sA-lsplinzureşisA-i 
facAspânzurii1oarcamaiinahAcuun<;otdecâ1aleal10roameniproş1i".DupA 

judecall Staicu Merişenu paharnicul şi Preda Milcovcanu, laqa, şi Radu 
Ha!eg,dupAceaufostpurta\iprinoraşinlanjlJri,aufosttransporta!ilaocnA. 
Ulterior„plProoroccanul 1-aulrimislaRuşiideVedcdel-auspinzuralin 
ziuatârgului",iar pcStaicu„1-aupurtatinlotlârgulculAcatade-agrumazii 
( ... ]l-auspinzuratlmbrii"8t,1nell!at,laTlirguldeAfari". 

Alteori, ni:fericiiul osândit ,.a fost dat prin llirg<;u elrJiledegrumaz, 
călarede-andoaseleapeunmAgarşidupA<;eafostpurtatpeuliJelecclemai 

man ale Bu<;urcş1ilor, a sfirşit în furcile ridicate de <;ăllu". La in<;epul 
pedepsele se apli"8u la „poarta domnească'', acolo unde era Tlrgul din 
Nlunlnl. Cel de-al doilea, era în preajma CurJii Domneşti, pe un maidan de 
lingi biserica Buna Vestire (Sf. Anton); locul era cunoscut ..a „Locul 
osândei" sau „La butu<;". ln fine, ultimul, era pe Podul Târgului de Afart 
(viitorul Tirg al Moşilor), deci unde aglomcra!ia era mai marc. 



Gh.Riic1izyalll-lea(1648-1660) 
Une<:>ri, osândi\ii erau executaţi la margine de Bucureşti. Cumplită a 

fost judecata domneasca a lui Constantin vodă Şerban (1654-1658; 1660), 
împotriva dorobanţilor şi seimenilorr!lsculaji. Acesta cu ajutor de la Oh 
RăC1iZ)'al ll-lea(l648-1660)şi din Moldova, a reuşi! să înfrângă răscoala 
doroban\ilorşi seimenilorînbatăliade laŞoplea, lângă Ploieşti.Cei scăpaJi 
teferi au împânzit ţara, încercând mereu să recupereze şi să continue 
rezi•tcnţa. Dar Vodă Şerban a îmreprins o adevărată vânătoar<: împotriva 
rllzvrătijilor; oriunde auzea că există seimeni ori doroban\i, trimitea să-i 
prindll.şi „lndatăliin\epa", adicăiitrăgeain \Capă. Şi mai departe cronica 
însemna: „Plin câmpul şi pr<: lângă Bucureşti şi pre lângă oraşe de trupuri 
Jnµpate". 

Înfunqiedegravitateafapteicomise,trupurilcneinsufle\iterilmâneau 
atârnate în ştreang, mai mult sau mai pu\in. De regulă trei zile. Dar a fost un 
caz, cel al lui aga Constantin Băl ăceanu, din vremea lui Constantin vodl 
Brâncoveanu, al cărui corp a rămas in la\ mai bine de un an. Tragerea în 
\eapăafostfolosităpânăla 1848,ultimaexecu\ie,inacestmod,dat.inddin 



perioadarevolu\ieiromâno:,cândturciiintni.ndînBucureşti,oapliciipentru 

a-iintimidapelcw;uitoriioraşului. 
Uneori criminalilor şi boio:rilor„hîcleni", adiciicelorce se ridicau 

Jmpotrivadomniei,po:lânglpedeapsaprindpală,liseaplicauşiinfierarea 
cu fierul roşu. Cunoaştem în Ţara Românească cazul unor ,,hiclenii'', tot sub 
Constantin Brâncoveanu, când doi dintre ei au fost spânzuraJi - potrivit 

~:~::~eid~ti~~~r~~rS'~7~!: :!l~~v;..~~~'. f~e ~~~:o~Îa~~e~:~! i~:~~~~= 
fonnaunuicapdebour,pcdcapsapurtanumclede„bouînfrunte". 

lnaten!iadomniei,auintratşistrăinii,maialcsgrecil,carcîn adoua 
parteadomnieiluiMateiBasarab,aurcuşnsAse„boiercascii"ocupând,în 

detrimentul boierimii autohtone, o serie de dregătorii, cu care ocazie au 
adunat şi impresionante averi, care de cele mai mulieori erau scoase din „ .. 

Nemuljumili,spunecronicatarii,„bocr,flran,adicătotceerasunare 
românească",intr-unadinz.iles-auadunatînmaid.anulSfinteiMitropolii, 

jelindu-se Prea Sflntului Mitropolit de nelegiuirile grecilor. Radu Leon 
VodA{1665·1669) fiindlnşti1n1at, vine laMitropolieşistândinmijlcw;ul 
mul11miiajuratpesfintacruce,căvagonito\igreciidin!Bfl1,bacevamai 
mult. cmiie şi un hrisov în acest sens: „Deci vâzând Domnia mea nişte 
lucruri ca acelea, socotita·m Domnia mea dimpreună cu tot sfatul ţArei, de 
am rllcut legătură şi marc jurământ[ ... ) şi am scos pe acei greci din 1811 
afarteaniştenelegiuilirilurllciitoriaitarii". 

Hrisovul din 1669, se încheia cujurăm4ntul domnului care ,,am dat 
aceaslăcartccugroaznicblesteme.aoricinedinameaodraslăde-lvaciilca, 

sAcadAcuacceainfricoşltoarecareamumii slfieprocletşiblestematdc 
VIAdicaHristosşiaforisitdeJ18sfin\idelaNichea[ ... ]Văjurînciiodatlin 
faţa tuturor şi a lui Dumnc~u că Grecii în ţari nu vor mai fi". Hrisovul a 
fost scris de „eu Dumitraşcu logofltul scaunului Bucureşti, la leat 7177 
(1669) şi semnat de mai mul\i boieri ai divanului domnesc. Totuşi, restul 
grecilor rimaşi în iarA. nu s-au mullumit cu negustoria, ci acced spre funclii 
şi privilegii boiereşti. Mai mult. înepocadomniilorfan11riote,asistim la 
f11ptul, el foarte mulJi domni erau de origine grea.ci, unii dintre ei 
impA.mântenîndu-seaici. 

Deşi în epoca fan11riotli, domnul şi-a păstrat vechile drepturi 
judecltoreşti,observămcA,încazuriledepedeapsAcumoartea,ele.aulilsă·şi 
acopere rilspunderea,ob!inândun finnanînaces1sensde laPoartA. 



Conslantin Mornzi(l777-1782),unportrefdin 
MuuulSocielă!ilstoriceşiEtnologicedinAtena 

AşaproccdeazăConstan!inMor1.1zi(l777-1782)1nMoldova,lnainte 

deadecapitapeceidoirnariboieri,fruntaşiiopoziţiei: ManolacheBogdan 
vornicul şi Ioan Cuza, biv vei spătar. Precau1ia era necesară, deoar<:l.'e 
domnii fanarioţi numiţi pe termen scurt, dpa\i de necontenite intrigi şi la 
discr<:\ia meghistanilor din Istanbul, puteau fi astfel flicuţi riispunzAtori, 
suferindcmuccin\e. 

lnadouajumătatcaveacului alXVJl-lcaşi pânllainceputulceluide 
la XIX-iea. constatăm mai des pedeapsa surghiunului la mânăstire. Ea se 
aplica in special boierilor, in caz de tulburări politice şi de nlzvrltire. Eslc 
cunosculA apriga şi ucigaşa sfadă dintr<: boierii Cantacuzini şi Bălcni, 

începu tă in timpul domniei lui Gheorghe Ghica (1659-1660). Disputa 
desfăşuratlipeparcursuluneijumălă!idcveac,adus!apieireaunorboierişi 
lnvilµţi de seamă. Astfel, în timpul domniei lui Grigore I Ghica (1660-1664; 
1672-1673), datorilA pârelor lui Stroe Lcurdeanu, a fost ucis postelnicul 
Constantin Cantacuzino. Judecat, în timpul domniei lui Antonk Vodă din 
l'opeşti(1669-1672),StroeLeurdeanuafostgăsitvinovatdcdivanul 

domnesc si „i-au fli.cut judecată dă moarte". Ca supliment, l-au expus 
batjocurii publice·; l-au scos din Curtea Domncasc! „intr-un car cu doi boi, 



numaicuantiriulşinidragii,şi-aupusneş1eprivitlac11T,şii-auspânzurat 
n1v&Şele(serisorile)şi&Şacuaceeapomplil-aulre<:ulpenlirguşi l-au dus la 
mânAstirea Snagovuluî. Dar aici nu l-au sugrumat, ci f!ra voie l-au 
cllluglri1". 

Exemplul a fosl unnal de ncastâmpiratul Nicolae Oudescu, trimis de 
Grigore al 11-leaGhîca{l748-l752)sll.reflec1ezcînliniştea Snagovului,a 
Co1rocenilor şi Vllclreştilor in 1785 gllsim apoi ·pe loni!ll Otetelişanu 
surglliunîtlamânbtire. 

Ca o curiozitate men1ionlm faptul cil voievodul Moldovei Alexandru 
MavrocordatFiraris{l785-l786)-zisFugar11l,aînfiinp.1la 1mai1786,o 
„condicllaşire\ilor",adicil.aaceloracarc„cupir!nedreap1llauumblatcu 
vicleşug asupra altora care sil ee şi sll apuce moşii, vii, livezi, \igani, 
dugheni,banişialt!orice,f!raa[ ... ]aveapiededreptetc". Unii ca aceştia, 
„bătându-se cu tocgi la poarta cur\îi gospod, sll se treacll numele acelor 
vicleni şişire!iîntr-aaceastldomneascladivanuluicondicl,cuarltarea 
priciniişiaviclcşuguluilormetaherisire,caduplaceiastifiecunoscutisi 
ştîu\i,sllnulisemaideieascultarejalblllorşiziselelor.w 

Drcptuldejudecatllpecarc-laveadomnulpu1ealltransferat,uneori 
unoranumîJiboîerimariingrupsauunuisingurboicr,foarteadeseamarclui 
vomic.Totuşi,inaceslepricinijudccatedealtcineva,seflceamcn\iuneain 
primulrândalhollrlirii:„dinluminataporuncllamărieisale". 

Punercaînmişcarcajudccll\ii domneşti se flcea la începui printr-o 
plingcrc verbali, adresată voievodului în divan, iar mai târziu printr'"<J 
plângere scrisă Galbl), înmânată domnului. Se parc ca practica jalbelor 
scrisccsledestuldctârzicşieparcintimpulprimelordomniifanariotc. 

Hotllririledomneştiluatcinbazaunorcen:elArilafataloculuiflcutc 
deboicrîidedîvan,caresepractkauinmodobîşnuildupli 1750,suntmai 
drepte şi mai judicioase, iar domnii sunt mai pulin inclina\i spre abuz şi 
plirtinire. Dar avem ca:lllri când anaforalclc flicutc de divan sau boierii 
rândui\iinacestscop,sllieatacatein faiadomnuluiînlr·unanumittennen. 
Pentru primadatlino\iunea de termen de apel apare injurisdic\ia din Ţara 
Românească la sfirşitul se<:olului al XVIII-iea şi tot pentru prima dat! se 
poetevorbidcuninceputdcdoulinstanjcdejudccatllinsolu\ionarca 
cauzcloraf1a1eperol 



.... ~ 
Durina; the earliest Midclle Ages, thc ruter was thc main lord and owneroflhc land and 
thc •upn:mejugde. AlthouQ;h thcjwidieal problems arising durina Lhis period wcrc 
analyz:cdwilhin1groupofnoblemen,thcdecisionswercsi&nedbylherulualone,and 
Lhedecisionswercnot!Obcdiscusoed.allhoughlhercw"'thcposs1b1hty lOte-JwlgeB 
"""during thc ne~t ruling. Thus, people werc purJuing lhcir 1rt11l• fro:rri on< ruhng 10 
ano1her, fordccades. Someerimeswerc punishedonthespo1. right inthc slfee~ by thc 
•pontancous reaction of lhe witncsses. Tradiuon was imponan~ rcprcscn!Od by seu of 
unwrittenrulC$ofbchaviorsandjudgment.Abuses,betrayals,slaughtcn,wercalltypical 
of the M1ddle A&ef, while at1emp1S werc bcing inade io set lhe public and privale hfe 
w1lh1njund1calcoord111ah:s Dunn11he IB"'cenu,uy,lhe""P'lllldec""'""llllcenmomly 
bytherulerhadtobe<:0nfinnedb)'1hePonc lbercwasaw1devanetyofpun1shmcnts, 
C<>rnpn•mg 1mpo.li11B, hanging. mutilation, bui aloo beni•hmcnt. Thc: miele p~cnts the 
=~":.:.r juridica! prxtioes in Wallachia. fiom thc euly Middle Ages up 10 thc: 



11.l'ATIUMONIU BUCUREŞTEAN 

Bucureştii de odinioaril- Şoseaua şi Grildina Kiselcv 
Gabrie/Conslanlin 

l'avel Dimitrievici Kiselcv„ (1788-!872) a jucat un rol important în 
procesul de modernizare a Principatelor Române, implementând un se! de 
rcfomic menit a aşeza pc: baze noi cadrul inslituJional-administrativ, ia1 
datorită acestui fapt, a fost singurul rus al cărui nume a fost plstral pânâ 
as1ăziînnomcnclatoruls1răzilorbucureş1cncfărărcscntimentc 

Deşi, astăzi.numele lui Kisclcvestelegatdeşoscauacarc leagă Arcul 
de Triumf de Piaţa Vic!orici,pu\ini sunt totuşi ceicarcşliud, în secolul al 
XIX-iea, numele generalului conte Kisclev era dat nu doar primei şosele din 
România, ci şi celei dintâi grădini pulblicc din Bucureşti. Aceasta există ~i 
astăzi sub numele de Parcul Kisclev, iar cine arccuriozitalcasă lreacăprin 
spa1cle lnsti1utuluidelstoric„Nicolae lorga"poatcobservaunbazincuap.l 
careafostparteauneigrădini,aunuilocdeplimbal"<'şidcîntâlnircacli 1ei 
bucureştene din secolul al XIX-iea şi din primele decenii ale veacului 
următor 

"Fonnaru0<....,l ve<h<anum< l"i<raKis<IKw,ocri11il""ftW'\A'his<<lon.1; Kl><le•,du!"1nf'1i!"<" 
fran.:el.la """"'""kuluiKi•><i<fr,ear<,d ;, ><00NlalX!X-l<0, & <U1>0S<'"<:eamol l&t$<~'< 



Spre sfirşilul secolului al XVIII-iea, în vremea lui Nicolae 
Mavroghenî(l786-l790),Bucureştiinumiirau5000Q-60000dclocuiton 50, 
cuprinşi în 97demahalale, existente încă de la mijlocul veacului, dar, în 
ciuda de:zvol!Arii sale interioare, oraşul mai pistra ineii împrejmuirea 
medievalii„cuputemicepalisadedinlemndestejar",aş.acum o realizase 
Mircea Ciobanul la 1545 sau din trunchiuri groase de copaci înfiple în 
pAmîntunullîngiialtulşi lixalecugrinzicunne;i;işe, de tipul celei pe care o 
viizuse şi PîerTe Lescalopier în iunie 1574, în acel momenl socolită 
fonitieaiie, rcBcutii în vremea lui Aleundru lpsilanti (l774-1782)şi a lui 
Nicolae Mavrogheni", cînd reprezenta doar o delimitare cu rosturi vamale şi 
poli!ieneştiaperimetruluiBucureş1ilor. 

La nord de accastli împrejmuire, lnccpânddin Pia!& Victoriei şi pânii 
lapldureaBiinease,seîntîndeaocîmpiegoalA, lipsiliidecopaei. Pc această 
cimpie,dineolode„bariera"dclaeapulPoduluiMogoşoaiei,lainlersec1ia 

cuundrumdecenluri,conlroversatulşiextravagantulNicolaeMavroghcni, 
acliruisliibîcîune„eradorintasaceamared-afiguraînistorie'',aridicat,în 
chiarprimeleşaSeluni dedomnic(iunie-noiembrie 1786),unchioşc-sau 
un „palat de agrement" cume numit dupii planurile ofiţerilor imperiali 
Ferdinand Emsl şi F. Pureci, aflat în dreptul şcolii Generale nr. li, I. 
Heliade Rldulescu din zilele noastre - şi un „havuz,, adicA o finlAnii 
curgAloare, cu ape aduse de la CreJ1ileş1i, aflat la panerul chioşcului. 
Totoda1ii, pc aceleaşi planuri se poale observa cil inlre chioşc şi Biserica 
ridieatiiînanul 1787,domnulaconstrui1uncorpdecasedomneşti,nuati1dc 
înallecaşichioŞt::ul,darmaiînlinsc. 

Menirea havuzului ridicai de elitre Mavrogheni a fost clară; 

domni1orul dorea sii ofere bucureştenilor un loc de plimbare pinii la 
cişmeaua sa, fapt care reiese şi din porunca datii de acesta la 11/22 
noiembrie 1786, potrivii clireia „ ( ... ) afarli la cimpu de marginea 
Bucureştilor, în Jocul ce se numeşte la ciipiltîiul podului Mogoşoaiei am 
ridicatoînfrumuseia1ii;i;idirefiiclndchioşccudoulodiliişicu1oatăpodoaba 
sus şi jos şi havuz precum este de falii vAzut, unde pol ajunge şi IOIÎ 
locuiioriiaipolitieî,demergpejos,liindaproape,şi-şifacprivealalor''." 

Ulterior, Nicolae Mavrogheni a completat ansamblul construind o 
griidinlînstîlfran1uzesc,situatlearnpcloculundescafliiasl4ziMuzcul 
Ţlranului Romin, Muzeul de Ş1iin1e Narurale „Grigore Antipa" şi partea 
vestic.liaPie!ciVictoriei. Fiîndîmplrţitălnpatrup.litrale,strlibltuteliecare 
dcei1edoulaleîincrucişateînfonnacrucîiSf.Andreişiavândînmijlocun 



rondou,grldinaluiMavrogheniaavutoinsemnltaleapanetncondi\iilein 
can:areprezentat,pcdeopane,primagrldinlldomneasclldetipeuropcan, 
iar pc de allll pane, prima gridin6 de acest fel din Bucureşti, depişind cu 
mul! ,,primul pllTc engleiesc„din Bucureşti al boierului Dudescu, pc care 
lady Craven îl aprec:ia, dupll ce l-a vizitai, ca fiind inferior celei mai 
modcs1cgrădinidc1inullldeun pastorenglezdelaţarll."Accaslllgrădinllîi 
creaostarcdespiritspccialllluiNicolaeMavrogheni;dacllaveminvedcre 
mărturia grecului Anastase, comandantul ~liilor sili, potrivit căruia, în 
mijloc:ulflorilor,domnitorul„avcaoinf!!işaremaivoiosA,deveneaşielde 
culoarea rozelor".„ 

ln ceea ce priveşie Biserica ridicalll de cll!R Nicolae Mavrogheni în 
llflUI 1787 accastaerasituatll la norddeincintachioşculuicu cişmea, a 
caselor oM'lncşti şi a grlldinii, cu care alclltuiau insn un ansamblu. Biserica 
s-a păstrai pin6 în zilele noas1re, poartllnumclectîtorului s6u, an: hramul 
lzvoruldAtlltordeviaţllşise11.flllpcstradaMonelllrieinr.4.Totodalll,pcnlTU 

aasiguraveni1urilenccesare8iscricii,Mavrogheniaînfiiniat,înllflul 1787, 
unaldoileatlrgsllplllmînal,înziuadejoi,pelingllcel„deAfari'',adicllal 

~-;:ii1~~rţ~:7oi:~!~u~'j;~~~r:.:i!:~:~.d:n":t~C:ia!~ s~:~::~:~=:~: 
Istoric „Nicolae Iorga", grlldina din spatele acestuia şi latura de nord a 
lnstitulului de Geologie. ln 11.cdaşi timp, în anul 1788, în ansamblul construii 
de c6tre Nicolae Mavrogheni s-a lnliinţat tipografia „de la cişmea" cu 
caractere greceşti.Deşi dupll moartea lui Mavrogheni - executat de otomani 
în anul 1790, ca urmare a iiltrigilor marelui viUr - , grldina realiza.Iii de 
cAtrc acesta s-a degradai, „chioşcul" cu cişmeaua de la paner şi casele 
domncş1iaucontînuat1otuşisld6inuiascllojuITT6ta1edeveac,as1felinci1 
Alexandru Moruzi (1793-1796)oferllunbalşiocinlllaetajulrcşcdinJei 
domneşti de la „Cişmeaua lui Mavroghcni", ln onoarea marii delcgaJii ruse, 
condusl de M. I. Kutuzov, aflatll în drum spre Poartll. Ceremoniile, 
dcsf!şuratelaluminalampioanelorşiafocurilordeanificii,tlufostdescrisc 
de un membru al soliei, Heinrich Christoph von Reimers." 

Aşadar, la sfirŞitul secolului al XVIII-iea şi la începutul veacului 
urmlltor, zona de la capitul Podului Mogoşooiei, în ciuda incerdrilor lui 
Nicolae Mavrogheni, nu devenise un loc de plimbare pc jos pentru 



bucureşteniiderînd,altfe!configura\ialoculuiarfiavutocutotulalt! 

înf!\işare 
În ceea ce priveşte plimbll.rile boierilor, aceştia continuau sli se 

deplaseze cu „butcile şi caretele pe ulii!", deşi Nicolae Mavroghcni 
interzisese vizitiilorsăSţ mai întreacăpestrlizileingusteale Bucureştilor.!n 
1111ul 1791 , ofijerul rus Alexandre de Langeron amintea el „mareic IWI al 
boierilor este sl se plimbe cllare pe uli{ele laşilor sau ale Bucureştilor, 

unnărîji de to\i pierde-var! ,; cerşetorii oraşului. Nimic nu este mai 
caraghios de vlzut decât aceste plimbări. Boierul, ghemuit ca o maimuţă pe 
un ca!acoperitdezorzoaneşi de panglici, urmatdeunjochcuevreucubarbli 
şide30sau40dezdrenţliroşi,arficevadcstuldeciudatlaHydeParksaula 

Longschamps"." Cu atât mai ciudată ar fi părut, la Londra sa11 la Paris, 
cxtravaganja luiNicolaeMavrogheni deaseplimbaintr-otrăsur.ltrasll.de 
cerbi,aşacumapareîntr-oacvaforterealizatădec!itrePaulPitritsch. 

La începutul secolului al XIX-iea, mai exact înainte de izbucnirea 
războiului ruso-otoman dintre anii 1806-1812, elita bucureşteanll. avea 
obiceiul s! se plimbe cu trăsura de la Podul Mogoşoaici la Herăstrău, 
conform mlrturici Christind Reinhard (1773-1815), sofia consulului francez 
la l aşi, care, în trecere prin Bucureşt i, amintea: „Spre a unna obiceiul locului 
pe!aapusulsoareluine-amduslalzvoarc.Aceastaesteplimbarcaceamai 
aleasă unde se adună toată societatea elegant!. Acolo, scoborându-ne din 
trAsur!işiaşczându-nepep!mântul umed, căci întrebuinţarea băncilor este 
necunoscută aici, avurăm plăcerea să privim mai multe feluri de 
îmbrădiminte"." 

"Oo<q<Pon-op.<il..pp. IJ.I' 
"Jb;o.m.p. !CllJ 



Dupll. destrAmarca gr!l.dinii lui Mavrogheni, porliunca de drum dinue 
capul podului Mogoşoaiei şi HerAstrAu·B!l.neasa nu era un loc prea îmbietor, 
dată fiind câmpia pustie, lllrAcopaci,insigcncralulcon1ePavclDimitrievicî 
Kiselev, preşedintele divanurilor Moldovei şi Ţl!rii Româneş.ti, a ştiut sii 
cxploatezepoten1ialulaces1uiloc,infiinţând,subinfluen1&franceziiavrcmii, 

prima alee a Bucurcştilorcare, ulterior, a fost complcladcu primagrAdinii 
publîcAacapi1alcimuntene. 

La sf"~iml secolului al XIX-iea, Bucureştiul avea nenuml!ratc locuri 
dederccn:ere,dacA!inemseamadefaprulcioraşulinsuşieraoînsumarede 
gridinişidealuricuvii,lacarescadAugauatâtminunatelepldurişigrlidini 
private,uneledeschisetemporarsaupermanentpublicului,câtşi locurile de 
plimban: precum drumul spre Fântânii sau Cişmeaua lui Filaret şi cel care 
urcljealul Mitropoliei, ambele apropiate si amenajate insi pe propictA!ile 
accstfia din urmi. Dor, în ocelaşi timp, Bucureştii resim\cau lipsa unei 
grAdini publice, motiv pentru can: Regulamentul Organic, rcdactot sub 
îndrumarea directA a lui Kiselev, pc baza raportului întocmit de comisia 
pcntruinfn.imusciarcaoraşului,prevedeacreareaatreilocuripublice(„pie{e 
obşleşli„) pc Podul Mogoşoaiei (pc locul unde a fost construit Teatn.il 
Na1ional), „la capul podului Mog~oaiei in locul unde a fost gr!l.dina 
chioşculuiluiMavroghcni" 19 şîînlivad&luiFilarct. 

Dintre aceste trei locuri, a1en1ia afostconcentrad asupra„aleiicca 
maredincapulpoduluiMogoşoaieî".00 PublicistulrrancczUlysseMarsillac 
(1821-1877),sositîn Bucureşti în 18S2,oraşdecarc nu s·amaidespl!rţil 
pânil.lasflirşitulvieliislde,arealizatodescriere sugestivilaterenuluipc 
care unnasl se transpun!!. în practici proicclj.d „pie!ei obşteş.ti": „La ieş.irea 
de la bariera Mogoşoaiei, alcAtuitil dintr-o bimil. mobilA, prevAzul! cu din!i 
lungişibasculândcuajutorulunuitrunchigrosdeoparteşiaunuilan\de 

fier de ccalald, se ajungea într-o vast! câmpie acopcritA de crânguri. La 
stângaeraocaslmare,înil!atll.deasupraunuiizvorcare!Aşncasuboboltila 
nivelul pământului; odil.i frumoase ocupau primul etaj. Aceasla se nwnca 
Cişmeaua Mavrogheni, flntâna Mavroghenî. La dreapta, acolo unde cloceşte 
astil.zi(înanul 1869,cindpublican:latarcaMarsillac-n.a.)apaverzuiea 
lacului, era un turn cu o moar! de vânt în vârf. Un drum slrâmt conducea 

~:~;:;;~~c~~~:~~~p:~:!~~. _Tiare tufiş, cu totul impropriu împodobii eu 
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La 2114 manie 1833, man::le vomic Griogon:: Filipescu îl informa pe 
Kiselevd„s-aslvi.rşitcu cheltuiala s1a1ulu1 aleaou cea man:: din capul 
şoselei Podului Mogoşoaici pânii la BAneasu, rlmâind cusur numai 
aşternerea cu nisip şi rAsAdin::acopacilorpe deallruri, care şi aceasta au 
inccputaselucra"."Apare,aşadar,pen1ruprimad.llU1,oficiul,denumircade 
„Şosea„deoriginefranceză,caresesuprapuneacucelde„ulect1ceamarc". 
lnciinuscconstruisegriidinapeambclclaturi,cidoarseplantaseunnumlr 
de copaci de·oparteşideal1aaAleii sau Şoselei BAneasa. lnacelaşi timp, 
conform prevederilor Regulamentului Organic, domnul Alexandru Ghica 
(1834·1842) adispussecarcabiillilordepeambele laruri ale Şoselei, prin 
slparea unor şanturi spre Dâmbovi1a (în zona Sf. Eleftenc) şi spre HcrAstriiu, 
iar Sfatul Oriişencsc hotilra începerea unor plantări de arbori la capitul 
Podului Mogoşoaiei pentru un spa1iu de „plimbare publicii", 
anunta,la30maniclll aprilie 1842,pn::savn::mii."' 

Deşi pu\in aspectuoasA.. Şoseaua Biinesei era socotilii un punci de 
atrac1ie al Bucureştilor epocii regulamentare; transilviincnii George BariJiu 
şi Timotei Cîpariu viziteazli viitoarea Capîtalii a României în august 1836 şi 
odescriefiecareînfelulsilu.Pentruceldinlâi„estealeiulceloousAditşi 
întins mai mult de un ceasafariidin oraş". Cel de-al doilea aminteşte de 
plimbarea bucureştenilor ,.la piidurca Biim:asa, pe aleiul cel nou de câte 
patru rânduri de arbori pe amândoul pilr\ile de drum, o podoabilcu care 
Bucureşti1,pestepu!inianivorîntrecepemulteoraşedinEuropa"."' 

Un an mai târziu, dliltorul rus Anatol Nicolaevici Demidov 
surprindea mai realistaspectuldcinceputalŞoselei: „Neduseriimcanişte 
striiinicurioşi slprivim lalumeamareaacesteicapitalecarcseplimbil la 
loculobişnuitdeintâlnin::,in1rilsuriledcliei:an::zi,cilciînoraşulaccs1a 

ficcarcareuna.Acestlocdeplimbarenucstcvn::dnicden::numeledecarese 
bucurl,clcinucstcallcevadcclitostradilmare,pliniideprafşidefilgaşuri. 

Cândaiajunslamargincastrăzii(pâniiaicisercfcrllaPodulMogoşoaiei

n.a.)şiaoraşului,eştivictimaunuihopsupAriilor,peundrumrluîntre1inu1, 
pecareni~tepomipuşidetreianîfacpelo\isiinlldlljduiascllani\icllumbrii, 

hoUlniUl,sevede,slriicoreascllpefericiliivalahiaiveaculuiapropiat,dar 
care lasilpe ciilltoriî din prezent pradlrazelordogoritoarcalesoarclui. O 
climpienemlrginililşimocirloasl,aceastaesteperspectivapecareodllocul 

depreumblarc.Orlcumarfilimpul,şiruldetrlsurielungşiînghcsuitşise 
găseş1eacoloinfiecarcscarl,credinciosîntilnirii,cutoatileli1aacestei 



na\iuni impestriiate,careişî schimbi asllzi obiceiurile caşi ponul. Inu-un 
cuvintacestşirlungcaretreceprinpn1fllriaserîi,acestepenedepll11Tii, 
acestcturbanurişivoaluricarcseincrucişeazlpelingltine,alcltuiesco 

privelişle cu iotul ciudatl şi de o noutate alrlgllOare".61 Oficial insii, 
Şoseaua Bănesiiera„vestitlpentrualeasaceal":gulatldetei" şiapn:ciall 

drcpt„cea maidesflllltoare şi mai viziLallprimblare a noble!ii, vara, în 
serile zilelor senine".„ 

Cunoscl1or al problemelor Ţlriî Româneşti şi Moldovei, adept al unui 
spiril Nfonnalor şi ordonat. m•:nit a pune caplit abuzurilor de orice fel, 
precum şi inia\iatoral procesuluidemodemizareaoraşelor,în frunte cu 
Bucureş1ii, unde a rezidat aproape tot timpul şederii sale în Principale, 
generalul conte Pavel Kisclcv a bcndic1a1 deo apn:ciel":pozitivl în rândul 
societ11ii romineşti extracarpatice. Deşi Kiselev plecase din Bucureşti la 
11123aprilie 1834,intorcându-seinRusia.acclaşiDcmidov,aşteptândsăfie 
introdus la domnul Alexandru Ghica, remar<:a în palatul domnesc ci 
„salonul în care furlm primi!i n-avea alt.li împodobii": dedt portretul 
generaluluiKissclelT,unomdebineşideiniml..alclruipometveneratse 
intilneştc pe cele mai umile, ca şi pe cele mai nobile zidiri".6' Iar 
diplomatul rus N. K. Giers, care a vizitat Bucureştii in d~mbrie 1841, 
observa,larândulsnu,că„amintireageneraluluiKisseleff,careşi-apetrecut 

~C:m~:\i~~~~a:~e~;~~:~~~~~~ l~~~~~:~~·~ui vie aici dedt la laşi. 
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Expresie a „recunoştintei şi dragostei naţi e i româneşti"„ faţă de 
generalul Kiselev , ObşteascaAdunare apropuso lege princare acestuiadin 
unnă să i se acorde diploma de împământenire cu toate privilegiile celei mai 
vechi nobilitA\i pământcne, lucrucareafostacccptaldupăunele ezitări de 
c!tre Kîselev, în anul 1841 , însA ideea ridicArii unei statui în cinstea 
generalului a fost rofuzatăfcnn de că\re acesla, invocând faptul cA „numal 
viitorul poate da o asemenea cinstire". '° În condiţiile în care domnitorul 
Gheorghe Bibescu (1842-1848) a insistat pentru ridicarea unei statui a 
generalului pe Podul Mogoşoai e i , pe locul unde ulterior a fost realizat 
TeatrulNa\ional, „sprevecinicapomenireafacerilordebineceacestbi\rbat 
a revărsat asupra Ţârii Româneşti' ', ini\iind chiar un proiect de lege şi 
stabilind suma de 15.000 de galbeni, Pavel Kisc!ev, consccVcnt cu sine 
însuş i, s-a impotrivitdin nou, cerând lui Bibescu ca fondurile votate pentru 
statuiasa „sApoatll slujitavreunlucrudefolospublicpenlruoraşul 

Bucureşti, undeamavutpri!ejulsăculegatliteasemnede iubire din partea 
locuitorilor". Propunerea generalului era ca suma destinatA ridicării statuii 
să fi e folositAîn alt scop, şi anume pentru realizarea„( ... ) unei mntâni, a 
unuipod , auneişosele sauoricealtlllucrarefolositoarcarfiunmonument 

pe care I-aşi primi cu rocunoştin\ă, în deplina-mi credinţă că aceşti buni 
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~";âl~i vS: ;,~~. ~!o;;i::i~~s~ ~~~î ~~~!~:~~~i~~':cf;iî~i~~~~~~:~~0\ de 
OdaUi exprimalli opfiunea generalului Kiselev în privînta folosirii 

banilor destina!i rîdicllrii monumentului slu, domnitorul Gheorghe Bibcscu a 
repartizat această suml pentru amenajarea PieJii Kiselev de pe Podul 
Mogoşoaiei,pentrualimeniareacuaplaBucureştiului,pentrureamenajarea 

aleii Băneasa şi pentru realizarea, la începutul acesteia, a unei gijdinL 
Grldînaafos!dealtfelceadinlii lucrarccareafosttranspuslînpraclicâşi 
singura·care, paf'lial, s-a mcnlinut pânl în z:ilele noastre. As1fel, la 14123 
august 1843, Gheorghe Bibescu hotlra ca cei 15.000 de galbeni necesari 
pentru ridicarea monumentului generalului sl fie folosîJi „pentru aducerea 
cişmclclorînCapitall"şi pentru„(..„)drcgen:.aşiînfrumuse1areaŞoselei 

KisselefT, pentru a clrei slatomicl \inere în buni stare, Noi vom hollri 
deosebit fond anual"'." TotodaU!i, Gheorghe Bibescu publica, în ace<:aşi zi 
(14123 august 1843),ln „Buletinul Oficial" ,oordonantlprincarearAlacl, 
!inind seama de necesit.alea unui loc de plimbare „obşteascii'', de 
deprindereapubliculuideafolosipentruaceasta„şoseauadincapulPodului 
Mogoşoaîei"şidedorintaconteluiKisclev,dispuneaca„sumade50.000 

de lei sii fielntrebuin1atiiînlnfrumuseiarcaşoselei KisselefT; şi spre acest 
stîrşitci:remanisesupuncdecAtreacclOcpa11amcn1procctdelucrarcceva 

fi a se face într-acesla. Iar pentru !incrca în bunii stare a ~osdei K1sscl~IT, 
pn:<;um şi pentru mlturareaş1 udarea uli!ei Mogoşoaei ce duce la numita 
şosea,Noihollriimpefiecarean40.000lcidinadaosulvenîtului,ccînsesia 

~~:~i ~-= 1 ~~~o~:~~~~;~,~~~}f'iuh1î, şi această sumn se va începe a se 

Practic.actuldelal4123augustl84)reprezintlda1adenaşterea 

Şoselei Kiselev, numitii astfel pentru prima datl, şi, în acelaşi timp, a 
grldiniîde pelaturilecapltului de sud alei, conccputl, ini1ial, modest, ca 
„înfrumuseiare"'. Cum numele Şoselei Kisclev s-a păstrat din 1843 pânii 
astlzi,vremede165deani,pedreptcuvînts-aapreciatc.li„pu!inestrilzidin 
Bucurelti pot sl se mândrească cu o numire auit de veche, flirl ai se fi 

schimÎ~t :~ndd~~i~~~~ t=~u~u~:~:·hotArill „infrumusciarea'' Şoselei Kiselev, 
primul pas a fost achizi!ionarea terenului de formă dreptunghiulară de o 
pa11eşideahaaaces1eia,careseîntindeadelasudderondulîntâişipânlla 

;~~'-'llb<B;t.:„u.Pomo•olu•<Jt>eoW><B•b<><u.Cor<tpoodeo1t1•docum<o1<.l.Duco<e11>,ll'll,p 

~ ~.~mp.,:.~~ ·op <ol. p 207 

"<J<"'8<l'ollo·O••B0<urq1od<1m.l.pll9 



celdc·aldoilearond"cuahccuvintc,dupăconfiguraJiaactual6alocului , 
din dreptul străzii Monetăriei şi alnstitutului de Istoric „Nicolae Iorga'', 
c.arc a ocupat prelungirea acestuia până la şoseaua Aviatorilor, şi până la 
strada arhitect Jon Mincu. Partea stângă.. cuprinzând porţiunea de nord a 
ansaml>lului ctitorit de dtre Nicolae Mavrogheni până spre spitalul 
Filantropia şi până la Cimitiru l Luter-Jn, dcsfiin!at la începutul seco lulu i XX, 
a fost răscumpărată de la ep itropia Bisericii lui Mavrogheni. Partea din 
dreaptaŞoselci , cuprinzândterenurilcdeastăzi, începând din dreptul 
lnstilutuluiGCnlogic,cclallnslitutuluide l storic„Nicolaclorga"'şipânăîn 

dreptul BufctuluişiaStatuiiAviatorilor,afostcumpăratăprinlici1a1ie 
Unnă!orulpasafostalegereaunuipcisagist,adicăaunu i proiectantd e 

grădini,pcntrurea l iwreaplanuluinoiig.rădinipublice,caretrebuia,caşi 

Şoscaua,sil poarte numele lui Kiselev. Marc!evomicdinliiuntru(rninistrul 
de interne de astăzi) Barbu Ştirbcy s·a adresat baronului Philippsbom, 
rcpre7.cntantul Cuqii de la Viena la Bucureşti, careareuşitsii·lconvingiipc 
baronul Hegal, directorul grădinilor imperiale austriece, să trimită la 
Bucureşti pe însuşi peisagistul său. Carl Friedrich Wilhern Meyer (1 814· 
1ss2._ ___ _ 
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După cc a încheiat contracte cu Vornicia şi Sfatul Administrativ 
pcmru rea1izareagrădinii dclaŞoseauaKiselev - insuprafaţlldc ISOx lOO 
de stânjeni- Mcyeraproiectat,înanul 1844, onouărăsădireacopacilor 
mănm\i de pc marginea Şoselei, propunând clic două rânduri de tei în locul 
salcâmilor, pcntruliecarcpaneaŞosc l e i,ceea s-aşirealizat. 

Aşadar, este evidentdl peisagis1ulMcyerafos1 chemat laBucurcş1iîn 

anul l K43 pentru a realiza la Şoseaua Kiselcv pri!"a grădină publică din 
Capitala Ţării Românciti 

Cu toate cii, lucnlril<: au continuat până în ano1 ' 1848, în linii mari, 
gnldinadclaŞoseauaKiselevcratrasatăşip l antată,avândpeluzeşironduri 

de flori. 
Acuarela realizat! de elitre Charles Doussault, care îl reprezintă pe 

beizadea Gr;gorc Ghica (1813-!858) in plimbare la Şosea într--0 elegantă 
trăsură, ne înfăţişează Şoseaua Kiselev, aşa cum arăta aceasta la 1845, 
precumşimargineagrădiniicuacclaşinume. 

La23scptembrie/5octombrie1847, inp..., zeniadomnuluimuntean,a 
elitei ~ia unui numeros popor, s-a inaugurat bazinul cel mare, cu stânci 
atilicia l cşijocurideapc!âşnitoare, inspatele!nstitululuidc lstorie 
„Nicolae Iorga" . Din presa vremii, aflăm că după slujba de sfin!irc a 
bazinului,joculdcapea\âşnitlamareînălţimc, înfa(aunuinumărmarcdc 

bucureşteni care se înghesuiau pc aleile parcului. Pc partea cealaltă a ~ose lei, 
seaflautrcicorturilmpodobiteînculoriletrirolorului,îndreplulrondului 
întâi,omatcustcagurişighirlandcverzi,undccân1aumuziciromâneşti. în 
creme cc .s~ldaJii se înşirau pe ambele laturi ale Şosel e i de la bariera Podului 

„Nicolae Iorga". Fotografic 



Slrllilucirea Şoselei şi a gr6dînii Kisclcv s·a mcnJinul în !impui 
cvcnimcntclortumultoascprodusedercvolu1iadelal848;astfel,guvemul 
provizoriu a organizai in aceasll grldinl o mare festivitate în cinstea lui 
Suleiman paşa, 1rimisul sultanului: ,.lncepând de la capul Podului 
Mogoşoaicî, toall grldina era fl'\lmos iluminall şi ba.i;jnurile aruncau 
necontenîtrazelelordeap1.Serbarcaaînccputlaora9(seara),îarbalula 
linut piinl dimineaia. Sulei man pllŞll a rl!mas aproape de miezul noplii" .'6 

OsugcslivldescriercagrldîniiKisclevaşacumarltaaceaslaînJ,848 

ne·a plll"Vcnit de la Aurclic Ghica, so1ia ~izadelci Grigore Ghica, fosll 

~:~~!:s~ ~~:::~', :=-:::~ d~:n~ud?:i~~~~u':tt~~· l~;n~d~:em~\~ 
oraşuluiscintîndeocaledeplimbarenumillŞoseaua,carepoart!in11'\11otul 
peceteauneieîvîlizaţiîcareaspirlliprimordiallaclcganf.A.Pelungasaalccsc 

dezvol1laces1 luKdetrlsuricuvizilii purtând o livrcas1rlluci1oare 
amintindu-li de Londra sau Paris, în timp ce popula1ia amesie.:atl şi 
piloreasclliapictonilorscrăpândcştcprintrcboschetclccareoincadrcazApe 

ambele părţi. Fântânile, florile, arborii fac din acest loc de plimbare un 
rcpausincânlltor. Mul\îmeaşiîzolarca,zgomotulşi liniştea se pot întâlni 
acoloşicineartreceprinaceastllibarierA(delacapulPoduluîMogoşoaiei
n.a.), într-o frumoasiizideduminicii,atuncicândsoarelestr.lluceşteintoall 
splendoareasa,femcilepurtându-şi1oaletelelorşimuzicamîlitaricinlind 

~il:~~I~:~ _,:i rlbunltoare, s-ar crede la porţile· Neapoluluî sau ale 

lncceaccîlprivcştcpeCarlF. W.Meyer,acestaajunsese,inanul' 
1848,la34deani,directorulgnldinîipecarcoconccpusc,1nsAaprccicrilc 
cu ceraclcr calomniator care l-au vizat, născute de un rival cu porniri 
invidioase, l-au de!enninal s.ti pArAseasclli Bucuro:ştii pentru a da curs 
invîta!icisultanuluiAbdulMedjiddeadcvenidîrcc101'\llgrldiniloracestuia, 
dar planurile sale au fost cunnate brusc, încondi!iilein care, la 3115 august 
1852, Meyersestingeadinviaf.A.,rApusdc o fcbriitifoidlli, la numaidouii 
slptimânidupldeccsul,dînacelaşimotiv,alsuroriis.11lc, Doris Meyer. A 
fost înmonnântot la 4/16 augus1 1852, in cimilil'\ll lutcran aflat la hotal'\ll de 
nord-vestagrldinîiKisclcv,crca!iasa,dccarenus-adespiiTJitnicimlicar'n 
anul 1914, când cimitirul a fost dezafectai, iar oscmmtcle 1-au fost 
reinh.umatcnudepartcdeBisericaMavrogheni. 
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ln ti mpul noii adm i n istraţi i ruseşti, Şoseaua şi grădina Kiselcv au 
continll.3.tdsedezvoltc,astfclincât, inanul 1853,jurnali stu lenglezOBrein 
apreciagrădinadelaŞoscadrcpt"unadincelc mai frumoase din Europa, iar 
pe la 1854, schiJa unui artist german ilustrca.z! săniil e uşoare zburând iarna 
la şosea, „în trapul cailor acoperi\i cu va11rupuri ornate cu steme sau 
monograme ' "'; vizitând Bucureştii în 1856, tânărul soc ialist german 
Ferd inand Lasalle (1 825-1864) apr«ia Şoseaua Kisclev ca fiind una 
„splendidă, bine întreţin ută, stropită >:i lnic, loc de plimbarediumăpentru 
trăsuri l e boiereşti , în sunetele muzicii militare. Defil au cel pu\in patru sute 
de tr!lsuri . Şi între ele, cc stră lucitoare echipaj e! Şi amău\i în aur' Şi 

costumele greci lor! Şi lacheii în roşu, cu bărbi alb<: până la br.îu! Şi 
cocoan e l e,cocoancle , cocoanele!Frescheteatoa l etclor,1răsăturilenobi l cale 

feţeipe care tenul palidlefăccaşimaiinteresanteşimaidoritoare" 79 

În anul 1857, medicul german Wilhem Derblich nota CA orice călător 
care, după ce străbate câmpiaprăfuitA de la nord de Băneasa, la intrarea pe 
Podul Mogoşoaiei „se regăseşte deodată pe .un teren acoperit cu flori şi 

polenOchiuls!iuscbucurădeperspectivaunuiparcatrăg!tor;lastiingaşila 
drea pta vede straturi de flori aranjate artistic şi ingenios. Urechea e 
desfundată de melodiile fermecătoare ale unei muzici militare, care cânt~ 

gratu it. dar minunat. Din bazinemăre\cse inalµcu avântindrâznejcoloanc 



deapArlcoritoare. Înmaimultealeislr6luccscechipajeimpecabile,incare 
cucoaneşidomniimbrlca!ibogatsclllSliumbri!idearboriicestauaproape 

unii de al\îi. De doul ori pe slptimânl insl- duminica şi joia- c corso 
deosebit de mare, încarcscdcsf!şoar4un luJ1cJ1traordinar. Cel ce nu are 
trburlproprictr<:buîcslselasevlzutcelpu1inintr-obirjil,decarepoli 
alegeduplbunulplac".'° „PeşoseasprePodulMogoşoaiei-notaDerblich 
incon1inuare-1csim!i oarecum caşi într-un salon mire\, pompos, într-o 
societateslrllucit1.unde1eprezin1icaslfiiobservatşidacicposibîl,slfii 
admirat".11 

Totodatl, mcdi<;ul gcnnan oferi infonna1ii şi despre o scrie de 
monumenle care inln:geau imaginea zonei la 1857: ,,ln panea slângil a 
şoselei - venind dinspre Bllneasa - se afli frum0&sa v1IA a lui Cantacuzino, 
iar spre dreapta în apropierea Spilalului Filantropia un monument de 
mannurl ridicat în memoria solda1ilor austrieci morţi în Principatele 
române".12 

EvoluJia Şoselei Kisclev, care s-a eKlins atât spre sud, pânl spre 
capiltulPoduluiMogoşoaiei,citşisprenord,dincolodecapltulgrildinii<;u 

acelaşinume(actualastradilarh.lonMincu),adiclipânillarondulaldo1lca, 
este surprinsll de sc:riitorul gcnnan Richard Kunisch; acesta impArţca Şoseua 
KisclevîntreipAr!i;despreprimaaminteaclscinlindedelabarieraPodului 
Mogoşoaieişipânllarondulîntâi,fiindomatlcuofintânilartezianil(astlzi 
displlnl!A) şi „lungii de câteva sute de paşi şic folositll numai pentru 
umblatul cu trbura"; cea de-a doua pane, „cea mai bine îngrijitil", 
strlblltea grădina Kîselcv, iar la capAtul acesteia, plimbarea se oprea şi 

trburileîntorceau;ceade-atreiaparteaŞoselei,nespecificatlcaîntindere, 

care tocmai se amenaja, realiza „trecerea de la şosea la celelalte drumuri 
ob1şnuîtealeValahiei"." 

R. Kunisc:h mai men\ionează ci, vara, plimblrile aveau loc între orele 
7şi9seara(iamaintre2şi4dupl-amiaza),datfiindcldimineaţ.aŞoseaua 

erastropitl; rondulint!ieraînjcsatdetrlsuri,caremergeau la pas, pe patru 
rânduripepaneainconjurat1degrădinlaŞoselei;ulaniicustegule1epis1rau 
rânduialapemijloculaccsteia,doulmuzicimilitarccintauflrlrligaz,iarpe 
aleilede„peambclemarginicraunadevllratfluviudeplimbltori,doamneşi 

domni", întrucAt, accentuenl sc:riitorul, „acolo şi numai acolo se poate 
mergepejos.lnresruloraşuluiplimbarea•liu:enumai<;utrisura,darodată 
ajuns la şosea te cobori din ca şi tephmb1 pe frumoasele alei. Unii mai 
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prctenjioşifacunn.irînlrlsurlşideabiaapoiseplimblpejos.Oas1felde 
oo;azienusescaplbucurosinoraşulin.;arcseconsidenldrep!nccuviin!lsli 
parcllrgîşicelmaiscllndrumpejos''.„ 

lncl11derca a!â! a grădinii, cât şi a Şoselei Kisclev în perimetrul 
Bllcllreştilors·arealizetincondiliileincarcacrescu!nllmiirulconstruc\iilor 
pan1clllare dinj11rul Şoselei, asifcl incâl, în anul 1864, bariera de la capul 
PodllllliMogoşoaici(dinPia!aVi.;lorieideas1izi)afostmu1a1lilarondulal 
doilea,peunde,înmai 1866,aintra1inCapi1al4,vii1orulregeCarol I. 

Nu trcbllie lnjeles pănli în acest punci al lllcrârii noas!rc că Şosella 
Kisclev avea lin camcter excl11siviS1, aristocratic, atât limp cât l11mca 
!lnlneascllaj11ngeaplÎnliinpragulgrădiniiKisclcv,incondi!iileincarc,intre 

aceasla din unnll şi Şoseaua Nouli (Blllevardlll Aviatorilor), se afla, la 
mijl0<.:ul s«:olului al XIX-iea, ltanlll Necukea, lin „adevirat caravanserai de 
tip b11cureştcan vechi, cu ciircillml, cafenea,-povarnli şi un şir de camere 
lungişîjoase,cugrajduri,acareturi,fiinlânişijgheaburipentrlladllpostul 

vitelor, unde poposeau !llranii (mai ales marţeaşi vinerea când era zi de 
tiirg), care aduceau în carele lor tot felul de mlirfuri pc .;are le vindeau in 
pie1ele oraş11lui B11cureş1i"." Han11l a fost demolat dupll anul 1875, sub 
mandatul primarului Pake Protopopescll, iar în loclll du s-a amenajat 
prelungirea grădinii Kiselev spre Pîala Victorie, pc: cart:, llllerior, s-a 
construitlnstitutu1Geologic(l906). ln 1869,UlysecdeMarsillacreuşeasll 
sllrprindllcaracterulambivalen1,popularşielitis1.alacestei Şosele.amintind 
cli „şoseaua Kiselev se compune dintr-o mare cale macademizelli (pictrulll 
dupA sistemul Mac Adam ~ n.e.), stnlblltutll. fl.rll. de deosebire de care grele 
cu ran, 1rase de boi sau de bivoli, de elegante caleşti cu atelaje mlirc1e, de 
birjedevoiajfragileşigrcoaieşidcnenumllralcdroş!Î,singurcletrlisuride 

pîa1llcareseglisesc laBucurcşti,ell.cicupeurilesllntintcrzise,nuseştieprea 
bine de ce. Nurareorisevedeaici11nşirdeciiru\eincirca1eculegume,cu 
scândurisaucuolăriederând. Accas1aseoatedinrlbdliri pe unii oameni 
Doroban\îi se Sllplrli şi strigi - ecum .;âJiva ani loveau. Tă11U1ii rămân 

impasibilişinucs1euncon1rastmaidcspre\11itordecâtcelalaces1orbuni 
oameni, pc: cap cu căciula şi acopc:ri\i cu sarica din blanli de berbec, 
basorelieli.Jricobonl.1edepecol11mnatraianfi.,mergândfln\problcmealături 

denobiledoamneacoperîtedepanglicişidantele,decavalericuvestllscurtA 
şi de lachei cu livreaaristocratid. Toate fcme1lccaresc respectlltrcbuiesa 
meargA,odallipezi,dupApninz.întimpuliernii,sA·şiplimbeleneaintreteii 
delaşosca.Es1cunasahdctoale1ecarescutescdcoricecomcn1arii"."" 
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Pentru ase evitaaglomerattaŞoseleidindreprul gr!l.dinii Kiselev de 
care şi clrufe, cum am vlzut el subliniase Ulysee M1U$illac, la nord de 
grlldînll, Şoseaua a fost fost legali 111ll1 cu Calea Herllstr4ului (Calea 
Doroban\i),cAtşicu Bulevardul Filantropia(lonMihalache),astfelinci1, în 
anul 1875, odall lnllturatli aglomem!ia, Şoseaua i se pArea diplomarului 
francez Charles Louis·Stanislas de Moy drept „bulavardul Champs Elysees 
al Capitalei României, vast loc de plimbare înconjurat la dreapta şi la slinga 
de pan:uri englezeşti foarte agreabile şi care se întind departe în cimpie. 
Acolo,intimpulsezonuhaî, ari9tocraJiidinnaşteresauaibanului,vinsl-şi 
arateechipajeleşi1oatetele.lnmareparte,accstluxcstefumi:i:atdeParis 
Suntadeseadoulisautrci rânduri de trăsuri, peambeleplirJialealeii şi nici 

~:~~:.mr!:h~l~s:ie:~~o:~~e~ez!:i ~:~~:~;~.~~eşti echipaje mai 

lnceade-adouajumAtateasccoluluial XIX·lea,datorill\iglncuşelor 
carevindeauflorî,cchipajelorfrumoaseşicilAre\ilordîstinşicareputeauli 
remarcaşi la Şosea, cllltorii strlni care vizitau Bucureştii ascmlnau -
pls1rând proporţiile - suprafala care se întindea de la Copul Podului 
Mogoşoaieî şi rondul doi, adiel Şoseaua şi gr!idina Kisclev, cu Champs 
Elysees şi Boisde Boulogne din Paris şicu Prateral Vienei; astfel, in anul 
1877, ziaristul franco-polon A. Mloc:howski de Belire amintea - referindu-se 
desigur la Şosea - el „aleile acestei Bois de Boulogne sunt cam prea golaşe, 
dararboriisuntbineintre\inuţidegrădinarifrancezi",iarlnacelaşian, 

jurnalistul franco-austriac Frederic Kohn-Abrest compara plimbarea de la 
şoseacuo „plimbarede-alungulPrater-ului''.A 

Laincc:putu]de<;;eniului lOalsccoluluialXIX-lea,vcchiul„bufet" de 
lacapltulplqiidrepteagrAdiniiafostînlocui1cuoconstruc1ie(caresevede 
şiastlzi)reali:i:alldecltrearhitectullonMincu,instilromânesc,aşacum 

fusese rnr:::~1~a1:x:=~~:!:i~~o~~:~d:~~~:':.~~~v8!!~ nord, gr!idina 
Kisctev şi-a schimbat tnptat fonna, ajungând din dreptunghiul existent în 
anii l844-l845intr-untriunghicuvârfulascu\itsprcPiataVictorici.Planul
perspectivll al oraşului realizat ln 1895 decltre M. G. Mumuianu ne-o 
înfli!işeazll astfet, având in panea sting.11 doar clădirea mare a Monellrici 
Statului(indreptulSpitaluluiFilantropia),aleclireiultimeconstruc!iidepe 
stradaMonellrieiaufosldcmolatcin 1935,şiBisericaMavroghcni,iarin 
panea dreaptă doar drumul care flcea legAtura intre Şoseaua Kiselev şi 
ŞoseauaNoull. 



lnciudaaprecicrilorpotilivelegatedeŞoseuaşigr!dinaKiselev,mai 
mul! sau mai pu!in obiective, mai mult sau mai pu!in eKagerate, nu trebuie sl 
considenlm ci aceasll pane din Bucureşti, care inccr<:a sl se apropie de 
civiliza1iaocciden1all,c11111c1crizaoraşulnos1ruîncondi!iileîncare,lacapul 
Podulu1Mogoşoaiei,decîladoipaşidegriidinaKiselev,exislau„circiumi, 
simigerii, brullrii şi tot felul de şandramale" frecvenlate de,,servitorimea 
bucu~teană,compuslmaicusearnldinpopoareletransilvlnene:s.licui,saşi 
şi români, femei şi blrba\i"."' Aceste cârciumi şi şandramale au fost 
dArâmate la începutul secolului XX, odat6 cu ridicarea Muzeului de Ştiin{e 
Nuturalc „Grigore Antipa" (1906). Totodată, la sflirşitul secolului al XIX
lea şi la începutul veacului urmilor, în spatele gridinii Kiselev, existe un 
drum de 1ara.„ouli11nepavatlşilntunecoasA", pretcnjios numit Şoseaua 
Noul - care ulterior s-a prelungi! spre HerlstrAu - ,·„ în care domnea în 
permanen1ii,primAvara,toamnaşi iamaunnoroiurâc1osş1adânccccmana 
nişt<: mirosuri miasmatice"'. Emanoil Hagi Moşco arninlea, inainle de 1910, 
ci „vara drumule miserabil de primitiv, nepavat, cu şan1uri adânci de 
ambele părţi, plin de gropi, cu praf de douJI palme; şerpuieşte paralel cu 
:~.:!bi~~~sre::~ux~'.:ielcv - n.a.) al.li de îngrijit al echipajelor şi 

La începutul secolului XX, bucu~teanul din clasa de mijloc sau chiar 
maidejos,carenudispun<:adetrburA,darcradomicsAajunglllagrldina 
K1selev, putea lua lramvaiul cu un singur cal din Pia13 Victoriei care, 
„urcând o punii în spatele Institutului Geologic ş1 trecând pnntrc salcâmii 
piperinici!i şi albi de praf de pe laturile drumului"( Bulevardul Aviatorilor, 
n.a.), aju11geaspre locul u11de seafllastAziStatuiaAviatorilor,co1indapoi 
la stânga spre punctul terminus de la Bufei. În acest loc, lumea pietonilor 
modeştiserlspândeaprintrealeile grldinii91 ,sprechioşculmuziciimililare 
saupentruaasistalamarelespeclacoloferildelrlsuri,bicicliştişi,ullerior, 

de automobile, întrucât „moda este sA te vadl lumea la Şosea, iar nu sl 
admirinalura.EstccpocadeccamaimareafluenllabucurcştenilorlaŞosea 

din preajma primului război mondial, epoca b.lilAilor cu flori, a carelor 
alegorice, a muscalilor şi a automobilelor cu viteză redusl"." În acelaşi 
limp, este şi perioadadeapogeuaŞoselci Kiselevşiagrldiniicu acelaşi 

nume,pcntruclduplprimul războimondial,rostulacestoras-amodificat, 
pierdndu-şitreplalînsemnAla\ea,incondi!iilcincarcronduldoisau„rondul 
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marc" -carc,învirtutea1rndi\iei, erauntcp<:timportantinplimbllriledela 
Şosea - de !a capătul grădinii se mutase la Arcul de Triumf, iar rondul trei 
devineccldelaPiaţaPreseiLibercdeastlizi,pcundeşoseauapavatăducca 

srrc Băneasa, pc lângă complexul de lacuri , legale şi asanate în 1933,sub 
numeledeHerăstrău.„Eunduh•-Vinodemaşinipân!ilacâmpuldeaviatieşi 

până la pădurea din apropiere, până la apele lacului Băneasa", nota Paul 
Morandînvaraanuluil934." 

Dupi'.I cel de-al doilea ră2boi mondial, grădina Kiscleva fost complet 
abandonată de către autorităţi, transfonnându-sedinlr-un loc bine ingrijit,cu 
aici simetrice, bine m6turac şi stropit cu rcgularitate într-un parc natural , 
sll.lbllticit,pccarctrcc!itorulîl crederăm!işi\allneivechipăduri. larînceea 
ce priveşteŞoseuaKisc lev, chiardaclişi-apăstratnume l e, aceastaadcvenit 

un bulevard citadin, cu ,·ile vechi şi aspe<:tuoase pe panea stângă, până la 
Arcu l de Triumf, şi construqii socia liste, pe cca mai mare pane a !alurii 
opuse 

ln înche icrc, citevacuvjntedesprc personajul al cărui nume ii poartă 
aT3l şoseaua, cât şi grădina, Pave l Oimitricvici Kiselev, un simpatizant 
necondiţionat al romilnilor, acăror Unire din ISS9o susţinuse în calitate de 
ambasador al Rusiei la Paris (1856-1862) . Cel mai adesea i s-a atribuit 
construircaŞoseleişichiaragrădinicare purtaunumelesliu,deşiroluldu 
în ivircaacestoraafostcutotul altul, astfel încât, la cinci ani după moartea 
generalu lui, ziaristul franco-austriac F. Kohn Abrest amintea de „Şo.'leaua 



cons1ruilldeKiselevl111829',..., iar gazetarul romli.nTcofilFrâncurelata, în 
1902, el, în ceea ce priveşte „întinsa câmpie dintre Bucureşti şi comuna 
Blneasa, intimpulocupa1iunii musciileşti,gcneralul rus Kiselevaplantat-o 
cu arbori întrecarecsentaprincipaliio fonncaz!lcii".91 Chiarşiarhiteccul
istoric Grigore lonescucredea in 1938ciişoseauaafC1Sllliall„in 1832de 
gencralulconterusKisselcfT,alciiruinumeilpoartl".96 

lnconcluzic,pu1cmmen1ion11fap1ulciiinfluentaspiri1uluioccidcntel 
care şi-a flicut sim\itii prezenta în socictalca româncasd 0 la începutul 
secolului al XIX-iea s-a manifestat şi sub aspect ediliw-urbanisiic, prin 
crearea primei grldinii publice din Bucureşti, un loc de inuilnire al 
aristocra\iei-şinunumai-dinsecolulalXIX-leaşidelaîncepuculsecolului 
unniilor. 

Summary 

n.e Russian Pavel Dimilrinici K1selev"' (1788-1872) played 1n imp0nan1pan1n 
1hc:modemizationofBucharest H1snamc••11u p~rvedwi1hconsidenuion inlhe 
Buchan!sWlurbanh„tory 



Biserica«Cu_litul dcargint » 
Magdalena Doroja.11 

"Rîdicatu-s-a 
Biserică în 1906deRegeleCarol lcu 
prilejul înplinirii a40 de ani de 
domnie având ca model biserica 
sfân tul Nicolae Domnesc din laşi , 

ziditll de Ştefan Voievod cel Sfânt, 
Tot la 40 de ani, de Domnie - între 
anii 1992- 1995 în timpul Păstoririi 

P.F.Patriarh Teoctis1 şi Vicar P.S. 
Teodorie Snagoveanu , s-au flicut 
rcparaţiicapitale. Picturadinnouîn 

frescă interior şi exterior, precum şi 

nenumărate îmbunătaJiri, toate cu 
purtarea de grijă, stăruinţa şi 

îndrumarea PR. Paroh Ion Turcu, 
sfinji rea s-a făcut de P.F Părinte 

Teoc1ist in 13 februarie 1993" Aceasta este l'isania actua lă a Bisericii 
"Cujitul dcArgint". 

Biserica a cărei titulatură ofi c ială este Parohia Bărbătescu-Nou, 
"Cuj itul de Argint", are Hramul Schimbarea la Fa{ă. Simatll în Dealul 
Filarctuluipc51radaCuţituldeArgintnr. l,scctor4, csteconsidcratllastăzi 

Monument Istoric 
Pe locul actualului edificiu, a exi$latanterior "o biserică mică, fltrll 

turlă, acoperită cu şind rilă, denumită Bărbătescu - Nou cu Hramul 
SchimbarealaFaJă"„ 

Datele despre ac eastă mică biserică au mici diferen!c, iar descrierile 
păstrateîn tregescdcstuldcpuţinimagincavechiului lăcaşdc cultaflataici. 
Astfel s-a consemnat ca fiind "Întemeiatll de Mitropolitul Dosoftei, pc locul 
Mitropolitului Filaret în anul 1792,(preciz.ând): Aici îşi aveau şi case de 



locuit vara"'"'(dar Dositei Filitti a fost Mitropolit al Ungro-Vlahiei dupl 
Filaret al 11 lca între anii 1793-11110), 

Oupl alic surse, primul ctitor al biseri<::ii a fost Radu Balasache, 
înainte de 1796, apoi a fost Ud~ Pavel şi Stanca. Biseri<::a era din lemn şi a 
devenit "metoh" al Mi1ropolîeî dcoarc<;c se afla pc un loc al Mitropolitului 
Fila.-.:t. Llkaşul anua ca o casl inveliti cu şindriUl. Nu avea nici cruce nici 
turlli. Unde ar fi trebuit sli fie crucea erau doul cuiburi de berze. În interior 
era aproape goall, avea patru icoane la iconostasu confl::c\ionat din scânduri. 
Biserica se afla pe deal ln<::onjuratli de vii, avllnd foarte pu\ini enoriaşi"''"'. 

Stanca~'~~Al!~~~S:e~~~n p:~v!!~i~t~1 d:~:e l::::~::i:r~~:~c~~~ a!:~ ~~ 
inccput a avut fonna unei casc, şi Jnvelill cu şindrili. În loc de cruce a avut 
doul cuiburi de barzli. Iar ln interior a fost simplii. ca o <::asl şi BrA sfinli. Cu 
tavan de f9induri şi o tâmpii de scânduri fira sculpturi, şi având numai 4 
icoane pc.dânsa, ln aşa stare servea de paraclis. Iar pc dealul Filaretuluî n'a 

!~~=u~~~ne.:~;"~;~~'.1~umai vii, de se \inea oraş.ul Bucureşti mult de vin 

AceastAprimlbiscriclcstercparatAin llllOşi 1818. lntr-ocatagrafic 
din 15 ianuarie 11110, se aratl el fusese "prcfkull" de curând poate dupA 
cutremurul din 1802 

""J>e la anul 11130 începând ase popula acest loc eu case(loc ce pentru 
silblticia locului fusese numit mahalaua dracului). SirnJindu-se trebuinJA de 
biserici, de slujbă religioasA şi de preot, a venit preotul Mislea pcnlru 
ofi<::ializarea Oumnezeeştilor slujbe. La anul 1845 acesta încetând din via!l 
s-a numit ln locu-i prcorul Ioan Voi<::ulescu, care a servit eu mulll crcdinJA, 
lllcându-îşi doulturlebiscricci"'"'. 

ln anul 1859 biserica aflându-se într-o stan!: jalnici, Mitropolia o vrut 
sl facA o alta de zid, dar nu s-a intâmplat aşa. A fost dou rcparall în timp de 
mai multe ori (11190-11197), a fost mlrill, Jntărîll şi zugrlvită 1"'. 

O altli consemnare ne spune ca "Ameninlllnd a fi ruinati, biserica a 
fost '"legali <::u fier"" şi rczugrlvită în 18971<», arhitect fiind George Sterian". 
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Jar"laanul188011ccastlibîscrîciis·11repara1radicaldinmilacerutlidc 
preo!iîbiscriciiinsumldc4000.A1uncis-amaiinlil!atşis-11m11ilungit,iar 

împrejurs-am111plan1atşigrlidini1"' 1„ 
1906 reprczinlli şi anul înaugunlirii Parcului Carol I din Bucureşti, 

pregltirilepentruorganizareaacestuip11rcşiaexpoziitieijubiliarccesev11 

dcsfi.şuraaici,sun1an1erio11re.Sugestiaşîinîţiativapen1ruorganizarea 

aces1uijubileupen1ruasiirbAtorii40deanidedomniealregeluiCaroll,a 
apllflinu1 lui Take Ionescu. Proiec1ulpen1ru "ExpozitiuneaNa!ionalli" a fost 
votalinşedin!adînlmai l90SînAdunareaOcpulalilorşilaSmaiînSenat. 

Dineadrulaces1uiproiec111fl.culp11rteşi oonslruireaacesteibisericicese 
înalţii şi astizi pu\in reirasii de la siradii langii Arenele Romane, şi 
apro:»imanvpeloculfos1eibiscrici. 

Proicclulexpozi\ionaladoplatînl90S,cuprindeaşirealizareaacestei 

biserici şi eforturile au fost pe mll.surls·adorilrealizareaune1 biserici dupli 
modelul unei biserici din Moldova pcnlru a realiza astfel o mai strânsl 
lcgllunli inlre Moldova şi Ţara Românească. A fost aleasii dupii o serie de 
delcga!ii cc au s1rlibll1u1 Moldova biserica Sfiintul Nicolae Domnesc din laşi 
- (Biscrid conslruitl intre 1491·1492 de Ştefan cel Mare şi rcBcutA la 
sfirşitul secolului al XIX-iea intre anii 1890-1904, de arhitectul francez 
Andrc Lccompte de Nouy, este cel mai vechi edificiu religios din laşi care s
a păstrai pânlaslAzi. Este situai în imediatavcciniitateaCur\iidomneşti şi 
pcn1rufap1ulcAaiciaufos1unşiaproapc101idomniiMoldoveidclaDcspot 
Vodl pânii la Alexandru Ioan Cuza, bisericii î s·a spus Sf.llntul Nicolae 
Domnesc.) 

Lucrlirilepentrubîsericadeaslilziauînceputînnoiembrie 1905,şiau 
fost încheiate la incepurul anului 1906, iar interiorul bisericii 11 fost tenninat 
înl910,cândavutlocsfin\ircabiscricii. 

Actualul llicaş de cult a fost construit dupli planurile arhiteciului 
Nicolae-Ghica-Budeşti şi a fosl pictat de pictorul Costin Petrescu intre anii 
1908-1910. 

Esteoconstruc!iepeplantricomc,~uzidurigroasedepină la 1,5 m, 
cudimensiuniseneralede22,65x 10,60c,detipbisericlmoldoveneascl, 
avindînvedcrepropor\iileelasanteşiomamenllltia. 

Intrarea se facepri1r-unponals1mpludinpiatr!, profila1,ceamin1eşte 
port.alurile moldoveneşti de influent.a gotică, O firidl aşczală deasupra 
acesruia poană pisania ce precizeaza istoria cea noul a Iii.caşului (pisanie 
cillltli la începutul acestui aniool), Biserica nu are prirvor. Pronausul 
supralArgitesteacoperitcu o calotli sfcriclitunită şi este desplr\it de naos 



printr-un perete cu trei arcade i11guste rezemate pedoull coloane groase de 
zidlrie,pîctate.Douil.cloanesub1irisus1incafasulpcnll'llcor. Peste naos este 
rîdicat.loturlil.octogonaliisprîjinitil.pellTCemoldoveneşti. 

PicturareînoitA,areculorilepredominanteroşu,albasU'll,verdeşimult 
auriu în redarea ghipurilor sfin1ilor şi a zonelor pictate cu 
omwnente.Ferestreleînguste11ulaînteriorvitraliicuicoanedesfin1L 

FaJadele sunt impil.Tlite in două registre apTOllpe egale, difcrenjiate 
prin natura materialului de parwncnt. Registrul inferior este plac11t cu piatri 
naturalil.aşezat.l"opusincertum".Peinlllimeaacestuiregistrusean1c11re 

nord,sudşies1,contnifortunccsus1inarcclcînferioarealcnaosuluişicalota 
altarului.Registrulsupcrioresteplacatcucil.Timidil.rosie11parent.1,avândde 
jurimprejur, 3 rânduri de firide: unul la bnz!, cu dimensiuni mai mari, 
(re)p1c1a1ecuchipuridesfin\isauprofe\işidouiirândurideocniiemaimici, 
purtând şi ele picturi acum şterse. Şiruri de butoni şi discuri de ceramicii 
smiilJUitii,diverscolorate,al1emeaz.iicurânduridefirideşiocni1e.Turladc 
pesten11oscsteşie11placiitiicudnlmidii,avânddouiirândurideocni!e,cu 

rnnv~~~: :~bii::-:~:;7 i~l!:::d0u~~:u~~ti~:~i~~-~~ui1i. Are o fleşli piramidlllli 

in curte, în parteadreapt<l a bisericii se afliio cruce mare de piatră 
veche(l677),scrislicu litere în relief, chirilice. Dupiidatacrucii este de pe 
vremea lui A111ohie Vodli din Popeşti (boier muntean) care a domnii intre 
anii 166.9-1672. Iar aceasta cruce afost adusii în Bucureşti cu ocazia 
eKpozi\ieidinl906darnusemaişticdcundcprovinc. 

Biserica de astăzi a pAslrat titulatura celei vechi, dar pomelnicul de 
piatr!alvc.;hiibisericiadisplrul. 

Biserica este cunoscui! şi astlizi în lot Bucuro:ştiul cu denumirea de 
Biserica Culitul de Argint iar aceast.I denumire vine de mul! din timp, 
consemnlrilesunlşiaicîvariatece11muidcsintâlnitii este aceea căacestui 

liicaş i se mai spune şi Biserica Cu1irul de Argint, dupA numele unei vc.;hi 
prăvălii din apropierea ei, care avea firma HLa Cu\itul de Argint". 

DiscutindcuPreotul Paroh Ioan Turcu acesta a dezvăluit o serie 
de aspecte legate de istoria locului acesta, anterior şi act1,111I: Astfel în 1764 
estcmenlionatunschitîncareera cititliorugliciunepcntruslnatatepentru 
ceiceavcaunevoic,s-aucereausprijînulbiscricii,lasfll.rsitulaccslci 
rugAciunierauatinşicucopia. "Copiaes1euncu\iU1şdemctalîn forma unei 
suli\e cu virli.JI în formă de tri11nghi şi cu mâner scun, tenninat printr-o mica 
cruce. Se foloseşte şi astllzi pentru UiicrcaSl!ntului AgneJ şi apAnicclclor 

'"'Luc„Sl0><a,N•<ululon«<uGhmco.Enoodopcd„(_J.c""'"'"'""Culld10Bucun:f1•,''<>l.l.~lun 
Unwc,..l<a.W06.p 



dinprescurilefolositc , iarînaime dcîmpărtll.şircaslujilorilor,când suntmai 

mulJi se 1aie cu ea partea HS din Sfântul AgncJ din care se împărtăşesc 
cle ri cii slujitori. Copia aminteş te, prin forma ei, sulita cu care a fost impusă 
pecn.1cecoastaMântuilon.1!uidccătreunuldinoslaş i ". 1 "1 Preotulloan Turcu 
P"'cizcu.Aîncon1inuarccaî i vindccaus-auajutaurug!ciuneapreo (i lorş i 
crcdinţa lor, darvestca s-adusciiaco lo este biserica undeteatingecucujitu l 

aceladeargint.Şise pa..,numele d c aicivine şiafostşi pl!;trat. Legat de 
cuiburile de berL.<: aflate în loc de turl e ale bisericii. zgomotu l pe care 11 
scoteau ciocurile berzelor dindcrauhrăn i tedecătrccal ugăriişiapoipreo1ii 

cc auslujitaici.craasemeneasun ctuluide toacă 

Şi în cominuarc biserica îsi spune povestea prin cuvintele preotulu i care 
prezintă etape le necunoscute ale bisericii. Astfel policandn.1 ce luminează 
bisericaafostacoperitînvl'cmeanlzboiului cuvopseaalbapemn.ianufii 
rechizi (ionat, astăzi readus la cu loarea initială dezvăluie o inscriptie 
"Dona1 ie de Domnişoara Zoe Vlăd-Oianu 29 iunie 1910"de o parte ş i de alta a 
a ltan.1l uilunineazădouă sfeşnicecepoartăinscriptiacelorcelc-aufabricat. 

Mubi l ien.1ldatcazll. dinl906.strănilc îşipăstrcazll.sculpmraori ginală.lafe l 
ş iscaunul regalşicelde arh iercu. ln cet:acep riveştescaunulregalcoroana 
rcgalăscu l pta1ă,afostrăzuităînperioadacomunistă. 

Larândulsăuşipicturacs1ercf!culăpentn.1ciibisericaaavutde sufcrit 
un incendiua căn.1idec lanşarcnusecunoaş1e;se Mnuicştea fiilumânările 

"' P>. Prof. D<. En<IJ,_;fl< .... <him.<'rof.G..,_.i<NiJoi-.P,.f'rof.G'°"'Jk<N<d>.Linqi<o(M&nual 
:;-.::.~.~;::;~~ .~';""i«). fA ;turo lmtituru lui Bibbc 11 <k Mi1h""' ol Blorrid; 0..000.< Romln<. 



=~= .:f~s:~~~ţ~~a~:O~e ee:uu c::~:~~:~ ~~s~~::i~~~s~~~~~~· ş~~~c~~d:~: 
deunelemâînîeriminale,aranja1e.Pagubcleaufos1depcs1e300.000leicare 
la vremea aceea insemnau ceva. Poale că biserica deranja „ Mausoleul 
Comunist„ din parcul alăturat. După jaful ~i incendierea bisericii abia in 
1984is-ares1aum1interiorul~îîs-aumaicfirpitrAnile". 1 "' 

Cele mai re.:enre şi ample lucrari de rcsiaurare au fos1 efectuale 
începând din 1990,subcoordonareaPreotuluîParohloanTurcu. Biserica a 
fostrepiclatăîntehnicafresco,atâtlnin1eriorcitsîopartedinfiridele 

exterioare, d.c către pictorii prof. Dimilrie Binică, Gh. Bondoc şi 
Fl.Paraschivescu. 

Biscricaestemultretrasll.delaslradli.şiareinfaflliuncimitirinliintat 
înl991.lnpartcastingAacuriiisprestradlseaflăcasaparohialll.,iarin 
apropieredebiseric!seaflll.oclopotnit1.larcruccadinpia1rl,datatăl677,11 
luiAntonîeRusetscafllşîacuminpaneadesudabisericii. 

Summory 

l1le "Silvcr Knifc"" Church is offic1olly "81lcd ""Barbalescul Nou"", i1 is placed on !he 
FolalCluluo h111.4thse.:1orofBucha"'<1and"1odayco11>1dcn:dah1'lOricmonument h 
was rebuil1 and repain1i<d altera serious fire l11ean1c!c presen!$ hJSlorical da1aand 
=~;,:15 11:~·~~=='.ng this church which ;, on e of !he mo51 1mportan1 religious 



„B11cul'f!şfil de alfădJ:Jlă n-aveau 
numai a cunună de vii pe margini, CI 
via pătnmdea 11neori pină În adincul 
1irgului. îmbiind bucureşteanul la 
lulburelşihermeziu.'' 

Al.Pn:dcscu, „Vremuri 
Bucureştene" 

Bucurqli,or111ş111lviilor 
dr.lone/lomfd 

Printre multiplele probleme care s-au ridicat în fata adminis1ra1iei 
bucureştencdinvremurilemodcmcafostşiaceea adefinî1iv.lrîiofieialea 
denumirii str.lzîlor,eoncomitentcu numerotarea caselor. Deseleschimbliri 
de nume, deschiderea unor strlzi noi sau disparilia altora complicau de 
muheoriidcntificareacurapidilatcaadn:seidutale. 

Rezolvarea acestei probleme importante a început dup.lanul 1831 şi 
avea sl se încheie in momentul în care strlzilc oraşului îşi vor fi primii 
plAcu!clc,pccarccrauinscrisenumclc Diu;lnegindimnumai la faptul ci 
scopulprincipalaldenumiri1strlzilorafos1aceladca-iaju1apelocui1orii 
dfc aici sau de arnrca sl se orienteze înjelegcm ci mlsura era nu numai 
binevenitldarşiabsolutnecesarl 

lnBucurcş1iuli1Cvechicudenumiriin1ratelncirculajieaue:ii;istatincil 
din veacurile al XVI-iea şi al XV Ii-lea. La începui numele strlzilor au op.Irul 
cit se poate de natural urmind o serie de criterii, care renectau anumne 
panicularit.l!i locale: îndeletniciri ale locuitorilor, configura\ia terenului, 
biserici sau mân.lstiri etc.etc. Unele maiexist.lşiast.lzi (pujîne),altele(maî 
multe) au disp.lrut. Prinlreelc (daci arunc.Im oscurtli privire în „Ghidul 
Strl:zilor") sini şi acelea, care amintesc viţa de vie. Sa fie oare, chiar 
intlmpl.ltoare aces1e nume? S1r.lzi ca Heliade intre Vii şi Ziduri intre Vii 
(aflate în spatele Glrii Obor), intrarea Podgoria (în singa podului B.lncasa 
mergind spre Srluleştî), aleea Valea Viilor din cartierul Drumul Taberii, 
str.Povernei ling.I Bd.Ana lpltescusau binecunoscuta Şosea Viilor nu fac 
decitslpA.strezeaminlireaeJ1istcn1Ciintrecutaviîlorbucureşteneviicare 

ocupau olntindere destul de mare din suprafaţa oraşului. Documentele, iar 
mai tlrziu, hlr!ile şi planurile oraşului sini manori de necontestat ai 
podgorici,carcproduceaimcnsccantilll!idestrugurişivin. 



Viile, fieellau fosldomncşti, boiereştisaumânislireşti,seaflauatit 
spre marginea Bucureş1ilor cit şi în interiorul slu. Desigur el atunci 
suprafataocupatlldeoraşeraaltaiarreliefulnueraidcnticcueeldinzilele 
no11Stre. Dealurile de pe panca drcaptA a Dîmbovifei de la Cotroceni şi pinl 
laVlcAreştieumiciexcep1ii,erauplantateeuvijlldevic. 

PcdealulMitropolici,depever.;antulundeasllziestecllidireafosteiCamere 
aDeputa!ilorşipinlspredealulFilaretuluierauahcvii.Planta!iidevi!Ade 

vieeraudeasemeneaJnjuru]LaculuiTei,carcseîntindeaupîniispreObor. 
Str.Gh.Polizu de lingli Gara de Nord nu mai aminteşte decit prin numele 
proprie1aruluisAuviacuprinsAodinioarAintrePiaţaBuzeşti,CalcaGrivi1Cişi 
Bd.l.G.Duca 

Dar vii segăsenuşiinoraşul propriu-z1s(încadrul primului inel de 
circula1ic). În mahalaua SC.Gheorghe Vechi intre Calea Clllraşi, Calea 
Vikllreşti şi Cnlca Moşilor, în mahalaua Flntina Boului in apropierea 
Grlldinii Cişmigiu de llSLlzi şi, e11 o curiozitale demni de semnala! era 
existentauneivii chiarineentruloraşului,situatllaproximativ,campelocul 
unde se ridielin zilele no11StreelAdirea Ministerului Agriculturii. Mul1e 
dintreae1ualelestră.zişicladiribucureş1eneocuplilocuribinecuvlnti.te 

allAdatAdezeulvinuluişialviieidevie 
Timpul. lnsli,atrceul, iar oraşul construit şi reconstruit mereu a mai 

pistrotdoarcapeoslabliarnintire.înnumctceîtorvastrăz1existcn1&viilor 

bucureş1ene 

ANEXA l. 
Străzialelrornumeaminteseexîsten1&lntrccuavîilorbucureş1ene: 

- Drumul între Vii - din Calea Vitan spre Dlmbovi1a 
- Drumul Mic inire Vii - in eanicrul Ferentari, din Prelungirea 
Ferentari. 
- Heliade între Vii - în spatele G4rii Obor 
-lntrareaPodgoria-llngAPodul BlineasaspreSrliuleşii. lnanul 1940 
eraproiect'llAlntrareaPodgoriilordinŞoscauaViilor.Nerealizatl. 

-Gh.Polizu-proprietardcvie,llngAGaradeNord 
- Povernei - din Bd.L11Sellr Catargiu 
- Aleea Valea Viilor - în eanîerul Drumul Taberii, din str.Drumul 
Taberii 
-Vi!ei-dinpn:lungireaGhencea 
-Sirugurilor-dinprelungireaGhcncea 
-ValeaCAlugAreascA-dinPrelungircaGheneca 
- Şoseaua Viilor - din Bd.George Coşbue spre Calea Şerban Vodl 



- Ziduri înlre Vii - în spatele GArn Obor 
- lntr.Viilor-din Şoseaua Viilor. ln proiect în 1940 sub numele de 
lnlr.Podgoriilor. 
-Viişoarei-lîngAslr.Povcmei 

ANEXA2. 

Str-Azi al cArornume amintescexistenia în 1recu1aviilorbucurcştenc 
şicareaudisp!rutda1oritA1ransfonnArilorurbanisticesauauprîmitalt 

• str Arionoaia - proprietar de vie, între str.Uranus şi str.Antim. 
Stradatlliiaall!idat!iviaMarghioli!eiArion.CentrulCivic 

. Aslan între Vii - pornea din str. Heliadc între Vii. Astizi, 
in1crscc\ia Hcliade între Vii, str.Doamna Ghica şi str.Deleanu 
Drfiguşin 

- Drumul in Vii - in apropierea interse<:lici Şos.Giurgiului cu 
str.StoianMilîtaru.AstAzistr.Vcrigei. 

- Drumul intre Vii - din sir.Mfirţişor in Calea VlcArcşti. Astăzi 
traseulpuJinmodificatcstccuaproxîmaiiestr.Prinosului. 

- Ţepeş în Vii - cu aproxima\ic prelungirea str.Ţepeş Vod.A. Azi 
str.mr.l.Coravu. 

s~mmory 

lluc:hares1 was onee a wwn much ll'"""r \han 1odlly. Great parts or ilS lemlOry were 
covered by patchnorforsest. by yards, gardeM,Uld, last bui no1 leas1, moS!.Df1he 
ho..,,esh.adavmeyardnHrby.Monoflhcscvinc:yan:lsdisappean:d,butnamesofst'"IS 
ar.dplaccssti11anes11heirpas1presence.Thcanicleremaltes1hemapofllucharcst,by 
rcvisitingremnan1Sofi1Svineyan:ls. 



Gara de Nord şi Şcoala d e Poduri fi Şru;de. Urbanism şi A rh itectu rii 

1. C um ar.lila zo na de vest a Bucureştilor în •ecolului XlX 
Bucure ştii, în epoca regulamentară, se intindcau spre vest până la 

drumul care va deveni după 1852Şoseau<>Bas<>rab•7or[Şoseau0rhidcelor]. 
Zona era de pu\in timp cuprinsă in oraş căci numai un veac înainte când 
"Constandin sin Maxim cupe\" ridica, irolată pe un ostrov al 
Dâmlx:>viJei,bisericaSf.Eldteric"Vechi"(l741- l744)loculincarectitorul 
îşi aşcl'.llse lăcaşul era considerat departe de oraş. De atunci lot mai multe 
parceleauintratinposcsiaorăşenilor,auinccputsăseconstruiascAcaseşi 

mai ales biserici : Sf. lmpăraţi Constantin şi Elena/ Livedea Gospod (1785) 
pcPodu!dePământ;BlirbătcscuVechi /Sf.NicolaeotFilaret(l764,rezidit!i 
înainte de 1818) pc Podul Calicilor sau C6rllmidarii de Sus-Grozăveşti (1805 
primaclă<!ire,rezidităin1848 , 1872şil877dupliincendiu)aflallipe Sp!aiul 

lndcpcndcn\ei; bisericile SfinJii Voievozi Mihail şi Gavril (1817, refăcută 
1898)şiSf. VineriNouă(construitA 1854)pcCaleaTârgovişte i 

Planul Borroczyn, 1852 (Colcqia MMB) 

Înt re mari le artere istorice ce defineau această parte din teritoriul 
Bucureştilor se afla Calea Târgoviştei (din 1878 numită Calea Griviţei). Pod 
domnesc,ci!atincăla 1681 îndocumcnte,pevremeacând traseuls!iusituat 
totpedireqiaest-vcstşideacoloclitreTârgovişte, eraplasatmultmai la sud 
întrucâtşioraşulnuseintinsesedcciitpiinălaMănăstireaSărindari,artcrala 
mijlocul veacului XIX asigura in continuare legălura pe direcţia est•vest 



dintre Podul Mogo.şoaiei şi bariera de vest-Bariera Târgoviştei. Traseul 
urmat de Calea Târgoviştei era sirual la nord de balta Cişmigiului şi uliţa 

Fântânii, fiind parţial paralel cu aceasta dar continuând mai mult spre vest 
Pornind de la Podul Mogoşoaiei inlllnea slrlzile Manca Brularul, Soarelui şi 
SculptwiipelaturadcsudşiSl1lldaSf.Voicvozipelaturadenord,lraversa 

slradaBerzci şi seoprcatoo:mai laŞoseauu Buarabilor,ŞOscadecenturAa 
OraŞuluiutunci. 

CaleaTârgoviş1eiafostşieacuprins4lnplanuriledealiniere,o;ele 

o;u.-.:im:crcaus4nuidizczecircula\iaşis4egalizczcprospedulstrizilorprin 

rectilicirialetraseului. Realizarealor,1inândcontdediliculli1ilepracticcşi 
de lungimea drumului s-a petre.:ut în mai mulle etape. '"Phm de si1uofie fi 
a/;nie„e de la Calea Tii„govi.frei"""0 [CaLGriviţeiJ.1887, ridicat de ing. C. 
Bouvard şi conductor arhitect l.Sibberg în 1887 cuprindcasitua\iatraseului 
dintre Podul Mogoşoaiei şi clldircaGirii Tirgovişle, indicând prin codul 
culorilor şi aprc<:ierca sllrii în can: se gbcau cl!dirile siruate pe ambele 
laturi ale strizii. „Plan de situaţie şi alinie„e o st„tszii G„ivifa"' 111,1896 
acordaoaten1iespecialllp1rţiideinceputaarterei,respec1iv rezolvării 
urbanisti<:e a legâlurii din!R Calea Grivilei şi Calea Victoriei. 

La sud un alt drum important ca lungime şi rol în trama stradali, 
traverso teritoriul de vest al OraŞului. Podul de Pamint numit în secolul XIX, 
Calea Belvedere iar din I 878 Calea Plevnei, pornea de la Podul Mogo.şoaiei, 
cobora spre Dâmboviţa care curgea incil prin albia sa naturali, mergea 
relativ paralel cu aceasta pe direqia sud/est-nord/vest, tre.:ea de Cazarma 
cavaleriei de la Malmaison şi ajungea la Bariera Podului de Pamint acolo 
undeintâlncalraseulsemicircularalŞoseleiBasarebilor. 

Pelllngiceledouiartercinacecaşidire.:1ie,cst-vest,de-alungul 

1impuluis-audeschisalteuli1<:cu1raseemaiscur1e.Astfelpomindtotdela 
PodulMogoşoaieistradaFintăniiplecapăn41aStradaBerzci 

Mailungierastrada,rclalivparalelicuStradaflinllÎnii,ccacare 
mergea plini ce întâlnea Podul de PAmAnt şi carevu primi înainte de 1860 
numele de s1rada Ştirbei Voda, denumire ce nu s-a modificat dc-alungul 
timpului. Traseul ple<:a indirc<:\Îaest-vest, tot de la axa vitali a OraŞului -

"'"~.DMD fondPMD·"lmoen,pl21)tlU7 Poplanaunolaleaslfel "'"'•<M<lclnlW<bwli,pl°"' 
•cueleln...,.m;;1oe;. .... ..,.•-lcln1W<prou<i.DUf'l<umawuoolon1<:pop\an.lnopodm...., 
pol„~<lcnorda<;l1Gnviia,pl«ll>ol<lclaSlrSfV01.-ollsp«>ctt(nt64-88)·ao\khroln1W<IKlf\I 

(..- ll0.12.h.16.lllo1<)„Sln...,.m•jlo<io 1'<111.,.<lcsudo<;lu<lnviio. pkdnd<lclalU 
01m1Slulu~IU.luhoHudeuspr<"'ll{nt6S-rJ)0< ........ 7elldonln-.bunl(ntal,aJ,a5,&9o")I• 
4\n......,mojloeio .... 2e„uooap•«>"'< . 
"'PlonulofOS1""""'"1dcCon"liu!Com"""lln!<din1&dclol•pril><l"'6,<lcMon..,<n&l<lclnt<mccu 
~::;pli'~e:-)l IP"lie 1"'6. ou Dorn:t Ropl nt. 218' d•n li oprii la9! ("1•1.DMB foad rMB· 



Podul MogoŞoaiei ·pe lângA la!ura de nord aclAd1rn Tea!nilu1 Na11onal, 
co1eapedirecJiasud-nordşiapoidinnouoluacl!rcvcs1,1recândpelân~ 

parcelele aflale la nord de grădina Cişmigiu acolo unde aveau propriculli 
familii boiereşti de primul rang : Florescu, Assan, Vicărescu/Krctzulescu, 
uaversa slrizile Schitu MAgurcanu la întâlnirea cu Popa Talu şi pe urma 
strada Berzei, trecea la nord de biserica Sf. Ştefan "Cuibu' cu BaraA" 
oprindu-se la inlillnireacu Podul d..: PilmânVCalea Plevnei. Ulterior, în anii 
1882-1884, Serviciul Tehnic al Primăriei ahotArâtşi modificareatraselui 
lungşiîntortochiatalstriZiiŞtirbeiVodA"'.NoultraseualslrAziipomea,ln 
direc\1aes1-vest.totde la Calea Victoriei dar acum de la nord de Palatul 
Regal şi de strada lmperiall. Apoi dnimul preluaşi îngloba fostul traseu al 
strizii Calvine pinii la locul unde aceea se intersec1a cu traseul istonc al 
slrizii Ştirbei Vodă, mai departe continuând şi pislrând dlreclia eSl·vcst 
pinAcândseoprealaint!lnireacuCaleaPlevnei. 

lncepriveştcporţiuncavechea traseului slrhii Ştirbei Vodiicare 
pomeadelaTcatrulNa!ionalşiscoprealaintâlnireacunouaslradiŞlirbci 

Vodă, aceasta a primit numele de strada Ion C.impineanu. 
Arterele men1ionate se lncrucişau cu drumuri dispuse relativ 

perpendicular pe ele, pc dircciia sud-nord. Era „strada ce merge Io Sf 
Ştefon" (Biserica Sf.Ştcfan„Cuibu' cu Bană" (1760), slradA ca...., lega zona 
din jurul bisericii Sf. Ilie Gorgani cu Capul Podului, devenitA apoi strada 
Benei Traseul sAu lung a variai, dar denumirea nu s-a schimba! vreoda!A. 
Laincepu1,conformdocumen1elorscriseşicartograficedinanii 1844-1871, 
strada Berzei era drumul dinlrc strada Schitu MAgurcanu şi strada 
Sevaslopol, cel care tr«ând pe la vest de tercnul numii Balia lui Durn 
Negu\Atorul, t!ia strada Ştirbei Vodi şi Fintinii, contura o pia\etl 
ncsîstematizalA aproape de intreulierea cu uliia Târgoviş1ei, acolo unde 
ajungeau striz.ile Francmawni şi Popa Talu ior după ce traversa Calea 
Tirgoviştei,ureamaidepartesprcnord,oprindu·sclastradaScvastopol. O<: 
acolo pânA la Capul Podului se numea ulilll. Buzeşti. lntrcgul traseu era 
rclaliv paralel cu Podul Mogoşoaici, fapt ce a contribuit de timpuriu la 
creşterea gradului de importan\ia respe<::tivei strizi, Înlnicâta preluat g 
parteacircula!ieimajorcao~uluipedirec1iasud-nord. 

Traseul drumului a rlmas ncmodificat,dar înainte de anul 1882, 
strada Berzei rlm4ne porţiunea care pomind de la str. Schitu Migureanu se 
încheia la in!âlnirca cu Calea GriviJei. De acolo mai departe traseul s-a 
nUmilstradaBuzcşti. 
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ln acelaşi timp s-a mai produs o modificare ca unnare a schimbării 
pondcriidcintcrcsaunorroncalcoraşuluiodată cucvolu1ialorurbanisticil 

Strada Berzei pornind de la Calea Grivi!ci, numerotarea parcelelor începea 
de aici deci pe latura de vest se aflau numerele cu so\ iar pc cca de est, 
numerele tliră SOI- Din anul 1891!1892 s-a considerat mai important! 
legătura cu noul buh:vard realizai prin sistematizarea traseului şi mărirea 

prospectului fostei străzi omonime, Bulevardul Schitu Măgurcanu, drept 
care s-a schimbat şi orientarea traseului , implicit numerotarea ce pornea 
acumdelasud,adidipelaturade estseaflaunumerelecuso\,iarpelatura 
dcvcst,cclcfllrăso1. Schimbarea reflecta şi apari1iaunui interes accentuat 
pentru7.onadesud-vcstaoraşulu i odatăcutăicreainaniil870-l880a 

marelui Bulevard Elisabeta 

PlanulVahnig, 1911 
Uhima schimbare fundamentală a cca 113 din traseul Străzii Berzei 

s-a realizat la începutul secolului XX. Aceasta survenca în continuarea 
efortuluipentruînbun litliţircastrăziidinpunctdcvcdcrealintereselor 

urbanistice, efort care începuse în anii 1876.Atunci s·aurmllritîn principal 
numai o mai bună aliniere a străzii Berzei"'. El a C-Ontinuat prin planurile 
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din perioada l890-1898cceupropusdouAposibilemodificArialeprimului 
tronson din traseul slTAzii Bertei, embele fixându-i pomirea de le Calee 
Plevnei 11•. 

Proiecruls-areluatlnaniil906-1911 11s,noultraseu,cccorespundc 
ccluiactual,realizându-seplinAinanul 1923.StradaBerteiplecaacumdela 
sud, de la Calea Plevnei, direct în linie dreaptA elitre nord pânA .;ând 
intersecta vechiul aliniament, traversa epoi strada Ştirbei VodA mergAnd mai 
depane pc traseul istorie pânA la încheierea ei odatA cu întAlnirea Cili 
Grivi\ei. 

lneeccaşiperioedAs-arealîzatşiprelungîreatraseuluistrlzii 
Bertei .;Atre sud, peste Calea Plevnei pini la bd. Elisabeta. Noul drum numit 
s1rada Vasile Pârvan a IAiat marca parcela sudicii, având menirea de a 
dcsi;hide o cale raptdA de la strada Bertei, Calo:a Plevnei şi strada Sf. 
ConstantinlaBulevarduJEJisabo:taşiimplicitlaaxaest-vestaoraşului. 

ln cc priveşte porţiunea din uaseul anteriot al străzii Bertei cea 
.;are cobora pe diree!ia sud-est pAni la Bulevardul Schitu MAgureanu, 
aceastaadevenitstradaGrigoreCobAlcescu. 

De la strada Bertei un alt drum pleca pc direcjia nord/est - sud
vest. Numit Strada FrancmazonA el treeee pc lingll biserica Malmaison şi 

Cazarma Malmaison şi la mijl<X:ul veacului XIX se oprea la Calea Belvedere 
chiaracoloundeseaflamoşialuiPharmazonuUrlA{eanu.Maitârziupela 
1871 Strada Francmasoni se va prelungi pânll la Dâmboviţa. Marea 
schimbare a traseului va interveni însA în secolul XX ca urmare a unor 
majoremodificAriurbanis1iccazonei. 

lnceprîveşteearaetcristîcileparcclaruluişimodulluideoeuparc 
acestaaevoluatdiferitinfuncliedeintereseleorlşcnîlor,unfactordecisiv 

fiindapari1iaunorconsuuc1iideinterespublicmajor,construc1îiccatrigeau 
o popula!îe stabilll legatA fie de funeJionarea lor fie de alte oponunitA!i pc 
careledeschidcauprezcnţacllldirilorrespcetive. La mijlocul secolului XIX, 
trasculstrazilorprincipaleeraapropiatdecclactualdarfllrnafirecliliniu, 
rezultatalconstituiriisalcprintrasan:lîberA.Peambelelaturialesrrazilor 
crauconstituiteparcele<X:upateinproporjiedce<:a20-2So/.,eonstrucjiile 
fiindamplasatc,dercgulA,peunadin limiteleloruluişiavândolaturA,dc 
obiceiceameiingustli,lefaţastradei 

'"Varianld<pu><lnd•><•l•<<,...A.pn:lunanud<laCal<aPl<'n<•dor«<IJlt<llordpitl&lal"'61m""''" 
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DupAporţiuneadctcrenocupatldccasAşicurte,seinlindeau 
paroelemariplan1a1e.~leacArorsuprafaţAdominaocupindspafiul 
centralcereprezcnl.Dfunduldclotaflalintrcstriziparalelc. 

CaleaTlirgovişteierain1ensivocupatlpânlilaintre1Aicreacu 
vmoarcastradABero:i/Buzeşti.Maidcpartede-alungular1ereispreves1se 

întindeau parcele neconslruile, mai mici, unnate de parcelele man planuue 
printrecare1recpu1ineledrumurideleglturliexisten1eincpocii.Dupli 
aces1ea unna moşia Belvedere a boierilor Gol~1î, moşie cc dupli par<:elarea 
realizatAînde<;enîulşaseasecoluluiXlX,duplianul 1852,vadcveni 
canicrulGrant 

Unncazlopcrioadlideosebitdcfenillidinpunctdevedere 
urbanisticşiconstruc1iv.lntreaniil852-l895,opartedin1erenulplantatde 
pcla1uriledcsud şinordalcUlîjeiTârgoviştc/CliiiGrivita,afostpar«lalşi 
ocupa1deconstruc\iiprintreeare,înprimulrinds-aridicatbisericac1itoriUi 
de neguslorul Nicolae Eftimie şi so1ia lui Florica, Sf. Vineri Nouli cu hramul 
Sf.Paraschiva{1854-dlirâmatA1931),dovadliaextindcrîiaşCWii 

popula1icişiinaceas1AzonA 

Concomilentleritoriulafoslalespcntruamplasamcntulunor 
clAdmşicons1ruqiidcin1erespublicmajor.Prima,carevafide1enninanUi 

deahfelpcntruevolu\iazonci,afostreieaualiniilordecaleferat.lişicllidinle 
necesare func1ionAriiceleideadouaglriaoraşuh1ide\lndeunnausAplece 
tren\lrilesprenord,nordleslşînordlvest. Tocmaiprezenpgliriivaconduce 
clitreconstruirea,totînacestperimctru,acl!dirilorpcnlnlŞcoaladePoduri 

ş1Şosclc(l884)şiŞcoaladeaneşi meserii(l885). 

AstfelzonaadcvenitunpoldcinteresalBucurqtilor. 

li. Gara Tlirgovlş1ei- Gara de Nord 
Etapa 1ec:olulul XIX . De-a lungul CAii n.rgovişie spre vest un 

amplu1erenpropictatcem11Rlui banDinicuGolescuafostdatdreptzcstre 
fiicei sale Ana la clisJJoria cu Alexandru Racovifli. Apoi acelaşi teren a 
devenit zestrea fiicei lor Zoe cilsli!oritA cu secretarul lega\iei Marii Britanii, 
Effigham Grant. 

So\iiGrantparceleazltcrenulşiilvând.lntreanii l847-1852(cf. 
Planul\li Borroczyncdi!ia 1847şî 1852) pe laturadesudaCliîTârgovişte, 
la vest de ulita Bcro:i, se întindeau terenurile ocupate de planla\iile 
proprieiarilorGhitAloniţAşilankuRosset. Parcclcledcmaridimcnsiuni,în 
l869, au fost cumplrate de stat fiind considerate teren\11 corespunzitor 
penlru instalarcalimilordccalefcratlicetrebuiausAlegeCapitaladenordul 



thii, ini1ial de Ploieşti, apoi de nord/est, de Roman şi de nord/vest, de 
Piteşti. Acest teren urma sii fie locul de amplasare a liniilor de calc fcrati, a 
clădirilcfunc!ionalcneccsare,inclusiv11.gllriipcntrucll.liitorişimiirfuri, 

Sccon1inuaas1rclac1i11neapomit!dininifiotiv11.PrincipcluiCarol 
in 1868 ln urma cArcia s·a construit prima linie de calc ferat.li a !Arii, linia 
Sucureşli-Giurgiu, la 19/31 oei. 1868 fiind inaugurat! şi prima gart. de 
,iiliitori -Gara Filaret-lucrllri care au fostexecu1a1edeSocietateaenglezi! 
l.T Barkley·J.Staniforth.Cliidireade la Filare1.afos1proicc1a1lavânddrept 
model Gara de Est din Paris şi Gara Anhah din Berlin, dar mai redus.li ca 
propo11i1 

ln septembrie 1868 prin lege s-a concesional Consorţiului dr 
HenryStroussbcrgşiasociaJii,dinPrusia,construircaşiexploatarea11nei 
piirti din re1eaudccli fo:rate, rcspe<:tiv liniile Roman-Gala!i, Galali-Brlila· 
abal.u-Ploieşti-Bucureştî-Piteşti-Slatina-Craiova-Tumu Severin-Vlirdorova 
11gar1leneccsare,ac1ivi1a1capomindînprimulrinddclaliniilccarelegau 
Elucurcştiidciară. 

Urmarea a fost construirea intre anii 1869-1870 a clldirilor şi 

cons1ruc1iiloranexcfunqionalealecclcidcadouagiiriaBucureştilorGara 
Bucurqti-Ploiq.ti datll. în exploatare la \S nov. 1870, la deschiderea 
provizoricalinieiBucurcşli·Ploieşli. 

Noua gar! va primi denumirea de Gara Tirgovlştc, dupl drumul 
de-a lungul caruia era amplasatA ·Calea Tiirgoviştei ·iar ulterior va fi 
cunoscutlsubdenumircadcGaradcNonl. 

Unanmaitârziu,inoct.1871,ac1ivita1eavalncctapcntruoscurt1 
perioadă, întrucât falimentul firmei prusace a determinat anularea 
concesiunii S!roussbcrg, stalul român reprezentai de Ministrul Lucrllrilor 
Publicc,NicolacKre1ZUlescu,prcfec1ulpoli!icişiprocuroruldestat,trebuind 
lpunesechestrupecăilc ferate şi materialulcKistcnt, inclusiv pc clădirile 
care formau Gara Târgoviştei, până la clarificarea juridicii. a statutului de 
proprictate.lnperioadal87l/l872,s-arcuşitrlscumpiirarcâac1i11nilor,drcp1 
care Gara Târgovişte, cclclaltcgllri şi liniile de calc fcratll. realizate pinii 
1111nci, au lrceutîn proprietatea statului romlln, iarconduccrcanoiia~tivitl!i, 
ce însemna dezvoltarea în continuare 11 reielei cililor ferate romllnc şi 

~Kploatarca lor. a fost Încrcdintatll. unui Consiliu de Administra\ie din care 
Face parte arh. AlcKandru Or!lscu, prin!UI Alexandru Ştirbei şi inginerul 
Yorccanu. 



PlanulPappazoglu,1871 

Faţada Gării Târgovişte/Gara de Nord în sec XIX (carte poştală, 
colecjiaMMB) 



Ladoianideclindfusesedatăîncxploatareprovizorie,lal/13 

septembrie 1872, Gara Târgovişlcl a fost inaugurată în mod oficial 
Totodatăcudareaînfolosinţâagărîiin 1872s-auinauguratşi liniile decalc 
ferată:Bucureşti-Buzău-Mlirlişcşti-Roman, Bucurcşti-GalaJi-Brăila şi 
Bucureş1i-Piteşti cu ramifica\iile GalaJi-GalaJl port; Brăila-Brăila port; 
Tecuci-Bârlad linii care insumau 641 Km_ şi aveau 39 s.laţii. 

Program nou de arhitectură, Gara Târgovişlc, deşi a fost de la 
începutogarăfinală,afostconcepulăcatipdupămodelulgărilordetrcccrc 
cu61inii,deciavândintrarca,iperonulpelaturadcnord.lniţialcra 

compusidin4 linii pentru transportul de mărfuri şi 2 linii pentru călători. 
Func\ionarcacăilorfcrntecraasiguralădeclădirileşiconstruqii!cadiacentc 
amplasateştcrcnul rezervat gării. Astfel, mergând de la vest spre est erau 
dispuse:re1eaualiniilordecaleferată,clădirilc ncccsarcfunc\ionăriigării 

dccălători,cas1eluldeapăşiremizadelocomotive. 

ProiectulGăriiTârgovişte - fatadanordşiplanul 

Clădireagărli deciilători cufaJ8da principalăorient.atăsprenord 
cătrcpiaţet.adispusăde-alungu!CăiiTârgoviştcavcalungimcade9J,40m 
şi era o construcţie parter şi un etaj, formată dintr-un pavilion central prin 
caro:o se făcea intrarea către peroane, două turnuri masive şi două aripi 
laterale. Trave<:acentralăavândJ nivclcce<:ace-iconfercaun rol domillant, 
adicil parter, elaj şi etaj-atic, era marcatil de cele trei deschideri mari de 
formă rectangulară continuate, deasupra copertinei, de ferestrele etajului în 
fonnaunordeschiderisemicircularesubliniatcdeancadramente pronunJatc, 



duplcareniveluletajuluiatice111pusinvaloaredeşiruldeschiderilormici, 
dreptunghiulare având în centru<:C&S\ll, element nelipsit din deeorul unei 
glri. Urma\! <:ele 2 rumuri ce marcau importania clldirii. Cu deschideri la 
parter,ferestreamplcîncadratedepilaş1riadosa1icaresus1in frontonul ce Ic 
incununeaz.llactaj,urmatelaultimulniveldeunspali\lavlinddeschidcripe 
toate cele patru laturi şi de acoperişul în patru ape în vârf\11 ciruiaurmau sl 
nuture steag\lrile , !\Imurile deveneau emblema Glrii Tirgovişte. Urmau 
aripile lateraleavind paner şi etaj, părţi declldiretratatesimpluşi a căror 
fa!adc erau ritmule n\lmui de al!emania plin/gol. Ele sC încheia\! cu douA 
traveeterminaiecuc.iteunfronton. 

Proiecrulglriişiainstala1iilorafostrealizatdespecialiştidin 
Imperiul Prusac planşele având textele redactale în limbu germani şi fiind 
semnat de C.Bcrgmann.'" 

Complexul Glrii Târgovişte era delimitat la nord de Calea 
Târgoviştei, la 
sud de parcele plantate, lavestliniiledecaleferall,iarlaest,duplremiza 
de locomotive care încheia Atelierele CFR, urmau loturi de mici dimensiuni. 
La pia1e1adin fa!I denumill cuneac6/1Jtori/o„ accesul era asigurat de un 
drum central avlindspreest şi vest câte o peluzide flori,duplcare urmau 
drumurilelateralec\lac:<;escltrcaltcspajiifunc!ionale. 

Proiecl\11 aprobat de Ministerul L\lcrlrilor Publice a suferit 
modificlri pini la ina\lgurarcaoficiall, inclusivcompletlri.Maiîntâis-11 
adlugatînperioadal870-187loclldiretiphallac:operill,sus1inut1de 
stâlpi şi ferme metalice. Dispuslplll"alelcu fa!ada intcriolllilaclldirii glrii, 
şiaclreil\lngimcodeplşeacu22m,halaavearoluldeaacoperiliniileşi 
peroanele pentru cllltori. Totatun<;i s-a\I construit atelierele de rcpara\ii şi 
magaziademlrfuri. 
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ln anii urmMori s-au realizat alee ,;ucccsive amplifi ci\ri ale 
pmgramuluide arhitecturăf"'ntrucares-auachiziţionatterenurilorn<:(:esarc 
Astfel între l87J-1910,pen1ru ornai bunilfunqionare,constroC!ici iniţiale i 

se adaugă clădiri noi . Prima. din 1873, numită <1mag=kl pentru mărfarile de 
mare foţeală»cra sima1ă la capă!ul clădir ii pentru călători acolo unde se 
găseaicşircadinsta1ie.Apoiin intervalul anilor 

-~' ~~.'~~lll . "''/ 
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Corpuldecstplasatpeloculactualeifaµdcprincipale, 1878 

1874-1878 s-a realizai construirea Gării de Mărfuri unnată de mutarea 
remizeidelocomativeşiderealiza.ruaunorinstalaţiinoipentruaccsttipde 

garil şi pentru depoul de locomotive. Tot în anul 1878. pentru extinderea 
clădiri i dcctilători,s-amăritholuldc intrareîngarăşis-aadăugataripadc 
csl,compusădimr-ocladiredispusăpcrpcndicularpecorpulprincipal. 

A urmat, între ariii !895-1896, construirea celei dea doua ferme 
meta lice şi a unei noi aripi a clădirii, amplasată la extrema sa vestică, 
perpendicular pc clădirea principală, gara căpătând o fonnă de L şi 

elimimdu-sc partea de zonă verde din piaJeta aflată spre Calea Griviţei. Noua 



clăd i rcprciarolulholuluidcplecarc, iarînfosculcorpcentral situatîntrc 
cele 2 turnuri, în locul intrării şi holului de bilete, a fost amenajat salonul 
regal, în vederea vizitei împ!racului Franz Joseph al Austro-Ungariei. Alunei 

s-ainlrodusşiliniadccalcferatăspecialăpen!rutrenulregal,linicceera 

incercalatilîntreliniiledepl ccareşiliniilcdesosirea l elrenurilordccilliltori 
şiseprelungcapânălasalonulregal 

Conslruirca Gării Târgovişte şi amploarea pe care o arc datoritll. 
crcşteriiîntr-untimpscurtarejelcidecăiferatca)ăriiinclusivalegălurilor 

cu vecinii apropia\i sau maiîndcpărta!i vaavcaefectnunumaistrictasupra 
parcele i rezervateglriicişiasuprapeisaju lu iurbanisticşiarhitcctural al 

Unadintrcm!surilcimediatca fostrefacerealcgMurii dincrccele 
două cronsoanc ale şoselei Basarab, incrcruptc de reţeaua de linii.J>entru 
sirnplificarcacirculajieiafostconstmitunpasajsuperiordetreccrcsus!inut 
cu arce de 6 m şi având un tabli er de 12 m deschidere, cu rampe de acces 
paralele cu liniile(pasaj demolat în 1925 şi relll.cu l la noua dimensiune a 
reţelei feroviare). 

Încontinuarcauapărutoseriedcstrăziadaptateparcelaru!ui 
special al locului datora! noii func\iuni -gar„-. După 1870 s-a tăiat strada 
Camelid, dispusă pe axa nord/est-sud/vest la est de Gara Târgoviştei, de 
Atelierele CFR şi parcelele limitrofe Ea pornea din spatele remizei de 
locornottve şi mergea până la strada Francmazonă. Tot atunci s-a deschis şi 
strada Atelierului, între Calea GriviJci şi strada Berzei, prin care se făcea 
accesul la Fund6tura Atelierului cc lega Atelictdc CFR de ambele artere, iar 
lanorddeGaraTârgoviştc,printcrcnulfoslăproprietalePolizus-adeschiso 

strndăcei-aprcluatnumele.StradaPolizuperrniteaolcgăcurădircctă,rapidă 

delagarilcustradaOccidcntuluişiprin cacuCalcaVictorici 
Câjivaanimai!ârziudupăl880,pcntruadelimitalcritoriulgăriişi 

asirnplificacirculajiacătrevcst,lasuddcparcelaocupatădeGaradeNord, 



s-aconstituitostrndăacătuinumeiniJialiifixacuexactitatepozijiainoraş 
'Bulevaniul Dosul Gării". Acesta ullerior a devenit Bulevardul Dinic~ 

Golescu. Traseul la început avea menirea de a lega strada Francmazonă (azi 
:~~~~ănescu), de Şoseaua Bi:sarab, ulterior prelungindu-se până la strada 

Apar şi unele drumuri scurte cc permit accesul în profunzimea 
lotului: FundăturaFrancrnasonă, FundăturaAtelierului.Străzilescurtecaşi 
cele secundaN:: cum erau str.Atelierului, str.Cameliei, str.Francrnasonăerau 
rnărginitedeloturideformărectangulară,ocupateînproporţicde70-80"/ocu 

clădiri având funcjiunc mixt!: locuinJă şi ateliere meşteşugăreşti sau 
prăvălii,construcţiirnajoritateadecalitaternodestăpentrucaredecclernai 

rnulteoriseernitamori:za\iifărăase cereplanurile-desooriproprietarii 
solici1ilndchiar '"planu/tipa/Primăriei"'. 

Planul G1ibl, 1898 
În cc priveş te arlera principală Calea GriviJci până la "Gara de 

Nord", punct de reper esenţial al oraşului, terenul a fost ocupat intensiv cu 
clădiri continuând tipologia existcntăpânăaicl pe ambe!eportiuni ale Căii 
Grivija:parcelelungi,încareconstruqiilesuntamplasatepecca70-85%din 
suprafajalotului,clădiridccalitatccompusedinparterşiunctajşidispuscla 

frontulstrăziipeunasauambelclaturialeparce!ci.Unoorifa\adaseintinde 



peintreagalimitlialotuluicltrestradă,consti1Uindaslfclunfrontînchis, 

eontinuu.SpaJiulcurţiirlmâncînplanuldoiaccesulcltreeafi\cându-sc 
printr-ungangdeintrarc.Dominanteerauelldirilecudublăfunc!iunc:paner 
comercialşielajul locuin!I. Daclipaniulnucsteprcavariatindividualizarea 
s-arealiz.a1prinelementelededecorarealefatadelorcarcfolosescrepertoriul 
curcn1as1iluluicclecticingcneralcusobrieta\eşimlsurli.AparlacumpAna 

seeolelor XIX şi XX şi elemente din noile limbaje stilistice : nearomânesc şi 
ArtNouveau 

A doua func1iune ca imponanlJi, legal! direct de func!iunea 
principalii-garadeciilători-aufo.stclldirilepentruhoteluriaclrorprezentJi 
va creşle spectaculos ln prima jumltate a secolului XX. Ca expresie 
arhitecturalliacesleas-auînscrisdeascmenicurentelorartisticefrecventeîn 
epoci„ 

Seadauglilaeelemen\ionoteclldirîlede folos public, unadinlre 
ele fiind Hala Grivita ulterior Hala Maladie Măcelarul, dupli numele unui 
negustor al zonei. Amplasa!l la întrellierea strizilor: Berzei-Francmasonl
A1elierului-Grivi1a-Popa Talu, Hala Grivi1a a fost construii.li inlre anii 1880-
1890, încadrul;u;es1Ui1ipdeprogramceafos1in1rodusşidezvoltatînmod 
accelerat in Bucureşti în a doua jumltate a secolului XIX. Hala a fosl 
reconstruillînl920.Înccpriveştespa\iulpieieicomercialelibere,adiacente 
halei,acelanuvafiniciodatlidelimitaturbanisticinmodclar. 

Transformiliri radicale în ~e<:olul XX, se pe!rec fiind 
determinate de mai mul!i factori printre care cel ce va juca un rol major a 
fost amplificarea teritoriului de ulilitate a Glirii de Nord impusă de 
dczvoltarcasemnificotivlare!eleîdecalefera!lînspecialdupl 1920odall 
cullirgireaorizontuluina\ionaL 

Dar mochficilrile au fost precedate de ini\iativa apliruti deja la 
stikşilul secolului XIX de a se construi o alUi gară -Gara Centrală- amplasata 
mai aproape de zona care era consideratli a\Uncî centrul oraşului, dupl 
modelulahorcapitaleeuropene. Proiectul era legai şi deinteresuldeada 
mai mare pondere noului bulevard trasai la 1870-1880, Bulevardul 
Elisabcta,întrucât1erenuldeamplasareales,fos1aproprietateaMarghioalei 
Procopiu Canusi, se ana situat la limita de nord-vest a acestuia, lnainteca 
bulevardulsliseopreasclla întâlnireacuDâmbovita(aziterenulpecarese 
aflăOperaNa1ionalldinBucurcşti) 

lnvcdereaconstruiriiuneidădiricaresAaibăcalillliarhilccluralţ, 
urbanislice şi func\ionale la standardul superior al epocii, in anul 1892, s-a 
lansat un concurs intema)ional de arhiteccurl. in urma deliberlmlor comisiei 
dincarefll.ceaupanearhi1ec1istr.linişiarhitec1irominidepres1igiu,Premiul 
[a fost aeordat proiectului semnat de arhitcc\ii A.Marcel (Paris) şi Louis 



Blam; (Bucureşti). Ulterior, în unna eKpunerii rezullatelor, datori!A 
informa1iilor aparute, s-a descoperit plagierea de cAtrc premianli a 
proie<:tului arhite<:tului Euslache din Paris realizat penuu un program 
similar. Ca unnare arhite<:\ii Ion Mincu şi Grigore Cerchez, membrii ai 
juriului,şi-auretrasvotulşiau prolestatccrlindanular<:arczullatelor. Totuşi 
concursul a fostvalidatşiterenulachizi1ional. Din motive.1inândînspecial 
definanprcproiectulnus-apusînoperli. 

ldeeaconstruiriîGăriîCcntrales-arcluatmaitârziuînanul 1909 
dar, renuntindu-se la solu1ia anterioara. au fost solicilali arhiiecrul Victor 
G.Ştephănescu'"şiinginerulAlcx.Pcrie\eanu.ln 1911 ei au realizat pentru 
amplasamentul din Bulevardul Elisabe1a, un nou proîc:<:t adoptând tipul gării 
tenninusşi prevăzând ca 
nuxurilcdecllllitorî,venireşiplccarc,sAfieseparate.Studiulvafireluatîn 
1920 şi anteproie<:tul întocmit dar analiza economici a dovedit 
imposibilitatea realiDlrii Gării Centrale întrucât era un proiect mult prea 
costisitorpentrustareafinanciarlla!llrii. 

Anul 1921 in istoria gArii a fost marcat de incendiul major ce 
afectcazA aripa de ple<:arc a cl!dirii.Ca unnlll'll s-a impus ca interven\ie 
imcdiatA,in 1922 reconstruireaaripeideple<:lll'll.Totatuneis-aridicatşio 

noul cl!dire anexl între aripa de plecare şi Calea GriviJei compusA din 
panerşipatructaje,cufunc1iuneadebirouriini\ialpentru Direc1iaGencralll 
aPoştcloriardin1936pentruadministra1iaGATiideNord. 

Necesiiatea unei gări de mai mare amploare de<:it era veche.a Gara 
de Nord devenise însll obligatorie în condi\iile amplificlrii traficului 
feroviar pe care-l preluase aproape în totalitate, Gara Filaret rlmânilnd o 
garllpentru micul trafic local.Ca urmare laini\iativadirectoruluigeneralal 
CFR, inginerul AleK.Cottescu, s-a anulîzat posibiliiatca transformării şi 

amplificlriiGăriideNord. 
Proiectulini1ialalarhite<:tuluiV.Gh.ŞtephAnescu,arhitectşefal 

serviciului de specialitate al CFR prevedea prelungirea liniilor peste 
amplasamentul atelierelor CFR şi plasarea unei fa13de noi în locul pielii 
MatacheMlcclaru.ŞilaaceastAsolu1ie s-arenuniatdinmotiveeconomice 
similare. 

ln 1932sehotllrlişteamplificareaşischimbareatipului degar!, 
alegându-

"' V>elor u-.i.: Ş1<fln<"'" (187~') uhil«~ • •ud1"' I• Ş<oalo ruper1oul ol< orhlloctunl din 
a<><wqlo. Lucttri '""""'""'• M.,.ul .,.,elo•IM=•I Moli,... Io l'm-ul C .... !(ln «11ob. Şo.Burc1q) 
l"""u1ul1«1loa><,Şoo K1s<1<1rlnBucu<qh,MOS<h<1aHonchoat1iPrim1N(.,;M=u)laC ....... !> 
<1c.R<J1<nonu1„11,..,,,.-ior.,.,.,.l"""•«k<"<&11ceo11«1"""'"'uc& 



se o soh;Jiecare s-a dovedit posibil de realizat deşi a implicat mai multe 
modificăriconslructive,arhitecturaleş i urbanist i ce. 

'""'J•""'"' °"'"""'" 
(Carte P?ş!ală, Colectia MMB) 

Proitttul realizat de arhitectul Victor G. Ştephănescu prevedea 
reconstruirea gării pe amplasamentul iniţialcuurmlitoareledatetehniccnoi 
garliterminuscul6 li nii,fluxdecălătoriscparaldcci8liniipcntrusosirc,8 
linii pentru plecare, păstrarea salonului regal. a liniei regale vechi"' şi a 
unora dintre clădirile anterioare. Se modernizau lns:'I condiţiile prin 
inlroducereacelui mai nou tip de instalaJiidc1ncillzire,iluminare,sanitarc, 
telcfoancşideradio.Proiectulprevedeafolosireamateria l c lordeconstruc!ie 

decalitatea;acumeraucelevcritabilc:piatra,fierul,sticlasaucclcnoica 
tcranovapcn1rutencuieli. 

Realizarea noului proiect a arhitectului Ştcfllnescu a început chiar 
inanu! 1932odatăculărgireaterenu!rezcrvatliniilordccalcforatilc«acc 
a permis amplificarea numărului acestora. Lărgirea s-a realizat prin 
exproprîereapareelelor.situatclanorddctercnul proprletatcalCFR,pânilla 
CalcaGrivi\ei , ac\iuneaincluzândşidemolarcabisericiiSf.Yincrinouă.lnal 

111 Litiia•a di>paro..,salonulvado<l"<n; ..io..-oro<i•l duplooull9ll<il>d. !'«llN 
-..,1<i.-e.Gon; d<Nonl, .... ooamui1C ... a l'°""..._ "" "'lul d<l"'l " fOll 



doilea rând au fost mutate Atel ierelor CFR in wna de vest a terenului Gării 
de Nord. 

lnterven\iacu impact major asupra complexului de clădiri a fost 
tratarea gării ca o gară lerminus adoptându-se modelul gării cu peroanele 
secundareacoperilccucopertinedubledefierşitabll,peroanedispuscîn 

pieptene şi un peron principal dispusperpcndicular peacesleadtreesl, 
peron acoperit cu o structură din fier ş i sticlă. Acest peron avea deschideri 
cătreceledouăartereparaleleBulevardulDinicu 

Golcscu şi Calea Griviţei. Primul volum al gării compus din liniile 
deplecare/sosire.peroanclclorşiperonulprincipalerausituatclavestde 

clădirea gării istorice. ln continuare Spre est s-a mcn1inut vechiul hol de 
sosire darşisalonulregalculiniaspecială,saloncepăstraicşireadenord 
către Calea Griviţei, intre cele două lurnuri . Pe vechiul amplasament al g!irii 
s-aridicatnouaaripăformatadinholul 



Fa\ada şi clădirea administralivă • la sud spre bd. Dinicu Oolescu 
(Colec\iaMMB) 
central acoperit cu o structură similară p<:ronului principal. hol care 
înglobase la nord o parte din vechea clădire complclată clilre nord şi sud de 
noilcspa\iirezcrvatcsălilordcaşteptarc,restauranmlui, iarlaetajdliidc 
conferinţe, bibliotecii şi în plus de acelea, pc ambele nivele, alte spaţii 

Func\ionale 
Corpulnoudcclădir<:adevcnitpiesadominantăacompozi\ieiprin 

amploareaspaţialăaholuluiccntralşiprindispuncrea,laextremitatcalaturii 

deestaclădirii,auneinoifaµdemonumentaleaGăriideNord Fatadafost 
concepută de arhitect in expresia neoclasică modernă fiind dominată de 
porticul fonnat din şa!ie coloane colosale dispu!leîntrcecidoistâlpi.finali de 
susţinere. Porticulmarchcazăintrarea/ieşircaprincipa\ădingarăconducând 

cătrenoucrea1a piaţăurbanăl'ia!aGăriideNord. 



S-aschimbalparJialşiaspcctulfaj.adcicorpului i storiccelcareera 
orientatcătreCaleaGrivi1eiprinrenuniarealaceledouătumurişi egalizarea 

înăltimiiclădiriilacaredominăacumliniaorizontalA.Aceleaccenteaufosl 

înlocuite cu untumcuinăl\imeade20 m.dispus la colţul de nord-est al 

clădirii şif: ~::~~îtl: p~:a~~~:eilcac.::;11~~~icXx se petrec şi o seric de 

mmsfonnări urbanistice detenninate de amplificarea teritoriului de utilitate 
a Gării de Nord şi de reorientarea faJadelor ei. Pe de o pane, păstrându-se 
aceleaşitrasee,s-aschimbatdenumireaunorstrăzifieparJialpentruanumitc 

porJiuni de stradă, fie total pentru intregultrascu. Astfel strada Cameliei era 
numele traseului care începe de la Bd. Dinicu Golescu şi ~termină la strada 
Berzei (înglobând ultima porJiunc din strada Francmasonă) . Strada 
Francma5on!i a rămas doar stradela diotre Bd. Dinicu Golescu şi str 
Cameliei. stradda care a primit după 1948 numele de strada Baldovin 
Pârcălab. ln cc priveşte por\iunca dintre Bulevardul Dinicu Golescu şi 
Splaiul lndepeodeoţe i a străzii Francmasoneaceasta, după 1926, va primi 
denumirea de strada General Angelescu continuând traseul străzii omonime 
ce venea de la calea Grivi1ci pe direqia nord/est - sud/vest (fosta stradă 
Sculpturei) 



Pedealtăparte,laestdeGaradcNordpcterenulrămaslibcrdupl 

mutarea Atelierelor CFR, teren mirginit de străzile Bd. Dinicu Golescu, 
ancra nou tăiată între Sir. Cameliei şi garli(adică strada Gărei de Nord) a fost 
constiluităPia13G!riidcNordşiînoom;nu.areaacesteiaspreest,scu.arulde 

15.000 mp. Ulterior în deceniul patru. după aceste două spaţii va fi amplasat 
Palatul Administrativ C.F.R, azi Ministerul Transporturilor. 

Tot pentru fluidizaroacirculaJieiin zonaaceastamultsolicitată s-a 
tliial Bulevardul Gh. D. Duca cu rol de a lega Calea Griviţe i/Gara de Nord 
cuBulevardulAlexandroloanCuza 

Planul Unirea, 1939 (Biblioteca MMB) 

Unneazl etapa ulterioară celui de al doilea război mondial. deci 
duplianul 1950,cândafostradicalmodificati'.locupareauneipor!iunimajore 
a Căi Griviţa. Schimbarea 1-a produs pc latura sudică inccpănd cu strada 
Atelierului până la garl unde vechiul fond de clădiri a fost inlocuit cu 
blocuridelocuin1eşiunhotcl.fncontinuarcde-alungulparcelciocupatcde 
instalajiilcGăriideNordaufosteliminatc_cuto!ulultimele clădiriexistente 

pcntruasc pcrmitcinoontinuareamplificareallniilordccaleforată. 

ln cc priveşte latura de nord pornind de la clădirea Institutului 
PolitehnicBucuroşti,cltrcvcstdeasemenifondu!construitafostînlocuit cu 
blocuri de locuinţe, unele ridicate deja in perioada interbelică. Numai 



strizile secundare au pilstrat în cea mai marc pane forma loturilor şi gradul 
deocuparedarînloi;uindu-semul1edinclidirilesiruatepeloruri. 

A fost evident impactul progrwnului major de arhile<::turli eJ<istent 
înzoni -garadecalefcratll-careprinneccsitateapermanenteimodemiziria 
dctcrmmal regândirea urbanistici şi arhîteclurall a zonei. Clidirea Gării de 
Nordaplslratpermanen1pozi1iadeconstruc1iedominantaînfunc\iedecare 
s-auflicu1sis1ematiziririlezonei 

111.ŞcoaladePodurişiŞosele 

Anul 1884,afoslanul încareingineru1Gh.D.Duca119 (1846-1899) 
numii de curând în func!ia de director al Şcolii na/ionale de poduri ş• şosele, 
aplccatslvizitezeo 
scrie de şcoli din străinătate, pentru a sc documenta asupra condiiiilor 
neccsarcbuncidcsf!şurliriaunuiînvă!Amiinttehnicdc.;alitate 

Tre<:userldoulzecideanidin 1864cănds-avotalmarelepache!de 
legi ce urmărea modernizarea institu!iilor llrii, printreacesteaanându-sc şi 
Legeagenerallaînvll!Amântului,legecearlmasînvigoarcpinllin 1898.Pe 
bazaeis-auinfiinptşcolidediferi1egradeşinivclurişiceledejaeJ<istentcs

aumodificat,pcntruapu1eacontribuicitmaibinelaformareaspecialiştilor, 
atâ!denc<;CSariintr-oJlrliÎnplinilcvolu\ieşitransformare. Tocmai acest rol 
îl aveau şcolile de spe<;ialitate: Şc(J{l/a de Belle Arie, Conservatoru/ de 
m1mcă şi artă dramatică. Şcoala de agrku//urt!, Şcoala de pan(l şl şosele, 
mine şi arhitecturi care a devenit în 1881 Şcoala na(lonald de poduri şi 
şosele. 

Jnstilu1iideinvl1Amlintaflatesubconducereaunorprofosioniş1ide 
prestigiu .;a arhitectul Al.Oriscu, pictorul Theodor Aman sau inginerul 
GheorghcDuca,preoi;upa\ide perfecJionarcaprogramei,dercalizareaunui 
invAţAmint care s.A-i puni la curent pe tinerii din România cu ultimele 
informa\ii din domeniul ştiin\ei, tehni.;ii, culturii şi anci, fiin\cazA însă din 
punctdevederepracticincondiţii eJ<trem de dificile. FArA localuri proprii 
erausilitca-şischimbasediulînfuncJiede loca1iile pecarercuşeasAle 
închiriezcMinisterulCullelorşilnstruc1iuniiPublice.inabsen1ainves1i\iilor 
pen1rudotari.;orespunzl1oare,imposibildcfhcutinlocaluri1emporare,cutot 
efonul corpului profesoral, în genere deo bunllpregatirc. posibilitatea de a 
realiza un invAt6mânt la nivelul eJ<igenielqrcontemporane eraeJ<trcm de 
redus.A. 

""Gh<otJhcDua..;"''""'·"'"'mi..Pori~•l,..,..loHn;odecol<fnattPlo;<l',·-•ID;m:<or1<n<ral 
•lol•lo<f<„l<J<>min<1888-lll'IB.o,,.011<t-•Mpo<<0rall!J<drilo<ponulu0Connania. 



D<=altfellîpsadesediîpen1ruins1it1.1liilepubliceeragenerallşise 

puneacuacuita1e.PrimainS1itl.llicdeînvlţlminlceşi-arezolvatsirua\iaa 
fost Universitatea din Bucureşti a elrei clidire proiecta!ll. de Alexandru 
Orăscu în stil neoclasic s-a construit între anii 1857-1867, inaugurarea 
olicială fllcâ.ndu·se în 1869. Totuşi nici măcar aceasta nu a beneficiat pe 
deplin de avantajele clădirii proprii inlrucâl pe lângă facullA!ilecare 
func1ionauincadruleiatrebui1săadAposteascloperioadAşialteinsti1u1ii: 
Academia, Muzeul Na\ional şi Senatul 

DupiidocumentarearealizatAin 1884,inginerulDueaadepustoate 
diligen!elc necesare şi în unne eecstor eforturi, prin Legea"0 volall de 
Camerl, între cele l6clădiri pentru diferite instirujii centraleprevAzute afi 
construite sau tcnninatc s-a inclus şi Şcoala naţionali de poduri 1i J05ele 
subordonatlMinisleruluiLucrArilorPublice,rezervându-sepentruaccastaun 
bugetde800.0001eidinexcrci\iul1884/l885 

În aceeaşi perioadă directorul şcolii ing, Duca a încercai a gAsi 
1erenulpolrivi1pcn1ruamplasan;:aconstruc!iilor,dupAcumdeclaralnadresa 
căire ministrul Lucrlrilor Publice, generalul Nicolaie Dabija, prin care 
solicitaachiziJionan:alui:"Pcn1ruconstruîreal0<:alului Şcolii de Poduri şi 
Şoseleamc.lutata-lgisipccits-arputeaîncentruloraşului,inslpre!Ulfiind 

marcînraponeunecc::sitlljilcce1rebuiescintâmpina1ecuocaziacl.ldiriiunci 
asemenea şcoli speciale am ales un la<: în CalcaGriviJei ll6eu preţul de 
80.000 lei, proprietatea domnului Vasile Diamandi. Acest loc prezintă 
avantajul de a se gAsi într-o pane sănăloasli a oraşului, în apropiere de 
1ramva1 11 ' facili1ândvenirealaşcoalăaex1emilorşiinapropiercdeGarade 
Nordundcelcviiporvizi1acufacihtatea1elicrulşiaheinstala1iuni.Acestloc 

deşi destul de spa1ios dar având conl\lr neregulat impropriu pentru o 
asemenea cllidire trebuie acumplra un loc din strada Polizu proprietatea 
doamnei Leopoldina Gradovici cu preţul de 15000 lei." Gh.D.Dueain. 
Minis1erulaapreciatavan1ajeleşiaacceptatpropunereadreptcareConsiliul 

Miniş1rilor în şedin1a din 12 iulie 1884 „deliberind asupra propunerii 
domnuluiminislru(al]LucrărilorPublîccnr.7274princaresepropuneasc 

incuviinpcaasupracrediruluidelei800.000deschisprînLegeadinSiunie, 

""Lca<•„l•""'l•«n„;onud<«ntlp<•l'"'"""'"*""\';~d•r<ri1<loom;n;„cro:•r.,.. 
""<1•0N.Up„nDcc„lulRcplntl75WSnuo1884!n.,...1c„um<n1;....,..,!ld;n1<•..,.,,.oo""""I" 
"""'"r.cfinon1011pnn1„a..1nor.,.Ş<Glud<l'odl>n.Ş-lo11mu1< ... um<nl"""'l<"mll100«I< 
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să se plătească 95.000 pentru cumpărarea locurilor ce s-a găsit în Calea 
Griviţei...spre a se construi Şcoala de Poduri şi Şosele .... Terenul este pe 
Calea Griviţei 116 şi pe strada nouă formată pe locul domnului 1.1.Polizu 
Micşuneşti." 123 

Planul cadastral, 1895 (XI F)-detaliu,Gara şi Şcoala de Poduri şi 

Şosele 

(Colecţia MMB) 

Urmează în continuare demersul directorului, inginerul Gh.D.Duca, care 
dorind "a însărcina cu redactarea planurilor pe un arhitect care ar fi dat probe 
incontestabile de ştiinţă şi de talent" , cu autoritatea conferită de funcţie şi 
prestigiul de care se bucura, apelează la arhitectul considerat a îndeplini 
întrutotul condiţiile cerute. Colaborarea se concretizează , drept care prin 
adresa către minister din 19/31 ianuarie 1885 ing. Duca comunică pe de o 
parte alegerea făcută : " Prin intermediul domnului [arhitect] Lecomte de 
Nouy am însărcinat pe domnul Cassien Bernard arhitect din Paris, cu 
redactarea planurilor şi devizul clădirei Şcoalei de poduri şi şosele pe preţul 
de 1 O.OOO franci aur plătibil la Paris ceea ce reprezintă o sumă mai mică 
decât 2% din valoarea lucrărilor, preţul fixat în regulamentul oficial al 
onorariilor arhitecţilor din Franţa"„ iar pe de altă parte anunţă :"În diferite 
rânduri am primit planuri generale şi de detaliu, astăzi tot proiectul fiind 

123 Tranzacţia s-a fficut pe baza actelor de vânzare semnate de proprietari ca vânzători şi de ing. Duca 
pentru MLP în calitate de cumpărător. Din acte reesă că am_bele terenuri au fost înainte proprietatea lui 
I.I.Polizu Micşuneşti fiind vândute în 1872 şi 1878 cu consimţământul mamei sale D-na Suţu 
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gata". Ca urmare solicită a se face arhitectului Cassien Bernard, direct la 
Paris , plata finală de 8000 franci aur (2000 au fost daţi ca avans), pentru 
munca sa, Arhitectul Cassien Bernard era deja o figură cunoscută ca 
profesionst în România întrucât împreună cu alt arhitect francez Albert 
Galeron era autorul proiectului clădirii Băncii Naţionale a României, proiect 
mult apreciat în epocă şi a cărui realizare începuse încă în anul 1882. 

Deci contractul ca şi plăţile s-au făcut la Paris către arhitectul 
Cassien Bernard în calitatea sa de autor al proiectului. Planurile indică însă 
dubla participare la conceperea şi redactarea lor întrucât cartuşul are 
menţiunea: „ Dres se par Ies architectes soussignes .. . , Paris 26 decembrie 
1884, Lecompte de Nouy, Cassien Bernard". 

Odată proiectul redactat, pentru a deveni o clădire semnificativă a 
oraşului, s-au urmat demersurile legale, directorul şcolii inginerul Duca 
depunând cererea la Primăriei oraşului Bucureşti pentru a obţine autorizaţia 
de construcţie 124 • Se menţiona în actul respectiv : "alătur pe lângă aceasta 
planul terenului şi faţadei şi vă rog a-mi da cuvenitul bilet de voie'', bilet care 
preciza : "... se autorizează construcţia cu trei etaje pe suprafaţa totală de 
2.789 m2 conform planurilor prezentate şi aprobate. Construcţia va fi din zid 
masiv învelită cu fier". 

Planurile, două la număr, cu legendele redactate în limba franceză 
conţineau: "Faţada spre Calea Griviţei şi spre str. Polizu-Elevaţia principală'', 
"Secţiunea longi tudinală"cu indicarea diferitelor funcţiuni ale spaţiilor pe 
etaje, "Secţiunea transversală" şi separat "Planul parterului", fiecare având 
indicat în cartuş Dresse par Ies architectes soussignes ... , 

Analiza stilistică şi planimetrică evidenţiază apartenenţa clădirii la 
ceea ce în istoria arhitecturii a fost denumit ca "stilul raţionalist'', stil apărut 
în Franţa ultimilor decenii a secolului XIX ca răspuns la eclectismul 
dominant, şi a cărui teoretician de prestigiu a fost Viollet le Duc, tocmai 
arhitectul ce I-a recomandat pe Lecomte de Nouy autorităţilor române pentru 
lucrări de restaurare ce se doreau realizate, lucrări la care participarea 
arhitectului francez prin concepţia puristă distructivă a fost mult contestată. 
Dar proiectarea unei clădiri modeme cu program strict funcţional va constitui 
un subiect la care arhitecţii îşi vor putea etala ştiinţa şi talentul. 

Adaptându-se formei neregulate a terenului, Cassien Bernard şi 
Lecomte de Nouy au organizat clădirea în jurul "curţii de onoare" şi a altor 
patru curţi, unele cu rol de serviciu şi altele pentru elevi. Armonizând 

124 AN.DMB. Fond PMB-Tehnic, dos. 16/1885 fl.51 
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circulaţia interioară concepută a fi lesne de realizat în mod rapid şi în toate 
sensurile, cu o maximă folosire a spaţiilor, s-a avut în vedere destinaţia 
acestora în mod clar, logic şi în raport direct cu importanţa avută în 
desfăşurarea activităţilor specifice. 

Partiul grupa varietatea de spaţii funcţionale, astfel: în aripa dispusă 
spre Calea ·Griviţei - tratată ca aripa principală - , porţiune de clădire care era 
despăr ită de 

Proiectul Şcolii - arh. C.Bemard şi Lecomte de Nouy, Planul parterului 
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stradă printr-o mică grădină, ce oferea respiraţia necesară şi în acelaşi timp o 
izola de zgomotul străzii, erau plasate: cabinetul directorului şi la etaj 
locuinţa sa, locuinţa şi loja portarului, secretariatul, casieria, sala de consiliu 
şi bineînţeles cele trei intrări: una principală - de onoare şi pentru profesori, 
una către locuinţa directorului şi tratată la fel intrarea pentru elevi cu scara ce 
duce la etaj. Această latură a clădirii dispusă la sud, din proiect era prevăzută 
cu trei nivele, ultimul, un etaj atic fiind rezervat spaţiilor auxiliare. Urma 
curtea de onoare înconjurată de un portic pe cele patru laturi, ceea ce îi 
accentuează somptuozitatea. În parta opusă precedată de marele vestibul, se 
afla amfiteatrul pentru fizică şi chimie, amfiteatru prevăzut şi cu două ieşiri 
laterale ce permiteau elevilor să treacă direct spre coridoarele de-a lungul 
cărora se găseau o serie de clase şi laboratoarele speciale pentru: cercetări 
ştiinţifice, industriale, cabinetul de mineralogie, cabinetul de fizică, cabinetul 
de optică etc. În dreapta curţii de onoare se află sala pentru elevii începători 
care-i pregătea pentru viitoarele specializări, iar pe latura stângă, aproape de 
cabinetul directorului se situa Muzeul şcolii şi colecţiile sale loc menit a 
demonstra activitatea practică a şcolii. Clădirea se termina spre nord cu sala 
de mese pentru elevi, bucătăria şi camerele servitorilor dispuse în jurul curţii 
de serviciu, care pe o latură are un pasaj acoperit menit să facă o legătură 
lesnicioasă între sala de mese şi bucătărie, iar ge latura opusă era deschis 
pentru a permite circulaţia trăsurilor de serviciu. 25 

Folosind la maximum amplasamentul chiar dacă rezultau spaţii 
având forme diferite şi mărimi reduse, spaţii care devin debarale sau mici 
magazii, autorii au ştiut să valorifice întrutotul parcela existentă . De 
asemeni curţile interioare devin spaţii de trecere dar şi loc de testare a unor 
aparaturi ce trebuia folosită în aer liber. Independent de aceste posibilităţi 
circulaţia este rezolvată cu ajutorul coridoarelor. 

Deşi planul etajului lipseşte, indicaţiile pe cele două planuri ale 
secţiunilor indică dispunerea la etaj a infirmeriei, dormitoarelor elevilor 
interni, altor săli de clasă şi bibliotecii plasată în aripa de N-E. 

125 Partiul indicat pe plan conţine la parter spaţiile: în aripa de sud -Vestibule, Escalier du directeur, 
Cabinet de directeur, Logement de portier, [intrarea principală], Caisse, Salle du conseil, Vestibule, 
Escalier des eleves. WC, degagement - ; aripa sud/est - [4] Salle de cours, Magasin; aripa nord/est, 
laboratoarele. - salle de manipulation pour 12 eleves, salle de balance, salle pour recherche scientifique, 
pour Ies essais industriei, preparation de cours, Cabinet de mineralogie; între aripile elevilor - cour des 
eleves [şi] Manipulation en plein aires; spre vest - Ecole preparatoire, Salle de dessin des eleves, Cour 
d'honeur, Salle de Musee et collections, Cabinet de physique; la nord - Grande Vestibule, Amphitheâtre de 
physique et de chimie [între 2] Pasage couver [şi 2] Cour; la nord, în continuare - Cabinet de professeur, 
Office, Refcctoire 56 eleves, cour de service, Cuisine, Logement de domcstiquc , Entre de voiture de 
service. 

153 



Proiectul Şcolii - arh. C.Bemard şi Lecomte de Nouy-Faţada de sud şi 
secţiune 

Partiul structurat într-o concepţie funcţionaiistă-armonioasă, a fost 
subliniat şi prin modul de rezolvare a faţadelor clădirii în general tratate 
sobru dar nuanţat în funcţie de importanţa corpului respeciv de clădire. 

Faţada către Calea Griviţei a fost tratată ca faţadă principală, dominantă, prin 
înbrăcarea întregii suprafeţe în cărămidă aparentă. Din acelaşi material prin 
schimbarea registrului coloristic, s-au realizat şi motivele decorative 
geometrice care decorează suprafeţele. S-a adăugat decoraţia cu ajutorul 
plăcilor de faianţă colorată şi tratarea intrărilor într-un mod mai fastuos ele 
fiind subliniate de frontoane, coloane şi alte elemente care să detaşeze 

respectiva travee cum este în cazul intrării principale, subliniată şi prin 
prezenţa la etaj a unui 
balcon la care accesul se face printr-o uşă terminată în partea superioară cu 
un fronton spart. Celelalte faţade, mult mai simple, au suprafeţele ritmate de 
alternanţa plin/gol. În ansamblu, domină sobrietatea şi punerea în valoare a 
funcţiei interioare prin decorul exterior. 

Proiectul a fost realizat datorită strădaniei depuse în continuare de 
inginerul Duca care a preluat în regie realizarea clădirii: „Consiliul 
[Miniştrilor] încuviinţează propunerea făcută de Dl. Ministru [al] Lucrărilor 
Publice şi-l autorizează să facă în regie prin Direcţia Şcoalei săpăturile de 
zidărie la fundamentele clădirii până la faţa pământului, în marginile sumei 
de 75.000 lei cât sunt evaluate lucrările în devizul general". Conducerea 
şcolii va alege ca antreprenor firma Luigi Giulini şi Comp., care prin contract 
s-a angajat "să respecte condiţiunile generale pentru întrenrinderi de lucrări . 
publice şi condiţiile pentru executarea lucrărilor de artă" prevăzute de 
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regulamentele de construcţie elaborate de Ministerul Lucrărilor Publice. A 
fost desigur meritul concepţiei inginerului Gheorghe Duca acela de a impune 
prin contract tratarea clădirii şcolii ca o construcţie de utilitate publică, ·dar 
considerând-o şi operă de artă ce va contribui la înfrumuseţarea oraşului. 

Inaugurată oficial în 1886 şcoala devine curând neîncăpătoare. 
Venit la Direcţie, inginerul Scarlat Vâmav reia tratativel~ cu 

Ministerul Lucrărilor Publice solicitând fonduri pentru mărirea clădirii. Intre 
îmbunătăţirile cerute sunt126 : construirea unei noi clădiri, în completarea 
celei vechi, pe suprafaţa de 264 m2, dotată cu 0mobilierul corespunzător 
cerinţelor, închiderea porticului ce mărgineşte curtea de onoare, deoarece 
frigul prea mare al iernii şi neputinţa de a se închide spaţiul deschis direct 
spre birouri sau săli de clasă creează condiţii improprii de lucru. Abia în 
1890 se primeşte creditul de 11 O.OOO lei pentru construirea noii aripi a şcolii. 
De data aceasta antrepriza lucrării o are directorul Scarlat Vâmav, 
personalitate de prestigiu şi om de aleasă cultură "cel a cărUi colecţie de 
tablouri va sta la baza pinacotecii de artă universală a Muzeului ieşean", care 
preluând această funcţie cere să se respecte expresia artistică în care a fost 
concepută prima clădire, deci să se păstreze unitatea stilistică dar fără 
copierea primei soluţii ce-şi păstrează originalitatea. 

Inginerul Scarlat Vâmav, cel care mulţi ani fusese preşedinte al 
Societăţii Române de Construcţii, în noua calitate de director al Şcolii de 
poduri şi şosele, apelează pentru realizarea proiectului aripei noi la arhitectul 
Louis Blanc, Autor şi a altor importante clădiri publice din Bucureşti.. 

Blanc a respectat opera înaintaşilor săi, a cărei valoare nu avea 
motive să o conteste, realizând o clădire neutră dar care se armonizează cu 
soluţia originară, clădire amplasată de-a lungul străzii Polizu. Pentru 
închiderea porticului, încă din contract s-a prevăzut: "se va face cu ferestre 
pe parapet de zidărie, identic faţadei muzeului". 

În ce priveşte materialele de construcţie folosite, pentru faianţă, în 
ţară neexistând meşteşugul manufacturizat la un înalt nivel, se recurge la 
firma din Paris Manufactură şi faianţă decorativă, Jules Loebenitz & fiul, 
dar pentru cărămidă se încheie contractul cu inginerul Nicolaie Cuţarida, 
unul din principalii producători ai acestui tip de materiale. 

78Date din documentele aflate la: AN. Fond M.L.P., dos. 9/1891-1892 
constructiune a noii aripi a localului şcolii. Se cere din nou avizul Primăriei •, de data aceasta de către 
arhitectul Louis Blanc, pentru "case de locuit de zid masiv lucrate cu mortar de var acoperite cu metal şi 
calcan de zid la vecini în conformitate cu planurile prezentate şi aprobate ... şi o reparaţie radicală, casele 
existente legându-se cu cele ce se construiesc din nou la Şcoala de poduri şi şosele". Lucrările s-au 
terminat în anul 1892. 
_ * AN.DMB, Fond PMB+Tehnic, dos. 49/1891 fl.328. 
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Ca şi predecesorul său, Vârnav preia conducerea lucrărilor, dar de 
data aceasta Ministerul Lucrărilor Publice, prin ministrul Olănescu, îi 
comunică "aprobând propunerea din raportul D-voastră nr. 611 vă 
încunoştiinţez că vi se acordă o îndemnizaţie de 20 lei pe zi pentru 
direcţiunea şi supraveghierea lucrărilor de 

Un teritoriu al oraşului Bucureşti, o lungă perioadă rămas într-o 
evoluţie lentă, s-a modificat radical pe parcursul unui veac datorită 
amplasării unor clădiri ce aparţin programelor de arhitectură noi vehiculate 
în secolul XIX, programe în dezvoltare care au avut impact urbanistic, 
arhitecturat şi constructiv asupra lui. Au contribuit direct la aceasta politica 
de modernizare dusă în mod constant de autorităţi, specialiştii care au fost · 
implicaţi în realizarea ei şi interesului orăşenilor pentru locul în care îşi duc 
traiul cotidian. 
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Summary 
The article deals with the metamorphoses of the north-westem part of the Romanian 
Capital - mainly with the building of the North railroad station. Like any other city, 
Bucharest kept growing, so that areas which were, once, considered out of its territory 
have been englobed and have become, in years, districts and quarters vital to the city life. 
The l 9th and 20th centuries brought accelerated changes in the studied area, due to its 
importance in the urban life. 
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Catalogu/ documentelor lui Constantin Şerban aflate în colecţiile 
Muzeului Municipiului Bucureşti 

Grina-Mihaela Rafailă 

Succesorul lui Matei Basarab la tronul Ţării Româneşti. a fost 
Constantin Şerban, fiul nelegitim al lui Radu Şerban vv., domn al Ţării 
Româneşti ( 1602-1611) şi al jupânesei Elina, fata popei Constantin din 
Bucureşti şi văduva lui Neagoe logofăt din Târgovişte, căreia îi dăruise satul 
Tântăva, din apropiere de Bucureşti 127 • Deşi se cunoştea descendenţa sa şi a 
fost însemnat la nas pentru a-l împiedica să acceadă la domnie, Matei 
Basarab nu l-a îndepărtat de la Curte şi chiar a înfiinţat pentru el, în 1646, 
dregătoria de serdar, calitate ce-i permitea de a fi mai mare peste oastea 
boierilor iară dregătorii. 

La 9/19 aprilie 1654 Sfatul lărgit în frunte cu mitropolitul lgnatie l-a 
ales domn pe Constantin Şerban, fiind uns în aceeaşi zi, înainte chiar ca 
Matei Vodă să-şi fi dat obştescul sfărşit. 

Fiind ales domn şi cu sprijinul tuturor slujitorilor, nemulţumiţi de 
plata lefuriÎor promise de către Matei Vodă Basarab înainte de bătălia de la 
Finta (17/27 mai 1653), Constantin Şerban a ales să rezolve cererile 
dorobanţilor, seimenilor şi a altor categorii de militari, pentru ca ulterior 
boierimea să reuşească să-l convingă să desfiinţeze corpurile seimenilor şi 
de a reduce alte bresle militare. Acest lucru va declanşa o nouă etapă a 
revoltei slujitorilor, căreia îi vor cădea victime numeroşi boieri, printre care 
s-a aflat şi Papa Brâncoveanu, tatăl viitorului domn, Constantin Vodă 
Brâncoveanu. De jafuri nu vor fi scutite nici bisericile sau mănăstirile. 
Pentru înăbuşirea revoltei Şerban Vodă este nevoit să ceară ajutorul 
princepelui Ardealului Gheorghe Râk6czy al II-iea şi domnului moldovean 
Gheorghe Ştefan, care au şi răspuns favorabil, bătălia decisivă dându-se 
lângă Şoplea, la vadul Teleajenului, între Bucov şi Ploieşti. Înfrângerea 
seimenilor şi dorobanţilor a contribuit şi mai mult la strângerea legăturilor 
dintre Constantin Şerban şi princepele Ardealului, materializată prin 
jurământul de credinţă depus de domnul muntean la Târgovişte, ca şi plata 
anuală a unui tribut de 3000 de galbeni. Mazilit în ianuarie 1658 Şerban 
Vodă este nevoit să se retragă în Transilvania, în martie. 

În toată această perioadă agitată Constantin Şerban a reuşit să-şi 
găsească timp şi să se ocupe de înfrumuseţarea bisericii curţii sale de la 
Dobreni, de ctitorisirea bisericii cu hramul Sf. Gheoghe din Piteşti, dar mai 

127 N. Stoicescu, Constantin Şerban, Editura Militară, Bucureşti, 1990, pp. 7-8. 
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ales de aşezământul mănăstiresc cu biserica Sf. Împăraţi Constantin şi Elena, 
destinată a deveni lăcaşul Mitropoliei, care va fi terminată în mai 1658, de 
succesorul său în scaun, Mihnea al III-iea, iar pictura va fi realizată abia 
peste 1 O ani, în timpul domniei lui Radu Leon. 

După o scurtă domnie în Moldova, între octombrie-noiembrie 1659, 
Constantin Şerban a revenit în scaunul muntean doar pentru 1 O zile, între 
li 11 mai-a. 25 mai/4 iunie 1660, fiind nevoit să părăsească Bucureştii şi să 
se retragă în Transilvania datorită intervenţiei trupelor turco-tătare.· 

Cu o armată de aprox. 6000 de ostaşi, Şerban Vodă va porni o nouă 
expediţie pentru a ocupa tronul de la Iaşi, dar nici de această dată nu a reuşit 
să se menţină decât aproape o lună, între 17/27 ianuarie-a. 17/27 februarie 
1661, fiind trădat de lefegii cazaci care se înţeleseseră cu tătarii. 

Retras în Polonia, Constantin Şerban va reveni în noiembrie 1673 
pentru a participa cu un steag de moldoveni, sub comanda marelui hatman 
Jan Sobieski, la bătălia de la Hotin şi apoi în ianuarie 1675, când, în fruntea 
a 6000 de oşteni participa la luptele antiotomane din Ucraina, încă mai spera 
la redobândirea scaunului muntean. 

După 25 de ani de pribegie şi speranţe, fostul domn se stingea, în vara 
anului 1685, pe moşia Waniowice, aflată la marginea pădurilor mari ale 
Carpaţilor Galiţiei, care-i fusese dăruită de regele Jan Sobieski în 1682, fără 
ca osemintele să-i fie aduse în ţară. 

Dincolo de ezitările şi nereuşitele domniei sale, Constantin Şerban se 
înscrie în seria domnilor români care s-au opus politicii otomane de 
expansiune, urmărindu-şi cu perseverenţă scopurile diplomatice şi militare şi 
pledând pentru consolidarea ţărilor române. Deşi a avut mai puţin simţ 
strategic, Şerban Vodă a apreciat generalizarea armamentului de foc şi s-a 
folosit de corpuri profesioniste de oaste în atingerea scopurilor vizate. Domn 
de spadă acesta şi-a asumat responsabilităţile politice şi militare impuse de 
momentul istoric dramatic de la mijlocul celui de al XVII-iea veac. 

Colecţia de ,,Documente" a Muzeului Municipiului Bucureşti este 
din fericire beneficiara a doar 40 de documente care provin din timpul 
primei domnii a lui Constantin Şerban, zis şi „Cârnul". Aşadar avem 38 de 
acte originale şi două copii româneşti care consemnează încheierea unor 
tranzacţii. 

Dintre acestea cele mai multe acte (12 doc.) sunt emise de către Constantin 
Vodă Şerban, fiind întăriri pentru stăpânirea de moşii împreună cu rumânii, 
care „ . „se-au vândut. rumâni ei şi cu toţi feciorii lor şi cu toate părţile lor de 
moşie ... ", ca de pildă Drăgeşti, lzbiceni, Hăndrăşeşti, Negraşi şi Stoeneşti, 
care sunt susţinute şi de membrii divanului, ce sunt menţionaţi în doar 9 doc. 
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Intre documentele cercetate avem şi două femei - Neacşa băneasa, 
I 

soţia ~arelui ban al Craiovei Ghiorma Alexianu, care schimbă niş~e ţigani 
cu fii~ ei,. Dumitraşco spătar şi Alexandru postelnic, şi jupâneasa Raţia, care 
a fosţ soţia lui Miroslav logofăt din Piteşti, care vinde un loc de qase din 
Bucureşti, fapt ce confirmă deplinătatea drepturilor juridice de care se 
bucurhu şi în această perioadă. 

Printre scriitorii de documente amintesc pe Dumitru Boldiciu logofăt 
(4 doc.), Mihalcea log. Radu log., Manole log. din Târgovişte, Tonca Şerban 
log., dar şi popa Ra~u din Măcreşti, popa Neagoi din Scâiani, sau oameni 
simpli, ca de pildă Gherghi din Mătăsarie, Dobromir, Stan Spiridon, 
Paraschiva sau Iorga, fapt ce atestă creşterea numărului ştiutorilor de carte. 

În ce priveşte limba de scriere avem 5 doc. redactate în limba slavonă, 
restul fiind scrise în limba română. Cele 40 de documente sunt validate 
astfel: cu sigiliu mijlociu domnesc în ceară sau chinovar, sigiliu inelar 
domnesc în chinovar, apoi sigilii inelare în negru de fum sau cerneală, ca şi 
semnături digitale. Din punct de vedere al suportului material avem 7 doc. 
redactate pe. pergament, în timp ce restul sunt scrise pe hârtie de format 
folio/difolio cu sau fără filigran. Referitor la locul de emitere avem 5 acte 
emise la Târgovişte şi 3 acte emise la Bucureşti, iar în două cazuri avem 
menţionată „casa" unuia dintre martori, unde a fost redactat zapisul (doc. 16 
şi 31 ). În ce priveşte valorificarea anterioară şi din bibliografia cercetată 
până în momentul de faţă doar 13 doc. au văzut lumina tiparului sub diverse 
forme - ediţii, regeste, menţiuni sau facsimile, sau au putut fi admirate în 
cadrul unor expoziţii temporare cum a fost cea din vara anului 2006 
intitulată „Mărturii sigilare". 

Mulţumiri dl. prof. univ. dr. Pavel-Mircea Florea de la Facultatea de 
Arhivistică pentru transcrierea şi traducerea documentelor slave. 

* 

1. 1654 (7162) aprilie 10 Tatu logofăt din Pătroe împreună cu 
vara sa, Vişa, Udrea logofăt din Găeşti şi Radu Macrea din Voineşti vând lui 
Costandin căpitan, fiul lui Radu armaş, partea lor de moşie din Gemenile 
împreună cu rumănii: Albu, Vlad, Grozea, Micu, Neagoe, Radu, Milia, 
Stoian, Radu, Pârvu, Ion, Radu Băzarea, Ionaşco, Neagoe şi Bucur şi cu 
feciorii lor, ca şi muntele din Valea Tătarului cu suma de 520 de galbeni. 
Semnează cei patru vânzători. 
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M.M.B., nr. 26920 
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (35x24,5), 3 sigilii inelare în 

negru de fum. Are copie modernă. 

Bibliografie: reg.: l.C. Filitti, Arhiva Gh. Gr. Cantacuzino, Bucureşti, 
1919, p. 219. 

menţ.: N. Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara 
Românească şi Moldova. Sec. XIV-XVII, 

Editura enciclopedică română, Bucureşti, 
1971, p. 157, n. I. 

2. 1654 (7162) mai 3, Târgovişte Costandin Şerban domnul Ţării 
Româneşti întăreşte lui Neanul cel Bătrân, fiul lui Tudurea logofăt, fiilor săi, 
Necula şi Gherghi, şi lui Toma din Comăniţa ocina de la Comăniţa, j. Olt, 
însă 2 funii şi jumătate din cele 6 funii, pentru care au avut cărţi şi hrisoave 
vechi, ce au fost arse de egumenul Gligorie de la mănăstirea lui Drăguşin 
paharnic din Comăniţa. După moartea lui Matei Vodă Neniul cel Bătrân 
împreună cu fiii lui vine în divan pentru a spune că nu au închinat la 
mănăstirea lui Drăguşin paharnic, nici o parte a lor de loc, aşa cum au 
mărturisit şi alţi boieri din jurul locului, anume: Chirca postelnic, Goian 
postelnic din Preoteşti, Dumitru postelnic, Mihăilă din Urlueşti, Dumitru din 
Oteşti, Laţco cel Bătrân din Cămieşti şi alţi bătrâni. Martori: Spahiul mare 
ban al Craiovei, Preda mare vornic, Radu mare logofăt, Bunea mare vistier, 
Hriza mare spătar, Pano stolnic, Radu mare comis, Radu mare paharnic şi 
Istratie mare postelnic. Ispravnic, Radu mare logofăt. Scrie Dumitru 
Boldiciu logofăt. 

M.M.B., nr. 40598 
Orig. slav., perg. (48,5x34), invocaţia simbolică, litera iniţială şi 

monograma ornate cu chinovar, semnătura domnului, sigiliu mijlociu, 
timbrat, cusut. 

3. 1654 (7162) mai 22 Costandin Şerban domnul Ţării Româneşti 
întăreşte lui Iordache postelnic stăpânirea sa asupra rumănilor cu feciorii lor 
care s-au vândut împreună cu toată moşia lor din Negraşi, încă din timpul lui 
Matei Basarab. 

M.M.B., nr. 27443 
Orig. rom., hârtie difolio (30,5x21,5), monograma ornată cu 

chinovar, semnătura domnului şi sigiliu mijlociu, timbrat. 
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Bibliografie: reg.: l.C. Filitti, Arhiva Gh. Gr. Cantacuzino, Bucureşti, 
1919,p. 143. 

4. 1654 (7162) iunie 11, Bucureşti Costandin Şerban domnul 
Ţării Româneşti întăreşte jupâneselor Mihnea şi Marula logofeteasa, fetele 
lui Ilie al doilea vomic din Comeşti şi ale Despinei, stăpânirea unei jumătăţi 
din satul Hăndrăşeşti din j. Ialomiţa împreună cu rumănii, care fuseseră de 
zestre ai Despinei de la părinţii ei. Rumănii fuseseră vecini de baştină încă 
din timpul lui Mihnea vv. şi mai apoi au apucat şi legătura lui Mihai vv. 
Martori: Ghiorma mare ban de Craiova, Preda mare vomic, Stroe mare 
logofăt, Bunea mare vistier, Hriza mare spătar, Chirca mare stolnic, Radu 
Mihalcea mare comis, Panno Filipescu mare paharnic, Istratie mare 
postelnic. Ispravnic, Stroe mare logofăt. Scrie Dumitru Boldiciu logofăt. 

M.M.B., nr. 27292 
Orig. slav., hârtie difolio cu filigran (41,5x30), invocaţia simbolică, 

litera iniţială şi monograma ornate cu chinovar, sigiliu mijlociu, timbrat. 
Are copie rom. 

Bibliografie: reg.: l.C. Filitti, Arhiva Gh. Gr. Cantacuzino, Bucureşti, 
1919, p. 2. 

5. 1654 (7162) iunie 15 Preda mare vomic dă carte lui Andrei 
spătar pentru nişte ţigani cumpăraţi de la soacra sa, Ancuţa, care fuseseră 
luaţi de răposatul Matei Basarab domnul Ţării Româneşti, fără a-i da alţi 
ţigani în loc sau fără a-i plăti. 

M.M.B., nr. 39181 
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (30,5x21,5), sigiliu inelar în 

ceară verde, căzut. 

6. 1654 (7162) iunie 25, Bucureşti Costandin Şerban domnul 
Ţării Româneşti întăreşte lui Bunea vistier, soţiei lui, Grăjdana, fata lui Mihu 
spătar, şi fiilor lor satului Izbiceni din j. Romanaţi împreună cu toţi vecinii, 
anume: popa Cochici, Prăşan, Radu, Stoica, Fraica, Dragomir, Părvu, 
Cemica, Cărare, Glăvan, Mirea, Balea, Manea, Beaică, Budiman, Muşat, 
Marin, Negoiţă, Stoian, Ştefan, Voineşor, Drăgea, Nodea, Zăgorean, 
Drăgoiu, iar Zăgorean, Stan Dechiian, Mănăil, Lupul, Dragul, Mihnea, 
ginerele lui Zăgorean, Stan spătar, Voinea, fratele lui Stan spătar, Lepădat, 
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Badea, Dragu, Stoia, Nadreiu, Petru, Baja, Tuduru, fratele lui Baja, 
Dragomir, nepot Ioanesei, Oprea, Lepădat, Radu al Neagăi, Bunta, fiul lui 
Duţă, Dobre, Coţofană, Stoian Robul, Turcia, Rade şi Mihil împreună cu fiii 
lor, care se vânduseră drept vecini domneşti din timpul răposatului Mihai 
Vodă. Apoi s-au răscumpărat de la Doamna Stanca, soţia lui Mihai Vodă. În 
timpul celei de a doua domnie a lui Radu Vodă Mihnea sătenii din Izbiceni 
s-au vândut iar vecini cu toată deadina şi cu fiii lor jupanului Miho spătar, 
tatăl Grăjdanei vistiereasa cu suma de 144000 de aspri, la leat 7131 (1623 ). 
În timpul domniei lui Matei Vodă jupanul Miho spătar a vândut satul 
Jzbiceni împreună cu vecinii şi cu tot venitul lui Buzinca comis, soţul 
Grăjdanei cu suma de 800 de galbeni. După moartea lui Buzinca comis 
domnul Matei V odă le-a lepădat cei 800 de ughi şi a luat satul lzbiceni în 
puterea domnească şi toţi au fost vecini domneşti. Împreună cu divanul 
domnul hotărăşte ca Bunea vistier şi soţia sa, Grăjdana, să dea în~poi banii 
domneşti (1 OOO de ughi) şi să stăpânească ·satul împreună cu vecinii şi cu tot 
·venitul cum a fost şi mai înainte. Martori: Ghiorma mare ban al Craiovei, 
Preda mare vomic, Stroe mare logofăt, Hriza mare spătar, Chirca mare 
stolnic, Gherghe Băleanul mare clucer, Radu Mihalcea mare comis, Pană 
mare paharnic şi lstratie mare postelnic. Ispravnic, Stroe mare logofăt. Scrie 
Dumitru Boldiciu. 

M.M.B., nr. 26862 
Orig. slav., perg. (29x48,5), invocaţia simbolică, litera iniţială şi 

monograma ornate cu chinovar, semnătura domnului, sigiliu mijlociu, 
timbrat, cusut. 

Bibliografie: reg.: l.C. Filitti, Arhiva Gh. Gr. Cantacuzino, Bucureşti, 
1919, pp. 219-220. 

7. 1654 (7162) iulie 3, Bucureşti Costandin Şerban domnul Ţării 
Româneşti întăreşte lui Iordache postelnic, fiul lui Trufanda vistierul, satul 
Negrăşani din j. Vlaşca împreună cu rumănii, anume: Albu cu trei feciori, 
Urs, Filip cu patru feciori, Nan cu un fecior, Bănciu cu patru feciori, Stan 
Tălpigă cu trei feciori, Radu Mărtinescu, Neaga cu trei feciori, Vişan cu un 
fecior, Hărsu cu doi feciori, Martin, Dan cu un copil, Manea Vlahoda cu doi 
.feciori, Ion Mărtan cu trei feciori, Voico cu patru feciori, Manea cu doi 
feciori, Dobrin cu un fecior, Bălăcanu cu doi feciori, Urs cu un fecior, Vlad 
cu un fecior, Dobrotă Răuţul cu patru feciori, Stanciu cu doi feciori, Dumitru 
cu cinci feciori, Radu cu trei feciori, Voico cu fratele lui şi cu fiul lui, Radu 
cu un fecior, Urs Căpăţănă cu cinci feciori, Balea cu trei feciori, Stoica, 

163 



Lanciul cu un fecior, Baico cu doi feciori, Stanciu cu doi feciori, Anghel cu 
fratele lui, Dragnea cu trei feciori, Baia cu trei feciori, Voico cu fratele lui, 
Stanciul cu trei feciori, Draga cu un fecior, Stanciu] cu doi feciori, Vlaicu, 
fiul lui Stanciu, Goţă, Manea Lungul cu cinci feciori, Fraia cu trei feciori, 
Stan al Iugăi cu un fecior, luga, Urs cu doi feciori, Pătru cu trei feciori, 
Joana, Vlad fiul lui Drag, Cărstea cu patru feciori, Balea Linişorul cu un 
fecior, Dragnea fiul lui Diilă cu doi feciori, Luca cu trei feciori, Stan fiul 
Hodorescului cu doi feciori, Radu Muranglă cu un fecior, Ilie cu doi feciori, 
Albul Băsăil cu un fecior, Albul fiul lui Rădiţă Lungu cu un fecior, Dobrotă 
al lui Nenciu cu patru feciori, Urs, Mircea cu un fecior, Stanciu, Rădici, 
Stanciu cu fraţii lui, Stoian, Stan, Dobrotă Rădiţă cu feciorii lui, Vlaicu, 
Radu pârcălab cu feciorul lui, Şerbu cu feciorii, Ilie cu feciorii lui, Gavrilă 
cel bătrân cu feciorii şi Şerbu, care se vânduseră rumăni încă din timpul 
răposatului Matei Basarab domnul Ţării Româneşti. Martori: Ghiorma mare 
ban al Craiovei, Preda al doilea mare vornic, Stroe mare logofăt, Bunea mare 
vistier, Hriza mare spătar, Gherghe mare clucer, Istratie mate postelnic, 
Chirca mare stolnic, Radu mare comis, Pană mare paharnic, Danciu mare 
slujer, Necula mare pitar. Ispravnic, Stroe mare logofăt. Scrie Mihalcea 
logofăt. 

M.M.B., nr. 27444 
Orig. slav., perg. (38x54), invocaţia simbolică, litera iniţială şi 

monograma ornate în chinovar, semnătura domnului şi sigiliu mijlociu, 
timbrat, cusut. 

Bibliografie: reg.: I.C. Filitti, Arhiva Gh. Gr. Cantacuzino, Bucureşti, 
1919, p. 143. 

8. <1654 aprilie 9> (7162) - <1654 august 31> (7162) 1 Costandin 
Şerban domnul Ţării Româneşti întăreşte lui Bunea mare vistier şi soţiei lui, 
Grăjdana, fata lui Mihu spătar, stăpânirea satul lzbiceni din j. Romanaţi 
împreună cu toţi rumăni care se vânduseră drept rumăni domneşti în timpul 
lui Mihai Vodă. Aceştia s-au răscumpărat de la doamna Stanca, soţia lui 
Mihai Vodă. Apoi în a doua domnie a lui Radu Mihnea Vodă aceştia s-au 
vândut drept rumăni domneşti cu feciorii lor şi cu toată moşia jupânului 
Mihu spătar cu suma de 144 de aspri. În timpul lui Matei Basarab, jupânul 
Mihu spătar i-a vândut pe aceştia lui Buzinca comis, ginerele lui, cu suma de 
800 de ughi. După moartea Buzincăi comis domnul Matei Basarab i-a 
lepădat cei 800 de ughi şi i-a luat iar drept rumăni domneşti. 
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M.M.B., nr. 26898 
Copie rom., hârtie folio (30x20,5). Are copie modernă. 

1 Datat după domn şi văleat. 

9. 1654 (7163) septembrie 27 Costandin Şerban domnul Ţării 
Româneşti dă carte slugii sale domneşti Tudoran ceauş din Buzău pentru a-şi 
lua toată dijma de pe moşia sa de la Tărăcicoiu, care fusese luată până atunci 
de către Ignatie, nepotul părintelui vlădicăi. 

M.M.B., nr. 13958 
Orig. rom., hârtie folio cu filigran (20,5x20,5), monograma şi sigiliu 

mijlociu în chinovar. 

10. 1654 (7163) decembrie 8 Cheraco din Măcreştii din Vale, fiul 
lui Neagu Bitul, vinde lui Radu păhărnicel din Măcreştii din Vale o funie de 
33 stânjeni de moşie din Măcreşti cu suma de 3 ughi şi jumătate. Megiaşi 
martori: Radu Cojocar păhărnicel din Măcreştii din Vale, Neagul paharnic 
din Măcreştii din Vale, Radu paharnic, fiul lui Nan din Măcreştii din Vale, 
Petco paharnic din Măcreştii din Vale, Lazar paharnic din Pueşti, Nan 
paharnic, fiul lui Benea din Măcreştii din Vale, Toader, fiul lui Stoicu 
paharnic din Pueşti, Muşat paharnic, fiul lui Tatu, Neagu paharnic, fiul lui 
Andonie din Pueşti, Stoica paharnic, fiul lui Vasilie din Pueşti şi Bogdan 
paharnic, fiul lui Marco din Pueşti. Zapisul este scris de Dumitru logofăt. 

M.M.B., nr. 13933 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (29,5x21), 6 semnături digitale în 

cerneală. 

11. 1654 (7163) decembrie 8 Muşat împreună cu fiii lui, Tatu şi 

Marco, şi cu alţi oameni vând lui Radu păhărnicel din Măcreştii din Vale o 
funie de 33 stânjeni de moşie din Măcreşti, care merge din apa Buzăului 
până în Tătarul şi lvanul, cu suma de 4 ughi. Megiaşi martori: Radu Cojocar 
păhărnicel din Măcreştii din Vale, Neagul păhărnicel din Măcreştii din Vale, 
Radu păhărnicel, fiul lui Nan din Măcreştii din Vale, Petco păhărnicel din 
Măcreştii din Vale, Lazar păhărnicel din Pueşti, Nan păhărnicel, fiul lui 
Benea din Măcreştii din Vale, Toader, fiul lui Stoicu păhărnicel din Pueşti, 
Muşat păhărnicel, fiul lui Tatu, Neagu păhărnicel, fiul lui Andonie din 
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Pueşti, Stoica păhărnicel, fiul lui Vasilie din Pueşti şi Bogdan păhărnicel, 
fiul lui Marco. 

M.M.B., nr. 13936 (a) 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (29x21), 10 semnături digitale în 

cerneală. 

12. 1655 (7163) ianuarie 3 Costandin Şerban domnul Ţării 

Româneşti întăreşte lui Bunea mare vistier şi sotiei lui, Grăjdana, fata lui 
Mihu spătar, stăpânirea satul Izbiceni din j. Romanaţi împreună cu toţi 
rumăni de acolo care fuseseră luaţi în silă de către Matei Basarab domnul 
Ţării Româneşti. 

M~V.B., nr. 26900 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (41,5x27,5), invocaţia simbolică, 

litera iniţială şi monograma ornate cu chinovar, semnătura domnului, 
sigiliu mijlociu, timbrat, cusut. 

Bibliografie: reg.: I.C. Filitti, Arhiva Gb. Gr. Cantacuzino, Bucureşti, 
1919,p.220. 

13. 1655 (7163) ianuarie f.z. Costandin Şerban domnul Ţării 

Româneşti întăreşte părintelui egumen Gavril şi tuturor călugărilor moşia 
Vălsăneşti dinj. Romanaţi cu funii de ocină, vii, 3 pogoane de vii din Dealul 
Paţii împreună cu ţiganii: Zbârce, Dumitru, Pătru şi feciorii lor, care fuseseră 
dăruiţi de jupan Spahiul fost mare ban. Martori: Ghiorma mare ban de 
Craiova, Preda mare vomic, Siroe mare logofăt, Bunea mare vistier, 
Gherghe mare clucer, Chirca mare stolnic, Radu mare comis, Hriza mare 
paharnic. Ispravnic, Stroe mare logofăt. 

M.M.iJ., nr. 39187 
Orig. rom., hârtie difolio (40x30), deteriorat, invocaţia simbolică, 

litera iniţială şi monograma ornate cu chinovar, sigiliu mijlociu în ceară, 
căzut. 

14. 1655 (7163) aprilie 15 Creţul din Măcreşti vinde lui Radu 
cojocar din Măcreşti o funie de moşie din Măcreşti. Martori: Neagu 
călugărean, Bogdan din Măcreşti şi Radu Răznoiul. 

M.M.B., nr. 13897 
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Orig. rom., hârtie folio cu filigran (33x23), o semnătură digitală în 
cerneală. 

15. 1655 (7163) aprilie 27 Calotă vinde Aftimiei şi fetelor ei partea 
de ocină din vale a lui Băluică, care fusese aleasă de 6 megiaşi Prăşcoveni: 
Crăciun din Cacaleţi, Stepan din Vlăduleni, Vlad din Juglie, Neagu din 
Criva, Drăgoi din Păpălari şi Dabul. 

M.M.B., nr, 30398 
Orig. rom., hârtie folio cu filigran (14,5x20,5). Provine de la 

Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. Are copie modernă din 1892. 

16. 1655 (7163) august 8 Bunea şi Neagoe din Măcreşti, fiul lui 
Mareş din Răduleşti, dau zapis pentru cei 500 de stânjeni aleşi din hotarul 
Răduleştilor. Moşneni martori: Stan portar din Bălteni, Stan Grumezea din 
Pitulaţi, Neagul călugăreanul din Măcreştii din Vale, Ionaşco Şchiopul din 
Măcreştii din Deal şi fratele lui, Milea, Neagolea din Vărăţi, Adrian din 
Vărăţi şi Ghinea din Vărăţi. Scrie popa Radu din Măcreştii din Deal în casa 
lui Ionaşco Şchiopul din Măcreştii din Deal. 

M.M.B., nr. 13905 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (28,5x22). 

17. 1655 (7164) octombrie 23 Costandin Şerban domnul Ţării 

Româneşti dă carte lui Balea copilul pentru a-şi primi toată dijma din pâine, 
orz, mei, fănuri şi peştele din balta de pe partea sa de moşie de la 
Burcileasca, Stăiasca şi din Balta Albă de la Negoiţă Tătarul clucer, care 
fuseseră închinate de către Neniţa dascăl din Râmnic. 

M.M.B., nr. 27221 
Orig. rom., hârtie folio cu filigran (28x21), semnătura domnului şi 

sigiliu inelar în chinovar. 

18. 1655 (7164) decembrie 11 Unchiaşul Balotă din Gârbovii de 
Jos vinde jupanului Gherghe al doilea mare vornic din Băleni 80 stânjeni de 
ocină din siliştea Schimbaţilor cu suma de 24 ughi. Martori: Dănăil, fiul 
Rădulei, Nenul, fiul lui Neniu, Stan Mărzacu din satul Gârbovi şi Laţcar, fiul 
G lodeanului. 

M.M.B., nr. 27221 

167 



Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (32x22), o semnătură în digită în 
cerneală. 

Bibliografie: reg.: l.C. Filitti, Arhiva Gh. Gr. Cantacuzino, Bucureşti, 
1919,p.33. 

19. 1656 (7164) februarie 1, Târgovişte Costandin Şerban domnul 
Ţării Româneşti întăreşte jupânesei Stanca, fata lui Dumitru Dudescu fost al 
doilea mare vornic şi soţie a lui Mirică paharnic, ocina din Drăgeşti de pe 
apa Argeşului, din j. Ialomiţa, împreună cu rumănii: Bădii, Stănil, Vlad 
Dediu, Albul cu fraţii şi feciorii lor, care au fost ai lui Mirică paharnic, de la 
părinţii lui. După moartea lui Nedelco clucer din Boteni Mirică paharnic 
vinde lui Dumitru al doilea vomic partea sa de moşie din Drăgeşti pentru 
nişte datorii ale tatălui său. Radu logofăt, fratele Stancăi, vine de faţă la 
divan cu Necula pitar care susţinea că această parte de moşie fusese pusă 
zălog pentru suma de 330 de ughi fără ştirea jupânesei Stanca, însă domnul 
Matei Vodă nu i-a în seamă zapisul de vânzare. Acum în timpul domniei lui 
Costandin Şerban Bădil împreună cu alţi rumăni vin la divanul din Bucureşti 
şi spun că n-au fost rumăni ai Puiosului, însă Radu logofăt scoate un zapis şi 
alte cărţi domneşti în care se arată toţi rumănii scrişi pre nume care au fost 
lăsaţi de Puios la moartea sa lui Nedelco clucer Boteanul. Martori: Gherghe 
mare vomic, Stroe mare logofăt, Părvu mare vistier, Pană mare spătar, [ ] 1 

mare clucer, Radu mare stolnic, Radu. mare comis, Radu mare paharnic, 
Tănasie mare slujer, Necula Glogoveanu mare pitar. Ispravnic, Stroe mare 
logofăt. Scrie Radu logofăt. 

M.M.B., nr. 28421 
Orig. rom., perg. (39x49,5 cm.), invocaţia simbolică, litera iniţială şi 

monograma ornate cu chinovar, semnătura domnului, sigiliu mijlociu, 
timbrat, cusut. 

Bibliografie: menţ.: N. Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara 
Românească şi Moldova. Sec. XIV-XVII, 

Editura enciclopedică română, Bucureşti, 
1971, p. 174, n. 11. 

1 Loc alb în orig. 
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20. 1656 (7164) martie 23 Tudosie şi Neagu vând jupânului Pan 
partea lor de moşie din Vulpeni cu suma de 3 ughi şi jumătate. Martori: Vlad 
din Creţuleşti, Neagoe, Şirban, Stan, Duca şi Tecşan ceauş. Zapisul este scris 
de către Gheorghi din Mătăsari. 

M.M.B., nr. 28326 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (27,5x20,5), 7 semnături digitale 

în cerneală. Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

21. 1656 (7164) aprilie 10 Radu împreună cu soţia sa, Neacşa, fata 
lui Parpalic, şi cu fiii lor, Istodor şi Neagu, vând lui Radu paharnic, fiul lui 
Coman din Săveşti, 50 de stânjeni de moşie din ocina Parpalicească cu suma 
de 17 ughi. Tocmeala a fost făcută în casa lui Nedelco ceauş din Săveşti, cu 
ştirea jupanului Gherghe al doilea mare vomic. Martori: Nedelco ceauş, 
Pătraşco popă din Săveşti, Cărstea. iuzbaşă din Conţeşti, Stoica slujer din 
Titu, Brătia logofăt din Băra, Radu ceauş din Stupineni, Sima şi fratele lui, 
Danciul, Irimiia din Brăneşti Antonie vătaf din Drăgeşti şi Iorga logofăt. 
Scrie Radu logofăt, nepotul lui Bădislav logofăt. 

M.M.B., nr. 30632 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (31,5x22), 7 semnături digitale în 

cerneală. Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

22. 1656 (7164) mai 22 Nan, fiul lui Vişan din Scăiani, vinde lui 
Moise căpitan de roşi partea lui de moşie din satul Scăieni şi a şasea parte 
din Băsca cu suma de 35 ughi, împreună cu ulmetul aşa cum scrie şi în 
cartea răposatului Alicsandru Vodă. Martori: Coman căpitan Popescul, 
Lefter ceauş, Neagoe Coetescul şi Stoica Băsceanul. 

M.M.B., nr. 27721 
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (21,5xl6), 4 sigilii inelare în 

negru de fum şi o semnătură digitală în cerneală. Are copie modernă la nr. 
27720(1). 

Bibliografie: reg.: l.C. Filitti, Arhiva Gh. Gr. Cantacuzino, Bucureşti, 
1919, p. 158. 

23. 1656 (7164) august 12 Stanciu portar vinde lui Drăguşin 

Fisenţa o funie de moşie din Pometeşti cu suma de 18 taleri. Martori: popa 
Manta şi [Mihai?] 1 Cornea. 
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M.M.B., nr. 12199 
Orig. rom., hârtie folio cufiligran (19,5x17), o semnătură digitală în 
cerneală. 

1 Rupt în orig. 

24. <1655 septembrie l> (7164) - <1656 august 31> (7164) Iacov dă 
surorii sale, Neagolea, zapis pentru partea lui de moşie pe care a dăruit-o 
nepotului Stoica pentru a fi pomenit la moartea sa. Martori: Dan Gărdan, 
Tatomir, Dragomir, Vlad, fiul lui Tudor, mătuşa Maria şi Bărsan. 

M.M.B., nr. 28325 
Orig. rom., hârtie folio cu filigran (15x21) 7 semnături digitale în 

cerneală. Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

25. 1656 (7165) octombrie 28 Stoian, fiul lui Petre din Bărzişte şi 
nepot moşului Slavinei, vinde lui Radu Dudescu logofăt din Dudeşti 21 
stânjeni cu câte 85 de bani pe stânjen. Martori: Micu, Cernica roş din 
Văcăreşti, Stoian paharnic din Bărzeşti şi Ivan Teş din Săcuiani. Scrie popa 
Neagoi din Săcuiani. 

M.M.B., nr. 35865 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (31x21,5), 3 semnături digitale în 

cerneală. 

Bibliografie: facs: Documente feudale privind istoria oraşului Bucureşti 
şi a satelor învecinate, aflate în colecţia 

Muzeului Municipiului Bucureşti, coord. dr. Ionel 
Ioniţă, p. 22. 

26. 1656 (7165) decembrie 23, Târgovişte Costandin Şerban 

domnul Ţării Româneşti întăreşte lui Vlad Rudeanu paharnic şi fiilor lui 
ocină în satul Stoeneşti, j. Romanaţi, însă partea lui Dumitru stolnic şi a 
fiului său, Stanciu postelnic din Vărăţi, împreună cu rumănii, anume: 
Tatomir, Lupul, Barbu, Colţea şi Stan, fiii lui Bălan, Cărstea, Muşat, Şuia, 
Stanciu, feciorul Stanciului, Bălan, Stan şi Ion, cu fraţii şi feciorii lor ca şi 
alţi rumăni fugiţi. În zilele răposatului Matei Vodă, la leat 7154 ( 1646), 
Dumitru stolnic şi fiul său, Stanciu postelnic, vând lui Vl~d Rudeanul 
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paharnic această parte de ocină şi cu toţi rumănii din satul Stoeneşti cu suma 
de 300 de ughi, fiind martori: Socol clucer, Marco mare annaş, Nicola mare 
pitar, Ivaşco clucer din Cepari, Chirca postelnic din Curţişoare, Pana logofăt, 
Neagoe postelnic, Părvu postelnic, Radu căpitan din Fărcaşi, Badea căpitan 
din Comani, Stan vomic din Greci, Mitrea postelnic din Puturoasa, Nica 
neguţător, Ghiorma, fiul lui Isar, Chera neguţător şi Hriza clucer din 
Dumitreşti. Martori: Ghiorghie mare vomic, Stroe mare logofăt, Părvu mare 
vistier, Pana vei spătar, Diicu mare clucer, Neagoe mare postelnic, Radu 
Fărcăşanu mare stolnic, Radu mare comis, Radu mare paharnic, Măinea 
mare slujer, Nicola Glogoveanu mare pitar. Ispravnic, Udreşte Nasture} al 
doilea logofăt. Scrie Costea Buliga logofăt. 

M.M.B., nr. 28530 
Orig. rom., perg. (45x37), invocaţia simbolică, litera iniţială şi 

monograma ornate cu chinovar, sigiliu mijlociu, timbrat, cusut. 

27. 1657 (7165) ianuarie 3 Popa Oana împreună cu fiul lui, Oprea 
din Corbi, vând lui Dumitraşco logofăt din Voineşti şi soţiei lui partea sa de 
ocină din Copăceni împreună cu partea fratelui său, Petre, cu suma de 5500 
bani, însă fără rumăni. Martori: Pană al doilea pitar din Tăh.Jleşti, Lupul 
vomic din Gălăşeşti, Badea logofăt din Ciornogărla, Mihul roş din Criveni, 
Stan ceauş din Copăceni, State neguţător din Târgovişte, [ ] 1 vomic, Nedelco 
paharnic, [ ] 1 Muja logofăt, Chiria postelnic, Lazăr din Tătuleşti, Albul din 
Tătuleşti şi Mihai logofăt. Scrie Manole logofăt din Târgovişte. 

M.M.B., nr. 28422 
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (3Jx21), 2 sigilii inelare şi 7 

semnături digitale în cerneală. Provine de la Epitropia Aşezămintelor 
Brâncoveneşti. 

1 Semnătură indescifrabilă. 

28. 1657 (7165) ianuarie 25 Andrei din Micşani vinde lui _Negoiţă 
clucer partea sa de moşie din satul Micşani, însă a patra parte din partea 
Băndiiască, cu suma de 19 ughi. Martori: popa Crăstea din Micşani, popa 
Crăciun din Căndeşti, Tudor neguţător din Vistiiariul şi Voico din Trăcov. 

M.M.B., nr. 13938 
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Orig. rom., hârtie folio cufiligran (30,5x20), o semnătură digitală în 
cerneală. 

29. 1657 (7165) februarie 14 Dobromir, fiul lui Tudoran din 
Homeşti, dăruieşte nepotului Costandin partea sa din dumbravă împreună cu 
silişte şi pomi, trei pământuri la Urmaşu şi un altul la Gărgăil (Gorgonei). 
Martori: Lupul din Homeşti cu fiul lui, Ariton, Stănimir, Lupul roşul din 
Homeşti, Stoica din Homeşti, Dumitraşco din Homeşti, Buda din Putreda de 
la deal cu fratele lui, Crăste, Stancu din Hereşti şi fratele lui, Pascu, Bagdan 
al Vladului, Staico din Herăşti şi Stan Finta. Scrie Dobromir. 

M.M.B., nr. 13 797 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (30x21). 

30. 1657 (7165) februarie 19, Târgovişte lacomi, fiul lui Hagi din 
satul Velizdonie de la Rumele, şi ginere răposatului Antonie cămăraş, vinde 
lui Costandin Cantacuzino fost mare postelnic şi lui Pană Filipescu mare 
spătar toate moşiile din siliştile Opintiţilor, Căldăreştilor, Stoineştilor şi 

Futuţilor, din ţinutul Buzăului, împreună cu vadurile de moară din apa 
Călmăţuiului cu suma de 400 ughi, care au fost ale socrului său. Martori: 
Mareş logofăt, Costie al doilea mare vornic, Stroe logofăt, Bunea fost mare 
vistier, lvaşco mare armaş, Mănea fost mare slujer, Radu mare stolnic, Radu 
mare paharnic, Necula Glogoveanu mare pitar, Radu mare comis din 
Căndeşti, Vlad clucer Bărsăscul, Radu mare cămăraş, Preda fost logofăt, 
Colţea pitar Doicescu Mogoş clucer Păuleascul, Drăghici căpitan, Badea 
căpitan din Nucet şi Pătraşco căpitan din Nucet. Scrie Tonca Şerban. 

M.M.B., nr. 13759 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (44,5x29), sigiliu inelar în negru 

de fum. 

31. 1657 (7165) februarie 20 Bogdan din Bogoteşti împreună cu 
fiul lui, Tudor, şi cu vărul lui, Voico, dau zapis nepotului Radu, fiul lui 
Nedelco şi nepot lui Neagoe din Ruteni, pentru 20 stânjeni din ocina de la 
Bogoteşti, cât şi pentru o sută de stânjeni ai căror bani au fost luaţi de către 
Neagoe şi Nedelco. Martori: Radu aprod de Dobroţie, Tudosie aprod de 
Dobroţie, Bratu aprod de Lipoveţi. Scrie Stan Spiridon în casa lui Radu 
zugrav. 

M.M.B., nr. 26901 
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Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (30x21), 3 semnături digitale in 
cerneală. Are copie modernă. Are o altă copie modernă la nr. 26949, care 
are data greşită de 165 6 (7165) decembrie 20, întrucât „ den" a fost citit 
drept luna „ decembrie ". 

32. 1657 (7165) martie 6, Târgovişte Costandin Şerban domnul 
Ţării Româneşti întăreşte lui Costea cojocar: nişte case cu loc, pivniţă de 
piatră şi grădină de lângă biserica cu hramul Sf. Dimitrie din oraşul 

Târgovişte, care au fost cumpărate de la Dumitra, soţia lui Mihai şoimarul 
din Târgovişte, şi de la fiica ei, Despa, cu suma de 15000 de aspri; un alt loc 
de prăvălii cumpărat pe Uliţa Mare, la care au fost martori: popa Erimia de 
la Sf. Vineri, popa Hriza de la Sf. Nicolae, Ghinea cojocar, Costandin 
chiurcibaşa, Cărstea şi Sava neguţătorii; un alt loc alături, unde este grădina, 
cumpărat de la Isar cămăraş cu suma de 5000 de aspri; nişte case cu loc în 
oraşul Bucureşti, alături cu casele lui Costandin chiurcibaşa, cumpărat de la 
Tudor abagiu şi de la fiul lui, Dumitraşco, cu suma de 150 de galbeni, la care 
au fost martori: Costandin chiurcibaşa, Cuţar neguţător şi Sava neguţător; un 
loc pentru prăvălie cu curte în Bucureşti, între Fota şi Mazarachi, cumpărat 
de la Teofil, fiul lui Cazacu, cu suma de 4400 de aspri; un alt loc pentru 
prăvălie, alături cu Mazarachi, cumpărat de la Stan zelar, de la soţia lui, 
Tudora, şi de la fiii lor, Alexandru şi Necula, cu suma de 3600 de aspri; ca şi 
pe ţiganca Florea, fiica ţiganilor Radu şi Stanca, cumpărată de la Lazar şi de 
la fratele lui, Mihai, fiii lui Lazar căpitan din Gruiani, cu suma de 28 de 
galbeni, la care au fost martori: egumenul Varlaam de la Căldăruşani, 
Costandin vomic şi Ghinea Matraca negustor. Martori: Gheorghie Băleanul 
mare vomic, Stroe Fiera mare logofăt, Pârvu vistier, Pană spătar, Diicu 
clucer, Radu comis, Radu paharnic, Neagoe mare postelnic. Ispravnic, Stroe 
mare logofăt. Actul este scris de Dumitru Boldiciu logofăt. 

M.M.B., nr. 13144 
Orig. slav., perg. (48,5x34), invocaţia simbolică, litera iniţială şi 

monograma ornate cu chinovar, semnătura domnului şi sigiliu mijlociu, 
timbrat, cusut. 

Bibliografie: ed.: dr. G. Severeanu, Documentul lui Costantin Şerban, zis 
Cârnul (1654-1658), în: ,,Bucureşti. Revista 

Muzeului Municipiului Bucureşti", an. II (1939), nr. 1-2, 
pp. 133-135 cu facs.; Documente privind 

istoria oraşului Bucureşti, red. FI. Georgescu, Paul I. 
Cemovodeanu, Ioana Cristache-Panait, Muzeul 
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de istorie a oraşului Bucureşti, 1960, pp. 30-33. 
facs: Documente feudale privind istoria oraşului Bucureşti 

şi a satelor învecinate, aflate în colecţia 
Muzeului Municipiului Bucureşti, coord. dr. Ionel 

Ioniţă, p. 22. 

33.. 1657 (7165) martie 20 Şărban, Radu "şi Oprea mărturisesc 
pentru cele 15 pogoane de pădure cumpărate în Greabăn de la Dobromir, fiul 
lui Tudoran, de la vărul lui, Tudoran, şi de la nepoţii lor, Finta şi Lupu, 
pentru care au plătit 108 bani pe pogon. Aldămăşari: popa Stan, Vlaicu, 
Lupu, Stănemir, Drăghiciu,Stoian paharnic, Feciul, Maren, fiul vătafului, şi 
Techelu, ginere lui Vlaicu. Scrie popa Vlad. 

M.M.B., nr. 13946 
Orig. rom., hârtie folio (29,5x20), 3 semnături digitale în cerneală, 

rupt şi lipit pe o altă hârtie. 

34. 1657 (7165) martie 20 Stanciu din satul Nenceşii vinde lui 
Mihalcea comis a treia parte de codru din Branişte cu suma de 7 ughi şi 

jumătate. Martori: finul Dan şi unchiaşul Dan. 

M.M.B., nr. 30633 
Orig. rom., hârtie folio cu fi/igran (30x20,5), 2 semnături digitale în 

cerneală. Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

35. 1657 (7165) aprilie 15 Mihai portar din Copăceni împreună cu 
fiul lui, Vlad, şi fratele lui, Luca, vând lui Dumitraşco logofăt din Voineşti o 
jumătate de funie de ocină din moşia Copăcenilor împreună cu o jumătate de 
vad de moară de pe Răstoaca, din j. Dâmboviţa, cu suma de 4000 de bani. 
Martori: Stan roş din Copăceni şi fratele lui, Manea din Copăceni, Stănimir 
din Copăceni, Vlad din Copăceni, Radu portar din Copăceni, Apostul din 
Voineşti, Ivan portar sârbul din Târgovişte, Leca logofăt din Cepturi, Mihai 
logofăt din Băleni, Mihai portar, Luca, Crăstea iuzbaşă de roşi, Nedelco 
căpitan, [ ] 1 logofăt Muja, Stoica Teteni slujer, popa Apostol, Bibe izbaşă 
din Popeşti şi Chiriac postelnic. Scrie Manole logofăt, fiul popei Dobre din 
Târgovişte. 

M.M.B., nr. 28423 
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Orig. rom., hârtie difolio cu jiligran (28,5x20), 3 sigilii inelare şi 6 
semnături digitale în 'cerneală. Provine de la Epitropia Aşezămintelor 
Brâncoveneşti. 

1 Sen:mătură indescifrabilă. 

36. 1657 (7165) mai 4 Neacşa băneasa din Măgureni schimbă cu 
fiii ei, Dumitraşco spătar şi Alexandru postelnic, pe Oprea ţigan cu cele două 
copile, Stamata şi Stana, fetele ţigancei Dobra, pe Stoiana ţiganca cu Dobra 
ţiganca, pe Neacşa ţiganca cu Stanca ţiganca, tot fata Dobrei, ca şi pe Jana 
ţiganca cu fata ei, Maria, şi Mihalca ţiganca cu fata ei, Maria. Martor: Moise 
căpitan de roşi. Scrie Paraschiva, fiul lui Vasilie logofăt din Brătiani. 

M.M.B., nr. 27152 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (31,5x21), sigiliu inelar în negru 

de fum. Are copie modernă. 

37. 1657 (7165) mai 12 Balotă spătărelul din Gârbovi, din j. 
Ialomiţa, îi mai vinde lui Gherghe Băleanul al doilea mare vomic alţi 20 de 
stânjeni din Schimbaţi cu suma de 4 ughi. Martori: Nedelco postelnic din 
Hurezi, Simion al lui Furnică din Gârbovi, Sarul roş din satul Gărbovi, 
Costandin vornic, Ştefu vomic din Tămăşeşti şi Cărlan vomic. 

M.M.B., nr. 27228 
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (29,5x20), 4 sigilii inelare şi o 

semnătură digitală în cerneală. 

Bibliografie: reg.: l.C. Filitti, Arhiva Gh. Gr. Cantacuzino, Bucureşti, 
1919, p. 33. 

38. <1656 (7165) septembrie 1 - 1657 (7165) august 31> Perilipsis 
cu sineturile lui Barbu Văcărescu vomic în care se menţionează zapisul cu 
cei 40 de stânjeni ai lui Anghel, Radu şi Ivan, fratele lui Radu, şi toate 
cumpărăturile lui Costandin Cantacuzino postelnic care fac 190 de stânjeni. 

M.M.B., nr. 98058 (7) 
Copie rom. din sec. al XIX-iea, hârtie difolio cujiligran (33x25). 
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39. 1657 (7166) decembrie 1 Iorga, fiul lui Stanciu logofăt din 
Târgovişte, vinde lui Stroe mare logofăt 20 stânjeni de ocină din satul 
Dărmăneşti, j. Prahova, împreună cu vad de moară, care au fost cumpăraţi de 
la Pătraşco, fiul lui Stroe Mărăşescul din Dărmăneşti, cu suma de 6 ughi şi 
jumătate. Martori: popa Necula şi Andronec pârcălab. Scrie Iorga. 

M.M.B., nr. 13755 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (30x21), sigiliu inelar in negru de 

fum. 

40. 1658 (7166) februarie JO Rada, soţia lui Miroslav logofăt din 
Piteşti, vinde lui Stoica logofăt un loc de casă în Bucureşti cu suma de 12 
ughi, care este între Stoica logofăt şi popa Dragul şi fussese schimbat de fiul 
ei cu un alt loc din curtea bisericii lui Udrea slujer, care fusese cumpărat de 
la Ianache, feciorul lui Anghel din Bucureşti. Martori: Dumitru logofăt din 
Piteşti, popa Radu din Săcşor şi fratele lui, Sima din Săcşor, Mirce al treilea 
pârcălab din Săcşor, Andronie din Săcşor şi Stefan cu fratele lui, Radu Desur 
din Stoeneşti. Scrie Manta, nepotul lui Radu logofăt. 

M.M.B., nr. 13889 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (28x19,5), 7 semnături digitale in 

cerneală. 

Bibliografie: ed.: Documente privind istoria oraşului Bucureşti, red. FI. Georgescu, 
Paul I. Cernovodeanu, Ioana 

Cristache-Panait, Muzeul de istorie a oraşului 
Bucureşti, 1960, pp. 33-34. 

menţ.: N. Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească 
şi Moldova. Sec. XIV-XVII, 

Editura enciclopedică română, Bucureşti, 1971, p. 170, 
n. 5. 

facs.: Documente feudale privind istoria oraşului Bucureşti şi a satelor 
învecinate, aflate în colecţia 

Ioniţă, p. 23. 
Summary 

Muzeului Municipiului Bucureşti, coord. dr. Ionel 

Among the documents in the collection of the Municipal Museum of Bucharest, those 
dating from the ruling of Constantin Şerban represent some of the most interesting, due to 
their capacity of rendering a whole epoch. 
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DAVILA 
dr.Lelia Zamani 

Un loc aparte în viaţa şi 

istoria românilor îl are doctorul 
francez Carol Davila, o puternică 
personalitate a secolului al XIX
iea, care a avut o contribuţie 

covârşitoare la progresul 
societăţii noastre. 

La poalele Cotrocenilor 
într-o casă comodă cu parter şi 

etaj, acoperită cu viţă-de-vie şi 

aşezată la marginea grădinii 

dinspre Sf. Elefterie, alături de 
mlaştinile gârlei, locuia doctorul 
Carol Davila. „Stăpân peste Azil 
şi favorit al lui V odă, Davila 
apărea ca un paşă cu drept de 
comandă peste toată regiunea, 
adevărată provincie suburbană a 
Bucureştilor, cu moravuri 
deosebite şi cu o populaţie de 
sacagii, de grădinari şi de 

pescari, ce nu recunoşteau decât autoritatea „domnului general" 128• Dar cine 
era acest do'ctor ? 

Carol Davila (Carlos Antonio Francesco d'Avila) s-a născut în anul 
1828, în Italia, la Parma. Faptul că nu şi-a cunoscut şi nu a fost niciodată 
recunoscut de părinţii săi i-a marcat întreaga existenţă, şi nici urmaşii săi nu 
au putut afla, cu dovezi certe, cine au fost aceştia. Carol Davila, care se 
considera fiul lui Liszt, şi nu era deloc bucuros de o asemenea descendenţă, 
avea o strânsă şi afectuoasă legătură cu contesa d 'Agoult, considerată de 
mulţi drept mama sa, fără a exista nici o dovadă în acest sens. Unele surse 
dau ca sigur faptul că Liszt şi una dintre prietenele contesei d 'Agotilt, 
domnişoara de Crig sau de Krick, ar fi fost părinţii doctorului Davila129. 

Adevărul, însă, nu a fost însă dezvăluit nici până astăzi. 

128 Constantin Argetoianu, Pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri, Editura Humanitas, 
Bucureşti, 1991, p.85-86 
129 Idem, p.83-84 
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Tânărul d 'A vila a terminat şcoala elementară În Hamburg, Învăţând 
perfect limba germană, iar liceul 1-a făcut În Limoges, În Franţa. La Angers a 
studiat pe rând farmacia şi medicina. Cum, la 1849, Franţa se confrunta cu o 
puternică epidemie de holeră, a fost trimis În departamentul Maine-et-Loire, 
unde a ajutat cu abnegaţie bolnavii de acolo. Înclinaţia sa către ştiinţele 
medicale 1-a dus mai departe, către Facultatea de Medicină din Paris, unde, 
În februarie 1853, şi-a luat doctoratul, reuşind să se situeze În fruntea 
promoţiei sale. 

Cum nu dorea să rămână În Franţa, provocarea pentru doctorul Carol 
Davila a venit dinafară, el având de ales Între a fi medic la curtea şahului 
Persiei, o mare onoare, şi a veni în Ţara Românească, o mică ţară despre 
care occidentalii abia aflaseră. Fără a sta foarte mult pe gânduri, proaspătul 
medic, hotărăşte să plece pentru 3 ani - credea el - În ţara domnitorului 
Barbu Ştirbei, cel care făcuse solicitarea130• • 

Încă de la Început uimeşte stăpânirea de la Bucureşti. După ce Întârzie 
trei zile fără a se şti de el, apare În faţa domnitorului român cu rezultatele 
unei prime inspecţii sanitare şi cu proiecte de reformă 131 • Acesta era doar 
Începutul. 

Activitatea desfăşurată de către doctorul Carol Davila, de-a lungul 
vieţii sale, în ţara noastră, care Îi va deveni şi lui patrie, a fost una 
„devorantă, impetuoasă, furtunoasă, fără seamăn şi fără preget" cum o 
caracteriza un coleg contemporan lui. El a fost cel care a construit, treptat, 
un sistem medical funcţional, organizând atât serviciul civil, cât şi militar. A 
fost medic internist, epidemiolog, ortoped şi chirurg, introducând în spitale 
tratamente dintre cele mai modeme ale vremii, ca şi analiza sistematică de 
laborator. A obţinut rezultate importante În combaterea epidemiilor şi a 
conceput numeroase reţete de medicamente. 

La scurt timp de la venirea pe pământ românesc, în 1853, s-a implicat 
în reorganizarea Spitalului Oştirii de la Mihai Vodă şi a farmaciei, iar În 
1855 a Înfiinţat o şcoală de mică chirurgie, care la Început a funcţionat pe 
cheltuiala sa. Abia mai apoi caimacamul Alexandru Dimitrie Ghica o 
transferă În grija statului. Curând, Davila o transformă În „Şcoala naţională 
de medicină şi farmacie". Dar ambiţiile lui au mers mai departe şi, în anul 
1869, a Înfiinţat Facultatea de Medicină, după ce pusese bazele Învăţământul 
farmaceutic şi pe cel veterinar. A fondat numeroase societăţi şi asociaţii: 

Societatea medicală ştiinţifică din Bucureşti, Societatea ştiinţelor naturale, 
Împreună cu doctorul Esarcu (1856), Societatea ştiinţelor fizico-naturale 

130 Alexandru Predescu, Vremuri vechi bucureştene, Editura Pentru - Turism, Bucureşti, 1990, p.120 
131 Idem 
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(1868), Societatea de idrologie (1869), Asociaţia medicilor români, precum 
şi reviste de specialitate (Monitorul medical, Gazeta spitalelor). A organizat 
conferinţe medicale şi a ţinut prelegeri cu demonstraţii experimentale la 
Sfântul Sava şi a introdus concursurile medicale şi stagiile obligatorii în 
spitale. O altă realizare importantă a sa a fost organizarea serviciului 
românesc de ambulanţe. 

Din iniţiativa lui a fost înfiinţată, împreună cu horticultorul austriac 
Ulrich Hoffmann, Gradina Botanică din Bucureşti în 1860, care aveau un 
dublu scop: didactic, privind instruirea elevilor Şcolii Naţionale de Medicină 
şi Farmacie, şi economic, de acolo realizându-se aprovizionarea farmaciilor 
cu plante medicinale proaspete. 

În anul 1861, doctorul Davila a adunat 40 de fetiţe fără părinţi de prin 
mahalale, întemeind primul azil de copile orfane. Aflat iniţial în casa soţiei 
sale, AnaD.avila, micul orfelinat de fete de pe Dealul Cotrocenilor, s-a mutat 
mai apoi într-un edificiu nou, construit special la iniţiativa soţiei 

domnitorului, Elena Cuza, primind numele de Azilul Elena Doamna. La 
scurt timp a urmat şi un orfelinat de băieţi, la Pantelimon. Cât timp a trăit 
Davila a funcţionat şi o şcoală de surdo-muţi, cu atelier de tâmplărie şi 

sculptură. Introducerea consultaţiilor gratuite în spitale, pentru bolnavii 
săraci, tot lui i se datorează. Cu aceeaşi dăruire s-a implicat şi în stingerea 
epidemiilor grave izbucnite în ţară. 

În anul 1855, Carol Davila a vizitat aşezările Calimăneşti, Căciulata 
şi Cozia, fiind impresionat de frumuseţea locurilor şi de multele izvoarelor 
minerale întâlnite acolo. Spirit practic, a demarat împreună cu o echipă de 
specialişti studiul acestor ape curative, recomandându-le apoi împăratului 
Napoleon al 111'."lea, care suferea de rinichi. 

În 1863, împreună cu doctorul Felix, a creat mai multe spitale în 
Moldova şi Basarabia. La 1864 a înfiinţat laboratorul de chimie de la 
Spitalul Militar, în fruntea căruia l-a adus pe doctorul Bemath-Lendway. În 
1873 a participat la Expoziţia universală de la Viena cu un compartiment 
medical al României. 

Mulţi dintre elevii săi trimişi la studii în străinătate au devenit 
profesori ai facultăţii de medicină înfiinţată de el la Bucureşti, şi ei au fost 
cei care au recunoscut că Davila le cerea să fie cinstiţi şi să nu se lase 
mituiţi. 

Înzestrat cu o mare sensibilitate artistică a sprijinit afirmarea 
pictorului Nicolae Grigorescu şi a tipărit, pe cheltuiala sa, primul volum de 
poezii populare culese de Vasile Alecsandri, pe care o dă premiu elevilor din 
şcoliile sale. 
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A fost profesor de chimie la Universitatea din Bucureşti, membru al 
Eforiei Spitalelor civile, inspector al serviciului sanitar civil şi militar, 
membru în consiliul permanent al instrucţiei. 132 A fost făcut general de către 
domnitorul Al. Ioan Cuza. 

La 31 mai 1868, printr-un decret-lege semnat de principele Carol, 
doctorului Carol Davila i se acordă cetăţenia română. 

Conducător al Serviciului Sanitar al Armatei în timpul Războiului 
Independenţei era adesea văzut mergând în tranşee, alături de 
brancardieri, dând primul ajutor şi adunând răniţii. După război, a primit 
cele mai înalte decoraţii româneşti, ruseşti, dar şi otomane pentru ajutorul 
acordat celor se suferiseră răni în timpul luptelor (inclusiv prizonierilor 
turci). . 

Energia de care a dat dovadă în întreaga sa viaţă a fost cu atât mai 
extraordinară cu cât problemele sale de sănătate erau destul de numeroase. 
Încă de la început, din cauza primei locuinţe, întunecoase şi umede, de pe 
cheiul Dâmboviţei, s-a ales cu un reumatism sever care a dus, cu timpul, la 
pareza unui braţ pe care-l va ţine adesea îndoit la spate. În 1865, după 
inspectarea închisorii de la Telega unde a consultat deopotrivă soldaţi şi 

puşcăriaşi, s-a îmbolnăvit de tifos, iar în timpul Războiului de Independenţă, 
în 1877, a făcut un antrax infecţios în regiunea cefii. Şi cum, parcă toate 
astea nu erau de ajuns, crizele dese de sciatică I-au obligat să folosească 
bastonul. 

Personalitate complexă, Carol Davila a fost recunoscut de 
contemporani ca un mare organizator, plin de vervă, un om de o inteligenţă 
genială, cu vaste cunoştinţe, dar şi având un caracter destul de nestăvilit. 
Sabina Cantacuzino, care 1-a cunoscut, scria despre el: „Era un om plăcut, 
deştept, activ, bun organizator, dar ambiţios şi, se zicea, linguşitor. El fusese 
adus de Ştirbei, dar se avu bine pe rând nu numai cu toţi domnitorii: Cuza, 
Carol, ci cu fiecare ministru, lucru foarte rău văzut pe vremurile acelea de 
lupte politice pasionate, neţinându-se socoteală că era străin. şi avea un scop 
special în activitatea lui." 

Despre el se mai spunea că era cinic şi deseori destul de violent când 
avea de-a face cu greşelile celor din subordine, cum a fost incidentul cu 
ofiţerul Apostolescu 133, dar mai cu seamă îşi teroriza soţia, cu toate că, 
spuneau apropiaţii, o iubea. Odată ajuns acasă cu toate problemele de peste 
zi „îl apucau nebuniile, răsturna masa cu tot serviciul, spărgând pahare, 

132 Ulisse de Marsillac, Bucureştiul în veacul al XIX-iea, Editura Meridiane, Bucureşti, 1999, p.251-252 
133 Emanoil Hagi Mosco, Bucureşti. Amintirile unui oraş, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1995, p.262 
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sticle, trântea uşile de tremura casa"134• Prima lui soţie, se pare de origine 
franceză, sau doar pe jumătate franţuzoaică, cea care a îndurat toate toanele 
importantului său soţ, a murit la un an de la căsătorie. 

A doua sa soţie, Ana Davila, născută Racoviţă, nepoata Goleştilor, o 
româncă de viţă nobilă, extrem de frumoasă, inteligentă şi de o rară 

distincţie a avut o influenţă mai puternică asupra lui domolind răbufnirile de 
mânie din căsnicia lor. La un an de la căsătorie, în februarie 1862, s-a născut 
primul copil, Alexandru. Au urmat două fete, Elena şi Zoe şi încă un băiat, 
Pia. La 13 ianuarie 1874 soţia sa moare, după ce un coleg de-al soţului său îi 
dă stricnină în loc de chinină. Rămas văduv, cu patru copii, Davila a 
continuat să muncească cu şi mai multă îndârjire, până la moartea sa (24 
august 1884). 

Chjar dacă medicul Carol Davila a trecut acum mai bine de un veac în 
nefiinţă, numele lui a continuat să existe în timp. O vreme, numele de Davila 
l-a purtat o cişmea, care mai înainte se numise Cişmeaua Beizadelelor. 
Istoria povesteşte că cei doi fii ai domnitorului Alexandru Moruzi au 
descoperit la Cotroceni nişte izvoare care apoi au fost captate, luând naştere 
acea cişmea. Cum, în l 863, prin efortul doctorului Carol Davila, cişmeaua 
aflată în părăsire a fost reparată şi pusă în stare de funcţiune (până la 1900), 
ea a luat numele doctorului numindu-se Cişmeaua lui Davila. Numele de 
Davila I-au purtat şi nişte picături antiholerice inventate chiar de el şi care 
aveau în compoziţie ulei de mentă, tinctură de opiu compusă, extract de 
scorţişoară şi revent - toate cu rol calmant135• Astăzi, pe lângă strada care îi 
poartă numele: Strada Dr. Carol Davila mai există şi Strada Ana Davila. Cea 
mai semnificativă recunoaştere a meritelor doctorului Carol Davila o 
reprezintă faptul că Universitatea de Medicină şi Farmacie poartă numele 
său „Carol Davila" având în faţă statuia sa din bronz. 

Conştientizându-şi meritele deosebite, precum şi recunoaşterea 

publică a lor, doctorul Carol Davila se prezenta simplu şi frapant prin cartea 
lui de vizită, care avea tipărit un singur cuvânt: „DA VILA". 

Summary 
Doctor Carol Davila (Carlos Antonio Francesco d" A vila) was a noted personality 

in the history of the Romanian society of the 19th century. Of uncertain origins, he 
studied in Gennany and France - doctor in medicine, in Paris (1853). Established in 
Bucharest, he organized the medical life. He founded the Medicine Faculty; he laid the 

134 Constantin Argetoianu, op.cit., voi. I, p.84 
135 Alexandru Predescu, op.cit., p.122 
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bases of pharmaceutics and of the veterinarian education. He also founded numerous 
societies and associations; he founded the Botanical Gardens of Bucharest, together with 
the Austrian Ulrich Hoffmann. He was one of the most outstanding and astonishing 
active personalities among the true founders of modem Romania. 
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Revoluţia de la 1848 
Ionel Zănescu 

Eveniment de excepţională însemnătate în istoria României, revoluţia 
de la 1848, a relevat în toată plenitudinea ei aspiraţiile multiseculare ale 
poporului român de neatârnare, unitate şi progres social. Aceste aspiraţii 
aveau un suport real,obiectiv, în hotărârea maselor largi de a lichida definitiv 
rânduielile feudale, retrograde, de a se elibera de sub dependenţa imperiilor 
vecine. Luptătorii paşoptişti au fost cei dintâi care au subliniat raportul 
istoric dintre revoluţia lui Horea din 1784, revoluţia lui Tudor Vladimirescu 
din 1821 şi revoluţia din 1848, punând în lumină continuitatea efortului de 
înnoire a structurilor şi organizării societăţii româneşti. În acest sens, 
democratul revoluţionar Nicolae Bălcescu avea să sublinieze că în timp ce 
revoluţia din 1821 „a strigat dreptate şi a vrut, ca tot românul să fie liber şi 
egal, ca statul să se facă românesc", cea din 1848 „a vrut ca românul să fie 
nu numai liber dar şi proprietar, fără de care libertatea şi egalitatea e 
minciună. Pentru aceea adaugă la deviza sa cuvântul frăţie, acestă condiţie 
de căpetenie a progresului social". 

Caracterul unitar al revendicărilor esenţiale ale programelor de la 
1784, 1821 şi 1848, precum şi continuitatea dintre cele trei momente 
dovedise o dată mai mult că revoluţia din 1848 nu a fost nici „ediţia 

românească" a desfăşurărilor revoluţionare de pe continentul european, nici 
produsul acţiunii unor factori întâmplători. Revoluţia română din 1848 şi-a 
avut rădăcinile împlântate adânc în societatea românească şi a fost expresia 
unui amplu efort de soluţionare pe cale revoluţionară a crizei acesteia 
întreprins de forţele progresiste. 

Izbucnită într-un context european de maximă complexitate, revoluţia 
română din 1848 se integrează în marele efort european de înnoire 
revoluţionară care a cuprins continentul la sfărşitul primei jumătăţi a 
secolului al XIX-iea. Fenomenul revoluţionar românesc şi-a vădit de la 
început ţelurile proprii, determinate de realităţi specifice într-un vast 
program de reforme cu caracter naţional şi social. 

La mijlocul secolului al XIX-iea se înregistrează o puternică 

dezvoltare a forţelor de producţie, extinderea industriei mecanizate, 
orientarea spre piaţă a producţiei cerealiere a marelui domeniu, 
diversificarea şi extinderea schimburilor comerciale, fenomene ce nu puteau 
încăpea în tiparele, devenite tot mai strâmte, ale relaţiilor anacronice ce se 
mai menţineau. Antagonismul dintre caracterul noilor forţe de producţie şi 
vechile relaţii de producţie, s-a manifestat, pe plan social-politic, în 
conflictul dintre burghezie, aflată în ascensiune, şi marii stăpâni de pământ 
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ce controlau aparatul de stat şi care beneficiau de „protecţia" imperiilor 
limitrofe. 

Principalele obiective naţionale şi sociale ale revoluţiei române s-au 
regăsit în programele elaborate în cursul anului 1848, care, prin prevederi, ca 
şi prin formulare s-au constituit practic într-un program unic al revoluţiei 
române, rezultat obiectiv al comunităţii de aspiraţii a întregului popor. 

Programele revoluţiei formulate şi difuzate la Braşov, Iaşi, Cernăuţi, 
Blaj, Islaz şi Gura Humorului, prin obiectivele comune, atât pe plan naţional, 
cât şi social, exprimă, într-o formă sintetică, stadiul de dezvoltare a societăţii 
româneşti, ca şi dorinţa românilor de a trăi liber şi independenţi. 

Programele lăsau să se întrevadă posibilitatea obţinerii independenţei 
sţmultan cu unirea. În programul de _la Braşov al revoluţionarilor moldoveni, 
enÎ afirmată răspicat această dorinţă. Punctul 6 al programului prevedea: 
„unirea Moldovei şi a Valahiei într-un singur stat neatârnat românesc'', 
caracterizată drept „cheia boltei fără de care s-ar prăbuşi tot edificiul 
naţional". În Transilvania, realitatea istorică impunea lupta pentru egala 
îndreptăţire a românilor cu „naţiunile" privilegiate - maghiarii, saşii şi secuii 
-, în perspectiva unirii cu celelalte provincii româneşti. 

Eliescu, C.A. Rosetti, u/p, 
atelier românesc, 1877 

. Dacă programul naţional al 
dobândirii unităţii şi independenţei nu 
a putut fi înscris deschis în 
documentele oficiale ale revoluţiei, din 
cauza supravegherii „vigilente" a 
imperiilor reacţionare, el a apărut 

explicit în presă, după cucerirea puterii 
politice de forţele progresiste, 
„România toată - arăta, în iulie 1848, 
ziarul „Pruncul român'', condus de 
C.A.Rosetti - această mare familie de 
fraţi nu poate fi fericită [ ... ] decât 

numai prin unire [ ... ] şi care să fie considerat între celelalte staturi libere 
[ ... ]. Numai unită România va înflori". De altfel, componenta naţională a 
programului revoluţiei române din 1848 a constituit factorul principal care a 
determinat intervenţia militară străină. 
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În prim-planul obiectivelor sociale ale revoluţiei s-a aflat rezolvarea 
problemei agrar-ţărăneşti, prin desfiinţarea servituţiilor şi împroprietărirea 

ţăranilor cu pământ. Emanciparea clăcaşilor şi defiinţarea iobăgiei au fost 
considerate condiţii fundamentale pentru asigurarea dezvoltării rapide a 
relaţiilor capitaliste în agricultură, ca şi în celelalte sectoare ale economiei. 
Totodată se mai cerea revendicări privitoare la desfiinţarea dărilor şi a altor 
obligaţii ale ţăranilor către proprietarii de moşii şi stăpânire. 

Concretizarea unui întreg program de măsuri politice şi economice 
trebuia să asigure accesul unor categorii sociale cât mai largi la viaţa 
publică. Egalitatea politică şi civilă, libertatea individuală, a tiparului, 
religioasă, instrucţia egală şi gratuită pentru toţi locuitorii aveau să asigure 
instaurarea „domniei poporului prin popor". 

Programul militar a fost sintetizat în crearea înfiinţării gărzii naţionale 
sau civice, revendicare prezentă în documentele elaborate deopotrivă de 
revoluţionarii munteni, moldoveni şi transilvăneni. 

• · ~ -F~ 
Î)t.\ .,, 

.. 

Societatea românească se găsea, în preajma anului 1848, aşadar, într-o 

-~· .~ .~ 
- .„~· ~ ' 

stare revoluţionară accentuată. În 
atare condiţii, s-au luat măsuri 

premergătoare în vederea 
declanşării luptei. 

La Bucureşti, în luna martie 
1848, s-a instituit un prim Comitet 
revoluţionar, din care tăceau parte 
C.A.Rosetti, Ion Ghica, fraţii 

Golescu, Ion Voinescu II, având 
drept principal obiectiv, ca, până 
la sosirea revoluţionarilor ce se 
aflau în strinătate, să întocmească 
un plan de acţiune. 

A.Kaufmann, Domnitorul 
Ghe: Bibescu, litografie, 1843 

În acelaşi timp, o parte din studenţii munteni şi moldoveni aflaţi în 
capitala Franţei, constituiţi în „Societatea studenţilor români", scontând pe 
concursul oştirii, au elaborat un plan de luptă, care preconiza ca ridicarea la 
arme a forţelor revoluţionare să se producă în Muntenia, de unde să se 
extindă peste Milcov. 
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În luna mai 1848, s-a creat un Comitet revoluţionar lărgit - din care 
făceau parte Nicolae şi Costache Bălcescu, Ion Ghica, Ion C. Brătianu, 

C.A.Rosetti, fraţii Golescu, Cezar Bolliac, Ion Heliade Rădulescu, ş.a - şi o 
comisie executivă. 

Steagul revoluţiei a fost înălţat în Moldova, dar domnitorul Mihail 
Sturdza a luat măsuri aspre, care în final au dus la stingerea mişcării din Iaşi. 
În schimb, în Ardeal, pe Câmpia Libertăţii de la Blaj, s-au adunat în data de 
3/15-5/17 mai 1848, peste 40.000 de oameni, cu care prilej s-a dat citire 
programului intitulat „Punturile naţiunii române transilvane", cât şi 
„Jurământului", prin care masele se angajau să lupte pentru drepturile şi 

interesele naţiunii române. 
Cu o vigoare deosebită s-a desfăşurat revoluţia şi în Muntenia. Ea a 

debutat cu adunarea populară din 9/21 iunie 1848 de la Islaz. Aici, în faţa 
unei mari mulţimi, s-a dat citire proclamaţiei ce reprezintă, prin orizonturile 

·1'N NbJIE.IE 110110.lb.lbl POJl'LN. 

"°"•M• ,„. ,.„„, „., : 

prevederilor sale, un document 
fundamental în istoria gândirii social
politice româneşti. 

~J!lllli Prov:O:~:l•n:i~!ia 14 i:.~.ver~;!:'. 
lflcl!~l~1-~11 tipări::ă Islaz s-a constituit şt un 

1!1f f 11 ~;JI~::~i~~:; ~~~'.cîi?~~i 
f~ff#t§J.~1~~Z~~i}f~~{!§];~~;'.~~4,~~~ ~~~~~~~-~!!~~:cu, I~C~Bră~~~:~i, ~~ 
E~l~;i:~~~'.:·~~~~~If.~~}~~~~~~.:~?t~~~Z~;~~] guvern au mai fost introduşi Ion 
„.i. .• „poo-····„~·~·~„ Câmpineanu la Departamentul 
Dreptăţii, C.N.Filipescu la Departamentul finanţelor şi Ion Voinescu II la 
Secretariatul Statului. 

Deosebit de activă a fost şi mişcarea din Bucureşti. Izbucnită la 11123 
iunie şi în Capitală, unde, sub presiunea maselor populare, mobilizate de 
comitetul revoluţionar din Bucureşti, domnitorul Gheorghe Bibescu a fost 
silit să accepte programul revoluţionar, semnând Constituţia şi formarea 
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unui nou cabinet ministerial - peste două zile acesta a abdicat şi a părăsit 
ţara de teama intervenţiilor imperiilor rus şi otoman -, revoluţia s-a 
generalizat pe întreg cuprinsul Ţării Româneşti. La 15/27 iunie 1848, pe 
câmpia Filaretului poporul şi-a reafirmat sprijinul pentru guvernul şi 

programul naţional, depunând jurământ pe Constituţie. Credincioase acestui 
jurământ, masele populare bucureştene, cărora li s-a alăturat şi ţărănimea din 
jurul Capitalei, au dejucat planurile elementelor contrarevoluţionare de 
restaurare a vechiului regim reacţionar. În două rânduri, la 19 iunie/I iulie şi 
la 30 iunie/12 iulie, populaţia bucureştilor s-a redicat ca un singur om, 
înfrân~ând comploturile forţelor reacţionare. 

Infăptuirea a numeroase puncte din programul revoluţionar a fost 
salutată de popor. Ţărănimea însă aştepta, înainte de toate, împlinirea 
revendicărilor menite să schimbe în mod substanţial propria ei situaţie. 
Majoritatea prevederilor programului revoluţionar, care fuseseră traduse în 
viaţă, deşi interesau şi poporul de rând, erau în avantajul mai ales al păturilor 
mijlocii. Cu toate acestea, procesul revoluţionar s-a bucurat de susţinerea 
miilor de oameni, după cum au existat şi împotriviri ale unor elemente ostile 
revoluţiei, mai ales parte din boierimea conservatoare, îngrijorată de 
aplicarea în practică a articolului 13 din program referitor la rezolvarea 
problemei agrare. 

În scurt timp cât a deţinut puterea politică, 105 zile, guvernul 
provizoriu a reuşit transpunerea în practică a unora dintre prevederile 
înscrise în Proclamaţia de la Islaz - adevărată Constituţie a revoluţiei 

victorioase: instituirea tricolorului ca steag naţional, desfiinţarea rangurilor 
boiereşti, înfiinţarea gărzi naţionale, instituirea dreptului pentru orice 
cetăţean de a „vorbi, a scrie şi a tipări slobod asupra tuturor lucrurilor", 
înfiinţarea Comisiei proprietăţii pentru aplicarea articolului 13 din 
Proclamaţie (desfiinţată la 19/31 august fără să fi dat vreo soluţionare 
problemei agrare). 

Amplă şi dinamică a fost activitatea depusă de guvernul provizoriu în 
vederea recunoaşterii de către statele europene a puterii revoluţionare, 
instituită la Bucureşti, stabilind legături de natură diplomatică - prin 
trimiterea de agenţi - cu Franţa, Austria, precum şi cu Imperiul oroman. 

De la început, revoluţiile din ţările române, şi în special cele din 
Muntenia şi Transilvania au stat sub semnul ameninţării unor intervenţii ale 
armatelor străine. Pentru a o preveni, a fost trimis Ion Ghica la 
Constantinopol, cu misiunea de a convinge Poarta să accepte schimbările 
produse. Emisarul român trebuia să obţină în acest sens şi sprijinul 
diplomaţilor marilor puteri acreditaţi în capitala Imepriului otoman. 
Ambasadorul Marii Britanii însă, considerând Principatele ca făcând parte 

187 



integrantă din imperiu, aprecia că stabilirea legăturilor de suzeranitate urma 
să ducă, implicit, la întărirea Rusiei. 

Încercările întreprinse de regimul revoluţionar de la Bucureşti pentru a 
obţine sprijinul marilor puteri, n-au fost încununate de succes. Dumitru 
Brătianu fusese trimis la Pesta, iar Al.G.Golescu-Negru s-a deplasat, 
succesiv, în Ungaria, Austria şi Franţa, unde a fost acreditat cu începere de 
la 1 august 1848. În ultima etapă a fiinţării sale, Locotenenţa domnească a 
acreditat pe Ioan Maiorescu pe lângă Parlamentul din Frankfurt am Maim. 

Intrarea lui Soliman Paşa în 
Bucureşti, litografie, sec. XIX 

În ansamblu, aceste acţiuni pe 
plan extern n-a putut salva regimul 
revoluţionar şi, mai ales, să-l apere 
de intervenţia armată represivă a 
imperiilor învecinate. 

În pofida demersurilor 
întreprinse, la 19/31 iulie trupe 
otomane au trecut Dunărea la 
Giurgiu. Guvernul provizoriu a 
remis, în aceeaşi zi, o notă de 
protest, atât trimisului sultanului, 

Suleiman paşa, cât şi reprezentanţilor puterilor europene acreditaţi la 
Bucureşti. Totuşi, în urma tratativelor purtate, turcii acceptă înlocuirea 
guvernului provizoriu cu o Locotenenţă domnească - în fond un compromis 
între forţele revoluţionare române şi cele intervenţioniste otomane. Această 
Locoteneţă era formată din trei membrii ai guvernului provizoriu, liberalii 
moderaţi Nicolae oiescu, Ion Heliade Rădulescu şi Christian Tell, ocupaţia 
militară a ţării fiind astfel evitată pentru moment. 

Sub presiunile Rusiei ţariste, Poarta a trimis un nou comisar, pe Fuad 
paşa, cu ordinul de a intra cu trupele în Bucureşti şi a restabili vechiul regim. 
La 13/25 septembrie, când forţela otomane îşi tăcuseră apariţia în capitala 
ţării, în Dealul Spirii a avut loc o violentă luptă în care trupe din garnizoana 
Capitalei, mult inferioare numericeşte, au dat o puternică rispotă 

invadatorilor. Lupta din Dealul Spirii, se înscrie între momentele înălţătoare 
ale_ revoluţiei româneşti. 
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În Transilvania, după adunarea de la Sibiu din 16 decembrie 1848, 
actiunea românească a fost ori.entată tot mai mult spre realizarea unei strânse 
coiaborări între românii din Imperiul habsburgic. În acest sens, un important 
rol i-a revenit lui N. Bălcescu, precum şi celorlalţi revoluţionari munteni 
aflaţi în Transilvania, în ultimele luni ale anului 1848. La sfârşitul lunii iulie, 
N. Bălcescu se afla în tabăra lui Avram Iancu pentru a media împăcarea cu 
Kossuth, reprezentantul revoluţionarilor maghiari. Din nefericire împăcarea 
celor doi a venit prea târziu, iar trupele ruso-austriece ocupaseră deja o mare 
parte din Ungaria şi Transilvania. Capitularea armatei ungare la Şiria şi 

ocuparea Transilvaniei de către intervenţionişti au însemnat sfărşitul 

revoluţiei. 

Gh. Tattarascu, Nicolae 
Bălcescu, u/p, sec. XIX 

Înfrângerea revoluţiei europene şi 
a celei româneşti, în speţă - s-a realizat 
cu acordul direct sau tacit al marilor 
puteri. Puterile au preferat să menţină 
statu-quo-ul contribuind, pe plan militar 
şi politic, la înfrângerea revoluţiilor 

europene. 
Puternică sinteză a năzuinţelor de 

eliberare şi reaşezare socială, ca şi a 
aspiraţiilor naţionale şi a dezvoltării 

istorice, revoluţia de la 1848, deşi înfrântă prin intervenţie străină, a lăsat 
posterităţii o bogată moştenire. De asemenea, a înscris naţiunea română în 
„calendarul lumii", după expresia lui Jules Michelet, situând-o statornic în 
conştiinţa europeană şi pe agenda diplomaţiei. 

Paşoptiştii au continuat să militeze pentru idealurile revoluţiei. 

Principalele ei revendicări s-au împlinit în perioada care a urmat. Unirea 
Principatelor din 1859, reforma agrară şi dobândirea independenţei de stat în 
1877 - obiective fundamentale ale programului revoluţionar - s-au realizat 
în cele trei decenii în ·care lupta de emancipare naţională şi socială s-a 
desfăşurat sub stindardul ridicat la 1848. 

* 
Cu ocazia împlinii a 160 de ani de la Revoluţia de la 1848, Muzeul 

Municipiului Bucureşti organizează o expoziţie temporară intitulată 

„Revoluţia română din 1848", ca un omagiu adus înaintaşilor noştrii care s-
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au angajat în lupta pentru drepturile şi interesele naţiunii române. 
Realizatorii acestui eveniment, s-au folosit de un bogat patrimoniu muzeal, 
din colecţii selecţionându-se acele obiecte care au o mare încărcătură 

patriotică şi emoţională. Pot fi admirate piese de vestimentaţie, pictură, 

sculptură, mobilier, arme, litografii, tipărituri, carte rară, numismatică, 

obiecte decorative de interior, documente ş.a. Foarte multe dintre aceste 
valori de patrimoniu au aparţinut unor personalităţi de marcă:· C.A.Rosetti, 
Alex. I.Cuza, Gheorghe Bibescu, Mihail Kogălniceanu, I.C.Brătianu, Ioan 
Heliade Rădulescu, Dimitrie Brătianu. Dintre autorii unor lucrări amintim 
pe: Carol Popp de Szathmari, E. Stoenescu ,Th. Aman, Ioan Georgescu, Gh. 
Tattarescu, Carol Storck, M. Bouquet, D.Papasoglu, Rudolf Arthur 
Borroczyn, L.Rohbock. 

Summary 
After 160 years from the 1848 revolution in Romania, the Museum ofBucharest 
organized a temporary exhibition illustrating the moment's importance in the making of 
the modern Romania. An impressing variety of objects were exhibited, some having 
belonged to noted personalities ofthe time. 

Expoziţia: CULTURA ŞI CIVILIZAŢIA ROMÂNEASCĂ ÎN 
PENINSULA BALCANICĂ 

Ionel Zănescu 

Termenul strict geografic „Peninsula Balcanică" este o creaţie relativ 
recentă. El apare prima oară la geograful german Adolph Zeune, în 1808. 
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Cea mai potrivită şi obiectivă denumire este „Europa de Sud-Est'', pentru că 
este mai cuprinzătoare şi include.şi România. 

Configuraţia etnică actuală a Peninsulei Balcanice a fost în mare 
măsură determinată de instalarea slavilor în toate zonele acestei regiuni. 
Evoluţiile istorice petrecute de-a lungul Evului Mediu şi apoi în epoca 
modernă au condus la restrângerea ariei populate de slavi, iar rezultatul a 
fost accentuarea mozaicului etnic. 

Deosebirile şi antagonismele etnice şi religioase s-au menţinut sub 
dominaţia otomană şi au izbucnit cu virulenţă în epoca renaşterii naţionale 
din secolul al XIX-iea. Coexistenţa în spaţiul balcanic a trei religii 
(ortodoxie, catolicism, islamism) a favorizat şi a accentuat potenţialul 

conflictual al regiunii. De asemenea, se poate constata că, adeseori, teoriile 
istorice despre etnogeneză au fost viciate de interese politice, într-o măsură 
mai mare decât în alte părţi ale Europei. 

Fortăreaţa 

Nicopole. Litografie, 
sec. XIX 

Sub directa 
dominaţie otomană 

se găseau: Bulgaria, 
Albania, Macedonia, 
Bosnia şi 

Herţegovina, 

sangeacul Novi-Bazar, părţi din Serbia Veche, părţi din Epir, Tesalia, Cipru 
etc. Odată cu zorii epocii moderne, aceste regiuni subjugate, împinse de 
puternice necesităţi politice, economice şi culturale, luptă pentru eliberarea 
lor naţională, care va fi un proces lung şi anevoios. 

Ţările române, ulterior România, şi-au păstrat o largă autonomie 
internă, devenind locul de refugiu al populaţiei balcanice, care şi-a găsit azil 
şi condiţii prielnice să lupte pentru scuturarea ocupaţiei străine. Mai mult, 
problema relaţiilor interbalcanice a constituit piatra de încercare a luptei 
comune pentru independenţă şi suveranitate naţională a colaborării în 
diverse domenii, dar şi al p·rieteniei. De cele mai multe ori, s-au înlăturat 
barierele şi intoleranţele ce le despărţeau, ajungându-se la un climat politic, 
social şi cultural favorabil relaţiilor de bună vecinătate, colaborare şi ajutor 
reciproc. 
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România, şi în special oraşul Bucureşti, a fost un puternic centru de 
sprijin al mişcării de eliberare naţională a popoarelor din Balcani, în mod 
deosebit în a II-a jumătate a secolului al XIX-iea, continuându-se acţiunile 
de sprijinire şi la începutul secolului XX, legat de mişcarea naţională 

albaneză. · 

Statul român a contribuit material şi moral în lupta de eliberare, în 
urma cărora se vor produce prefaceri adânci în viaţa acestora, cu precădere 
din punct de vedere politic şi cultural. Un prim pas îl va constitui Tratatul de 
la Adrianopol (1829), care va recunoaşte autonomia administrativă a Greciei 
(devenită independentă în 1830), a Serbiei, Muntenegru lui şi a Ţărilor 
române. 

Rochie de jupâniţă, atelier balcanic, sec. 
XIX 

În urma războiului ruso-româno-turc 
din 1877-1878, unde alături de trupele 
române şi ruse, au participat şi mii de 
voluntari bulgari, Turcia a fost înfrântă, iar 
congresul de pace de la Berlin va 
recunoaşte pentru Bulgaria un principat 
autonom, cu mari posibilităţi de afirmare 
în spaţiul balcanic. România este unul 
dintre primele state cu care Bulgaria a 
stabilit relaţii diplomatice oficiale după 

eliberarea ei . 
În legătură cu poziţia adoptată de 

România în politica externă faţă de popoarele din sud-estul Europei trebuie 
să facem precizarea că după 1878, s-au îmbunătăţit mult şi relaţiile dintre 
România şi Turcia, cu toate vicisitudinile trecutului . Din iunie 1878, intră în 
acţiune liga albaneză (Liga din Prizren), care era prima organizaţie politică 
ce reprezenta întregul popor albanez. Următorul pas s-a făcut la 28 
noiembrie 1912, când adunarea de la Vlora a proclamat independenţa 
Albaniei, independenţă recunoscută ulterior de toate marile puteri. 

Bune relaţii au existat între România şi poporul grec dornic de 
libertate. După răscoala din Creta, din 1866, se duc la Bucureşti chiar 
tratative pentru realizarea unei alianţe româno-greceşti. Emisarul guvernului 
grec, prinţul Ipsilanti, între anii 1866-1869, va face trei vizite la Bucureşti în 
vederea încheierii unei alianţe, dar care nu s-a materializat, după opinia lui 
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Nicolae Iorga, pentru că sârbii şi bulgarii erau omişi din amplul proces al 
autonomiei şi independenţei popoarelor balcanice. 

La fel de bune au fost relaţiile şi cu poporul sârb, care s-au concretizat 
chiar cu o vizită a prinţului Mihail Obrenovici la Bucureşti, în aprilie 1867. 
La puţin timp, în ianuarie 1868, se încheia la Bucureşti un tratat de alianţă 
româno-sârb, care scoate în evidenţă bunele legături între cele două popoare. 

Ştefan Caragea, litografie, sec. XIX 

Cu prilejul vizitei lui Th. Văcărescu în 
1872, în Muntenegru, prinţul Nicolae, vorbind 
despre o viitoare antantă balcanică, situa România 
în frunte deoarece era „cea mai avansată în Orient 
şi ţara cea mai bogată în resurse". 

Aceeaşi politică de apropiere a dus România 
şi în cazul aromânilor, în special pentru apărarea 
indentităţii culturale a acestei minorităţi răspândită 
pe cuprinsul întregii Peninsule Balcanice. 
Bineînţeles că se aveau în vedere afinităţile de 
limbă şi origine. 

În condiţii politice vitrege, pe teritoriul 
ţărilor române s-au aşezat importante comunităţi 

de bulgari, dar şi un număr destul de mare de greci, albanezi şi sârbi, care se 
vor integra cu uşurinţă în viaţa social-economică românească. Nu 
întâmplător, istoricul bulgar Hristina Mihova arăta că „ .. .în România, 
bulgarii au avut condiţii să ducă o viaţă liberă şi liniştită. Ei aveau şcoli, 
biblioteci, tipografii şi scoteau ziare proprii." Iar albanezii vedeau în români 
aliaţii lor fireşti, iar în România un fel de patrie adoptivă. Despre toate 
acestea, N.N.Nacio -, directorul şcolii albaneze din Bucureşti, scria 
următoarele: „ ... bărbaţi nobili, oameni mari ai României, cu o adevărată 
iubire fraternă, ne îmbrăţişează cu căldură, ne dau azil de mântuire, ne 
încurajează[ ... ] spre a continua opera începută." 

Totodată, în România, şi în special în Bucureşti, şi-au găsit adăpost şi 
azil politic mari fruntaşi ai popoarelor balcanice, care activau în diverse 
comitete revoluţionare şi dirijau pe diverse căi mişcări şi răscoale în sudul 
Dunării, care urmăreau independenţa şi suveranitatea popoarelor lor. 
Autorităţile române şi-au dat concursul şi ele, aprobând tacit demersurile lor 
şi refuzând de fiecare dată să-i extrădeze, la cererea Turciei, pe cei vizaţi. 
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Căpetenie albaneză, litografie, sec. 
XIX 

y,. În România, s-au tipărit 
numeroase cărţi şi publicaţii destinate 
spaţiului balcanic. A vând în vedere că 
la sudul Dunării trăiau mari 
comunităţi ortodoxe, tipografiile 
româneşti şi-au adus un aport constant 
în susţinerea cauzei creştine, prin 
difuzare gratuită de carte cu caracter 
laic şi religios. În 18J6 a apărut la 
Râmnicu-Vâlcea prima carte tipărită 

în limba bulgară vorbită de popor. În 
1824 s-a tipărit la Braşov primul 
abecedar bulgar, îar în 1869 ia naştere 

la Brăila „Societatea literară bulgară", embrionul Academiei bulgare de 
ştiinţe de mai târziu. 

Deasemeni, existau un număr mare de periodice ale emigraţiei sud
dunărene, multe dintre ele fiind subvenţionate de statul român sau de 
personalităţi de frunte ale culturii şi învăţământului românesc. Un asemenea 
exemplu este oferit de prinţesa Elena Ghica, ce descindea dintr-o familie de 
origine albaneză. Sub pseudonimul Dora d'Tstria, avea să popularizeze prin 
publicistică problema albaneză pe plan mondial, în vederea obţinerii 

independenţei de stat. 
Bineînţeles, că de-a lungul secolelor, au fost şi unele animozităţi şi 

conflicte militare între diversele popoare din Balcani. România, de fiecare 
dată, a ştiut cum să le medieze, în interesul acestor comunităţi. Un asemenea 
exemplu, de fapt grăitor, sunt cele două războaiei balcanice. În timpul 
Tratatului de pace de la Bucureşti, din 1 O august 1913, România a arbitrat 
rezolvarea stărilor conflictuale din Peninsula Balcanică, dar la numai un an, 
situaţia internaţională se va degrada, fapt cu urmări dintre cele mai grave 
pentru statele din zonă, ca şi pentru întreaga Europă. 

A vând în vedere rolul pe care l-a jucat România în ansamblul 
relaţiilor interbalcanice, de-a lungul veacurilor, Muzeul Municipiului 
Bucureşti organizează în perioada 19-23 septembrie 2008, o expoziţie 

temporară intitulată „Cultura şi civilizaţia românească în Peninsula 
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Balcanică". Manifestarea îşi propune să evidenţieze bunele relaţii dintre 
poporul român şi celelalte comunităţi balcanice, şi prin ce ne-am apropiat şi 
individualizat în cadrul relaţiilor interumane şi la nivel de factor politic, într
o perioadă de frământări şi căutări acerbe. 

Pentru redarea contextului şi a ambienta epoca, s-a folosit un 
important patrimoniu muzeal, de provenienţă românească, dar şi piese 
aparţinând spaţiului balcanic, cu tot ceea ce a însemnat: influenţe, împrumut 
sau caracter propriu creativ. Piesele muzeistice aparţin unor colecţii bine 
determinate: artă plastică, artă decorativă, arme şi accesorii, carte rară, 

litografii şi tipărituri, ştiinţă şi tehnică, documente etc. 
Expoziţia urmăreşte în primul rând, să evidenţieze în ce mod a 

influenţat cultura şi civilizaţia românească viaţa culturală şi spirituală a 
popoarelor balcanice, ce impact a produs şi care a fost reacţia la această 
interferenţă. Bineînţeles, că în unele privinţe, fenomenul s-a produs şi invers, 
când unele elemente balcanice au reverberat asupra culturii materiale 
româneşti, ceea ce a creat uneori o adevărată simbioză, benefică pentru unele 
părţi. 

Vizitatorii vor avea prilejul să admire diverse imagini ale oraşelor şi 
porturilor dunărene, frumuseţea costumelor şi accesoriilor vestimentare de 
factură balcanică şi orientală, cărţi şi ferecături, obiecte decorative, arme, 
porţelanuri, icoane, tablouri, toate cu un mare areal de răspândire. Expoziţia 
se doreşte a fi un tot unitar, prin diversitatea materialului expoziţional 

folosit, de cele mai multe ori inedit şi cu o mare încărcătură emoţională şi 
afectivă. 

Summary 

The South Eastern Europe has always been a mosaic of cultures and civilizations. The 
temporary exhibition organized by the Museum of Bucharest aimed at rendering the way 
the Romanians have become integrated within the Balkan area, by influencing or by 
being influenced. The rich patrimony involved in this exhibition comprises categories 
such as textiles, paintings, sculptures, decorative objects, weapons, icons, books. 
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III.PERSONALITĂŢI BUCUREŞTENE 

Reflecţii asupra vieţii lui Nioclae Filipescu -
Nicolae Filipescu şi idealul naţional 

Stefan Silviu Ciobanu 

Perioada cea mai importantă din cariera 
politică a lui Nicolae Filipescu o reprezintă fără 

îndoială aceea în care acţiunile· sale s-au îndreptat 
spre realizarea idealului naţional. Visul său era 
acela ca cel puţin Transilvania să se alăture 

Vechiului Regat şi să cuprindă astfel între graniţele 
aceluiaşi stat pe românii care până atunci fuseseră 
obligaţi să trăiască sub organizarea administrativă a 
altor state, fără să beneficieze de drepturile ce li se 
cuveneau ca cetăţeni ai acelor state. Privirea sa va fi 
cu precădere îndreptată spre Transilvania, legăturile 
sale cu elita românească de acolo fiind unele foarte 

bune. O personalitate importantă a elitei româneşti transilvănene din această 
perioadă cu care Nicolae Filipescu avea legături strânse era Octavian Goga, 
cel pe care Nicolae Filipescu îl va sprijini în demersurile sale atât material 
cât şi spiritual, lucru ce îl va face pe Octavian Goga să afirme despre el la un 
moment dat că „ a întrupat însuşirile rezumative ale unei rase". 136 

La data atentatului de la Sarajevo, care a fost de altfel picătura care a 
umplut paharul, evenimentul care a aruncat în aer ordinea din relaţiile 

internaţionale declanşând războiul, Nicolae Filipescu se afla în străinătate. În 
timpul petrecut în străinătate a vizitat şi Germania, mai mult el avusese şansa 
de a vedea armata germană. Ajuns în ţară îi mărturiseşte lui Constantin 
Argetoianu la Sinaia: „ mi-e frică de un nou '70: armata asta nu poate fi 
bătută„.Ce ne facem?" Sub pretext de fost ministru de război al României el 
se plimbase prin toată Germania de la Baden Baden la Berlin şi de la Berlin 
la Viena ca să vadă cum se făcea mobilizarea şi să ia contact cu armata 
Kaizerului. 137 Autorităţile germane doreau cu siguranţă prin asta să îi facă 

136 Staicu I. Buciumeni, Nicolae Filipescu, marele român, Editura Făt-Frumos, Bucureşti, 2003, p. 27. 
137 Constantin Argetoianu, Pentru cei de mâine amintiri din vremea celor de ieri, voi. II, Bucureşti, Editura 
Humanitas, 1991 , p. 109. 
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cunoscută forţa armatei şi să convingă astfel o ţară ca România că dacă 
dorea să se afle printre statele biruitoare la sfârşitul războiului, ce stătea să 
înceapă, trebuia să se alieze cu Puterile Centrale. Alianţă cu care de altfel 
România avea şi un tratat semnat de împuterniciţii Austro-Ungariei şi 

României, Gustav Kalnoky respectiv D.A.Srurdza la Viena în ziua de 30 
octombrie 1883. Cei doi erau miniştrii de externe ai celor două state la acea 
dată. Pe de altă parte Otokar Cyermin reprezentatul diplomatic al Austro
U ngariei la Bucureşti recunoştea că alianţa cu România era în permanentă 
eroziune din cauza românilor din Transilvania, acest lucru reprezenta o mare 
barieră între Viena şi Bucureşti pentru că după 1883 asuprirea românilor de 
peste Carpaţi nu încetase, ba chiar sporise vorbindu-se mai degrabă de două 
state vrăjmaşe decât de două state aliate. 138 La Consiliul de Coroană de la 
Sinaia convocat de regele Carol I pentru data de 21 iulie/3 august Nicolae 
Filipescu nu va fi prezent el aflându-se încă în străinătate. Va fi înştiinţat de 
fiul său Grigore de existenţa Consiliului de Coroană printr-o telegramă pe 
care o va primi la 2 august. Imediat îi va telegrafia lui Alexandru 
Marghiloman înştiinţându-l că nu are cum să ajungă. 139 Întors în ţară Nicolae 
Filipescu le spune lui Alexandru Marghiloman şi 1.1.C. Brătianu că nu este 
de acord cu decizia ce fusese luată la Consiliul de Coroană de la Sinaia. Mai 
mult decât atât el va merge şi la regele Carol I, după ce cu un an în urmă nu 
dorea să îl mai vadă şi căruia îi va spune că la consiliu s-a luat o decizie 
bună. 14° Ce să întelegem din acest joc dublu al lui Nicolae Filipescu? Nu era 
momentul potrivit pentru ca România să intre în război, îl convinsese armata 
germană că nu are cum să piardă războiul? De ce le-a spus celorlalţi oameni 
politici că s-a luat o decizie greşită? Cu siguranţă că aici a fost şi o mişcare 
politică din partea sa. Nicolae Filipescu trebuia să fie împotriva lui 
Alexandru Marghiloman care era filoaustriac şi cu care îşi disputa şefia 
Partidului Conservator iar 1.1.C. Brătianu era şeful partidului rival. Sau poate 
ştia că armata română era departe de a fi pregătită pentru un război aşa de 
important, lucru care de altfel se va şi dovedi odată cu intrarea României în 
război. În privinţa regelui probabil că Nicolae Filipescu nu dorea să strice şi 
mai tare relaţia pe care o avea cu acesta şi poate de aceea îi declarase că s-a 
luat o decizie bună. 

Ajuns în ţară Nicolae Filipescu intră foarte repede în atmosferă iar 
atunci când la el vin Ion Lahovary, I. Cantacuzino, M. Cantacuzino şi Pascal 
Toncescu spunându-i că ţara îl aşteaptă să se pună în fruntea mişcării pentru 
unitate naţională acesta acceptă negreşit. Tot acum este sfătuit de prietenul 

138 Ion Bulei, Arcul aşteptării 1914, 1915, 1916, Bucureşti, Editura Eminescu, 1981, pp. 43-44. 
139 Ibidem, p. 49. 
140 Ibidem, p. 82. 

197 



său, liberalul Em. Costinescu (ministru de finanţe la acea dată) să se împace 
cu Take Ionescu, lucru pe care îl va şi face, elaborând mai târziu un program 
de reforme pentru România Mare ce cuprindea o reformă electorală prin 
acordarea votului universal la Cameră, o noua modalitate de alegere a 
Senatului şi o reformă agrară prin exproprierea cu plata în titluri de 
proprietate garantate de stat. Împreună cu Take Ionescu dar şi cu Em. 
Costinesc.u, Nicolae Filipescu va hotărâ să trimită o misiune neoficială în 
Italia care să facă propagandă asupra chestiunii unirii Transilvaniei cu 
România, cei trimişi urmând a fi George Diamandi, director al Teatrului 
Naţional şi preşedinte al Societăţii scriitorilor, precum şi Constantin I. Istrati, 
preşedinte al Academiei Române şi preşedinte al Uniunii Latine. 
Sentimentul care urma a fi transmis acolo trebuia să însuşească dorinţa celor 
trei partide reprezentate de Nicolae Filipescu, Take Ionescu şi Em. 
Costincscu. 141 Constantin Argetoianu afirma că apropierea sa de Take 
Ionescu avea darul de a lovi foarte puternic în Alexandru Marghiloman iar 
cei din jurul lui ştiau asta şi îl vor încuraja să facă acest lucru. 142 

La 31113 august 1914 se anunţă că Nicolae Filipescu va sosi de la 
Sinaia în Bucureşti unde va avea loc o mare manifestaţie. Odată ajuns pe 
peronul Gării de Nord acesta este ovaţionat de o mulţime impresionantă de 
oameni şi chiar purtat pe braţe. Mulţimea era compusă în special din studenţi 
care aveau asupra lor cocarde, bentiţe tricolore şi steaguri mici, cântând cu 
frenezie cântece precum "Deşteaptă-te române", ~'La arme!", strigau 
"Trăiască Romania Mare!" dar şi "Trăiască Franţa!". Nicolae Filipescu va 
rosti un discurs scurt în faţa statuii lui Mihai Viteazul în care vorbeşte de 
sosirea momentului cel mare " să-/ rugăm pe Dumnezeu ca visul să ni se 
împlinească şi să putem spune : Trăiască Carol I regele tuturor 
românilor. 143 Nicolae Filipescu devenise astfel protagonistul zilei cel care se 
va afla până la intrarea României în război în fruntea opiniei publice, el va fi 
agitatorul numărul unu, cel mai vehement dintre filoantantişti. 

La sfârşitul lunii septembrie Nicolae Filipescu şi ziarul său "Epoca" 
încetează să mai atace guvernul şi pe şeful său Ionel Brătianu, după ce 
comunicatul oficial al guvernului anunţa că nu se punea problema unei 
schimbări a politicii externe, mai mult el dispusese o desconcentrare a 
trupelor mobilizate rezervându-le pentru a fi folosite la nevoie. 144 Iată aşadar 
Nicolae Filipescu îşi temperează puţin acţiunile descurajat fiind de 
iniţiativele guvernului care îndemnau pe toată lumea la calm şi cumpătare. 

141 Ibidem, pp. 43-44. 
142 Constantin Argetoianu, op. cit., voi. II, p. 128. 
143 Ion Bulei, Arcul aşteptării .... , p. 87. 
144 Ibidem. p. 115. 
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La 28 septembrie 1914 ziarul conservator-liberal "Acţiunea" titra: 
"Regele a murit! Trăiască Regele!" Ziarul îl plângea în acelaşi timp pe 
Ferdinand de povara grea ce avea să îi stea pe umeri. 145 Venirea lui 
Ferdinand pe tronul României (la 30 septembrie 1914) nu era de bun augur 
pentru Nicolae Filipescu datorită faptului că cei doi aproape că se 
duşmăneau. 

În 26 octombrie 1914 mai multe personalităţi politice şi culturale se 
întâlnesc acasă la Ion Cantacuzino unde Nicolae Filipescu propune 
constituirea unei organizatii care avea menirea să pună presiune pe guvern şi 
să ii determine să treacă' la acţiune. 146 În actul ce consfinţea constituirea 
oraganizaţiei ce purta numele de "Acţiunea Naţională" (scris din câte se pare 
chiar de Nicolae Filipescu) se specificau următoarele: "Subsemnaţii, ne 
legăm în faţa ţerii să ducem o imediată acţiune naţională până la realizarea 
deplină a idealului neamului românesc." 141 Urmau apoi un număr de 13 
semnături. S-a întocmit pe loc şi un comitet al "Acţiunii Naţionale" în 
documentul căruia se specificau următoarele lucruri: "Ca Români suntem 
mândrii că ne-aţi concretizat gândurile şi sentimentele naţionale şi aţi luat 
hotărârea începerii unei mişcări pentru intrarea noastră în acţiune. 

Observând de timpuriu că se face o propagandă nemţească şi ungurească în 
ţară în dauna aspiraţiilor noastre Naţionale, am alcătuit un comitet larg cu 
scopul de a impiedica şi de a combate pe toate căile această îndrăzneaţă 
acţiune ... aderăm cu tot cugetul şi tot sufletul nostru la "Acţiunea 

Naţională" şi vă rugăm să ne consideraţi alături de voi ca să luptăm cu toţii 
pentru realizarea idealului nostru."148 În acest document se făcea referire 
directă la regele Ferdinand care ar fi dorit o acţiune războinică alături de 
Germania, ţara sa de provenienţă. "Acţiunea Naţională" se angaja astfel să 
facă cunoscute ideile sale întregii opinii publice, să îi facă cunoscute 
interesele naţionale şi astfel cu ajutorul ei să pună presiune pe guvern şi 

regele Ferdinand. 
Prima întrunirte a Acţiunii Naţionale va avea loc la 23 noiembrie la 

sala Dacia, prilej pentru Nicolae Filipescu de a rosti un discurs în care 
îndemna guvernul la luptă alături de Franţa, Anglia şi Rusia a căror victorie 
colectivă ar fi adus României încă 4.500.000 de români şi anexarea a 
6.000.000 de locuitori dacă socotim şi celelalte naţionalităţi. Neutralitatea 
era exclusă. În cazul în care Puterile Centrale ar fi câştigat războiul, 
răzbunarea lor asupra României ar fi fost mare. Singura soluţie era în opinia 

145 Regele a murit! Trăiască Regele!, în „Acţiunea", nr. 3386, anul XIII, 1914. 
146 Ion Bulei, Arcul aşteptării.„„ p. 135. 
147 B.A.R., Secţia de manuscrise, „Legământul AcJiunii Naţionale", cota A 1653. 
14K Ibidem. 
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sa lupta alături de Antanta. Odată lămurită problema alianţei mai rămânea 
cea a momentului când România urma să intre în acţiune. Nicolae Filipescu 
dorea ca acest lucru să se petreacă cât mai repede. Considera cea mai mare 
laşitate din partea României să lase Serbia să fie zdrobită total. În felul 
acesta România s-ar fi aflat încercuită, pierzând accesul către restul lumii, iar 
aprovizionările pentru armată ar fi fost tăiate. Atrage atenţia şi asupra 
românilor din Austro-Ungaria care erau nevoiţi "să intre în foc pentru o 
cauză în contra cauzei lor naţionale. 149 În 26 ianuarie 1915 el declara într-un 
interviu acordat ziarului maghiar "A. Nap" că nu credea că netralitatea va fi 
menţinută multă vreme exprimându-şi totodată credinţa în triumful 
principiului naţionalităţilor, spunând că oricare ar fi deznodământul 

războiului, acesta va înregistra noi succese. 150 Era mai mult o poziţie 
diplomatică luată de Nicolae Filipescu, acesta ferindu-l\f să declare pe faţă 
ceea ce 'credea, dar dădea totuşi de înţeles că România viza anexarea 
Ardealului. 

La 15 februarie Nicolae Filipescu rosteşte un nou discurs la sala 
"Dacia" după ce înaintea sa vorbise Octavian Goga. Nicolae Filipescu se 
adresează direct regelui Ferdinand căruia nu-i cerea "nici bogaţia şi 

înflorirea din timpul lui Petru Rareş, nici iscusinţa diplomatică a lui 
Constantin Brâncoveanu, ci vitejia". El era trimisul lui Dumnezeu pentru a 
îndeplini visul unui neam şi îi face apoi celebra urare: "De aceea mărirea ce 
ţi-o urăm, Sire, este: Să te încoronezi în Alba-Iulia sau să mori pe câmpia de 
la Turda" Dacă nu îndeplinea idealul naţional, Nicolae Filipescu se temea că 
"nici praf nu se va alege de Ţară şi de Dinastie". 151 

O lună mai târziu cu prilejul unei întruniri de la laşi Nicolae Filipescu 
rosteşte poate cel mai frumos discurs al său, „chemând pe toţi la luptă şi 

atrăgând atenţia asupra celor care nu cunoşteau realităţile din Transilvania. 
Face trimitere apoi la P.N.L. şi la membrii săi care doar tranzitau 
Transilvania atunci când trenul îi ducea la Paris, fără a cunoaşte realităţile de 
acolo, iar idealul naţional pălea în faţa celui de partid, vorbind despre 
"apostolii curajoşi ai prudenţei, secii care-şi acopereau nulita,_tea cu aere 
grave de diplomaţi, alături de simbriaşii legaţiunilor străine". Işi îndreaptă 
apoi privirea asupra afaceriştilor care în acea perioadă, fie că erau petrolişti 
sau agricultori exportau benzină care însemna muniţie pentru adversari, sau 
grâu când fiecarte kilogram însemna poate " un vrajmaş mai mult şi un fiu 
sau un.frate mai puţin". Vin apoi la rând cei care o ţineau tot în distracţii şi 

149 N. Filipescu, Pentru Romania mare, cuvântliri din rlizboiu 1914-1916, Biblioteca Epopeea Neamului, 
1925, pp. 12-17. 
150 Note şi insemnliri zilnice, în „ Democraţia", anul III, nr. 4, 1915, p. 184. 
151 Ibidem, pp. 24-26. 
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petreceri: "Teatrele sunt pline, cinematografele ticsite. Aci un măscăriciu îţi 
cântă cuplete imbecile stârnind entuziasmul cu intrăm sau nu intrăm. La o 
serbare în folosul unui cerc sportiv din Bucureşti se plătea 120 de lei loja şi 
locuri nu se mai găseau. În vremea aceasta românii din Transilvania mor de 
foame. Refugiaţii ardeleni dorm prin tufişuriule şoselei Kisselef'. Înfătişează 
apoi ororile războiului cu potopul de foc, mormanele de morţi atât de înalte 
încât împiedică vederea şi duhoarea cadavrelor în descompunere. Acesta era 
însă preţul ce trebuia plătit pentru idealul naţional, pentru cucerirea 
Ardealului, căci spunea el regatul nu însemna nimic fără Ardeal. "Arătaţi 
această figură schiloadă unui copil de şapte ani şi întrebaţi-l ce lipseste 
României? El cu mâna lui agiamie va trage linia ce împlineşte cercul. 152 În 
acest discurs Nicolae Filipescu aduce tot talentul său oratoric şi toată 
sensibilitatea sufletescă de care dispunea pentru a stârni conştiinţa naţională 
în inimile celor prezenţi la întrunire. E lesne de înţeles ce trebuie să fi simţit 
cei care se aflau în acea zi la Iaşi şi îl ascultau din moment ce discursul 
provoacă.emoţii profunde şi astăzi. 

Ca urmare a ofensivei armatei a XI-a germane condusă de Makensen 
şi împreună cu armata a-IV-a austriacă este spart frontul de la Gorlice. 
Datorită evenimentelor defavorabile de pe front la Bucureşti şi Petersburg se 
reiau tratativele intrate în impas. La 19 mai 1915 Poklewski (însărcinatul 
rus cu afaceri externe la Bucureşti primeşte ordine de la Sazonov (ministru 
al afacerilor externe) să ia legătura cu liderii partidelor importante pentru a 
face presiuni asupra lui Ionel Brătianu. Negocierile vor fi însă greoaie şi din 
cauza intransigenţei guvernului rus. Nieolae Filipescu îi va transmite 
ministrului de externe francez Blondei, că nu înţelege de ce Antanta este aşa 
de reticentă în a semna cu România un tratat de alianţă în care să îi acorde 
acesteia un drept al ei şi o frontieră necesară securităţii sale, mai adaugă el 
că recentele dezastre ale armatei ruseşti fac misiunea sa de a convinge 
guvernul Brătianu să semneze o alianţă cu Antanta şi mai grea. 153 

După ocuparea Lembergulului de către ruşi Nicolae Filipescu 
elaborează un studiu strategic cu privire la intrarea României în război 
analizând aşadar momentul în care a avut loc bătălia de la Marna şi luarea 
Lembergului de către armata rusă. Acest moment era considerat de el drept 
unul extrem de favorabil pentru intrarea României în război. El ţine să 
precizeze faptul că prin atitudinea sa, nu dorea să bage ţara în război datorită 
gustului său dezvoltat pentru aventuri şi explică punct cu punct operaţiunea 
ce trebuia executată de armata română. Considera că odată intrată în război 

152 Ibidem, pp. 32-40. 
153 Ion Bulei, Arcul aşteptării ... , pp. 208-209. 
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România avea ca obiective ocuparea Ardealului. În cadrul acestei operaţiuni 
el considerând că nu vor interveni probleme, populaţia civilă şi militară în 
marea ei majoritate fiind de acord cu stăpânirea română ba chiar ar fi 
înlesnito. Analizează apoi durata mobilizării, 17 zile iuţeala de marş, 60-80 
de km. în 4 zile, după 3 zile de marş urma o zi de repaus, traversarea 
munţilor 5 zile, înaintarea din valea Oltului în valea Mureşului 13 zile. 
Presupunând că la 23 august armata romană s-ar fi mobilizat ar fi ajuns la 27 
septembrie în valea Mureşului în timp ce francezii ar fi oprit ofensiva 
germană şi lucrurile s-ar fi stabilizat pe linia Nieuport - Ypres - Lille -
Soissons - Reims - Verdun; pe frontul sârbesc, sârbii avansau, trupele cele 
mai înaintate ajungând la Sarajevo, iar pe frontul oriental ruşii se retrăseseră 
pânâ în regiunea Suvolki. 154 Previziunile lui Nicolae Filipescu însă aveau să 
nu se adeverească. Acest studiu al său nu este tăcut în necunoştiinţă de cauză 
Nicolae Filipescu deţinuse în trecut funcţia de ministru de război, dar el era 
şi membru al armatei române, era căpitan de cavalerie în rezervă. Prezintă 
apoi o statistică a românilor ce erau nevoiţi să lupte pentru Austro-Ungaria. 
Populaţia Austro-Ungariei număra la acea dată în jur de 51.390.000 de 
locuitori ,din care 20.744.000 se aflau pe teritoriul Ungariei. Armata Austro
Ungariei pe timp de pace număra circa 415.000 de soldaţi, iar în caz de 
război aceasta depăşea 2.000.000 de soldaţi. Românii din monarhia austro
ungară erau în număr de circa 4.000.000, adica 8% din totalul populaţiei. 
Din aceşti 4.000.000, pe teritoriul Transilvaniei vieţuiau 3.500.000, iar în 
Bucovina erau 300.000. Ceea ce îl mâhnea foarte tare pe Nicolae Filipescu 
era raportul între numărul românilor ce locuiau în Austro-Ungaria şi 

numărul soldaţilor români recrutaţi să lupte pe front, aceştia fiind 
recunoscuti pentru tenacitatea lor. Mobilizarea din 1914 a chemat sub arme 
între 250.000 şi 300.000 de români. În total cu toate categoriile de vârstă 
inclusiv cu contigentul de bărbaţi între 43 şi 50 de ani s-a ajuns la un număr 
de 536.000 de soldaţi români. Românii ajungeau să fie recrutaţi în număr 
atât de mare datorită faptului că ei nu erau nici funcţionari de stat şi nici în 
administraţiile judeţene, Deci aceştia nu puteau invoca în nici un fel scutirea 
din partea miliţiei pentru că nu erau indispensabili. 155 

Următorul pas important în lupta dusă de Nicolae Filipescu pentru 
realizarea idealului naţional îl reprezintă seara zilei de 17 septembrie 1915 
atunci când ia fiinţă o nouă organizaţie în acest scop şi anume "Federaţia 
Unionistă". Organ care se compunea conform programului din: Partidul 
Conservator al lui Nicolae Filipescu, Partidul Conservator-Democrat al lui 

m Nicolae Filipescu, Momentul de la lemberg. Studiu strategic. Bucureşti, 1915, pp. 4-5. 
155 Ibidem, pp. 13-16. 
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Take Ionescu, Liga pentru Unitatea Naţională dar şi din români ardeleni şi 
bucovineni refugiaţi în ţară. Programul adoptat de comitetele executive ale 
celor două partide suna în felul următor: "Toată suflarea românească 
concluzionând să fie conştientă de vremurile prin care Europa şi ţara trec 
vor acţiona imediat spre realizarea idealului naţional. Pilda unioniştilor de 
la 1857 trebuie să stea deasupra tuturor". Nicolae Filipescu va fi numit 
preşedinte, cât şi delegat, din P:artea grupării politice pe care o conducea, în 
comitetul organului în cauză. 56 Acesta va influenţa, în aceste condiţii, cu 
temperamentul său organismul nou înfiinţat. Iniţiatorii demersului îşi 

propuneau să sprijine guvernul, dacă acesta ar fi luptat pentru înfăptuirea 
idealului naţional, iar de nu, ar fi urmat să preia chiar el puterea. Comitetul 
Federaţiei Unioniste era format din unsprezece membrii. Între aceştia 
distingându-se, pe lângă Nicolae Filipescu, personalităţi ca: Barbu 
Ştefănescu Delavrancea, Take Ionescu, C. Olănescu sau Octavian Goga. 157 

Dorinţa de preluare a puterii executive era una cât se poate de fantezistă. E 
foarte greu de spus dacă acest organism ar fi putut înlocui guvernul condus 
de Ionel Brătianu. 

Despre colaborarea celor două partide rivale Take Ionescu avea să 
afirme în 1917 la laşi următoarele: "viaţa canibalică dintre partide a fost 
curmată în august 1914 pentru că venise o chestiune care stătea deasupra 
trecutului, prezentului şi viitorului orcăruia dintre noi". 158 Aşadar cei doi 
lideri politici îngropaseră securea războiului dinainte de constituirea 
"Federaţiei Unioniste", de atunci când cei doi vor elabora împreună acel 
program politic de reforme pentru România Mare, lăsând deoparte toate 
rivalităţile politice şi personale. Iată cum pentru Nicolae Filipescu, Take 
Ionescu nu mai era acel personaj căruia într-o întrunire publică îi făcea un 
portret ce scotea în evidenţă un Take Ionescu scamator care se juca de-a 
politica despre care am vorbit în primul capitol, fiind capabil acum să dea 
mâna cu el şi să lupte împreună pentru acelaşi ţel. Prima întrunire a 
"Federaţiei Unioniste" va avea loc la 7 octombrie 1915, prilej cu care 
Nicolae Filipescu va rosti o cuvântare în care dorea să trezească românilor 
prezenţi acolo să îl asculte spiritrul de luptă, atragând atenţia asupra coaliţiei 
balcanice ce ar fi putut să se constituie împotriva României, strângând-o ca 
într-un cleşte. Vinovat de această coaliţie se făcea în opinia sa guvernul. Nu 
omite din această ecuaţie nici pasivitatea opiniei publice. Guvernul se făcea 
vinovat pentru că scăpase o altă ocazie favorabilă după momentul 

156 Fapte şi documente, în „ Democraţia'", anul III, nr. 13, 1915, p. 590. 
157 Federaţia Unionistă, în „Tribuna", anul I, nr. 28, 1915, pp. 489-490. 
15K Romulus Seişanu, Take Ionescu. Viaţa şi opera sa - copilăria şi tinereţea - viaţa intimă - bărbatul de 
stat- oratorul, ziaristul, avocatul, Bucureşti, Editura ziarlui Universul Societate anonimă, 1930, pp. 252. 
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Lembergului de a intra în război, data intrării Italiei în război era considerată 
de Nicolae Filipescu una la fel de favorabilă pentru România, trecând apoi la 
analizarea arsenalului de muniţie de care dispunea România la acea dată, 
arsenal care, spunea el, i-ar fi permis intrarea în război. 159 Analiza sa în acest 
sens se va dovedi una departe de adevăr, după începerea războiului se vor 
vedea lipsuri profunde în acest arsenal. E adevărat însă că Nicolae Filipescu 
în perioada în care s-a aflat în fruntea ministerului de război a dorit să 
înzestreze cât mai bine armata, dar s-a lovit de mai multe obstacole în 
realizarea acţiunilor sale. Cu toate acestea el a reuşit unele achiziţii de 
armament dar până la a o dota corespunzător pentru o bună mobilizare era 
cale lungă. Vorbeşte apoi despre cazuri concrete de corupţie la Ministerul de 
Război, venind cu cifre, numere de adrese şi pasaje din corespondenţa 
ministrului de război. 160 Nicolae Filipescu ca fost ministru de război mai 
păstra legături bune cu unii oameni din minister, dar informaţiile sale se vor 
dovedi neactuale şi incomplete. Astfel timp de 1 O numere ziarul "Viitorul" 
(organ guvernamental) îi va răspunde concret la fiecare punct în parte 
polemizând dur cu "Epoca", iar la 10 octombrie guvernul va da un 
comunicat prin care specifica faptul că până în acel moment nu a văzut în 
opoziţie o dorinţă clară de a se răsturna guvernul, acum Rrin persoana lui 
Nicolae Filipescu această intenţie era exprimată foarte clar. 61 

Duminică 11 octombrie 1915 are loc o mare întrunire publică la sala 
Dacia. Această manifestaţie întrece cu mult orice aşteptare prin numărul 
oamenilor prezenţi în sală dar şi afară. (circa 15.000 de oameni după unele 
surse), prin amploarea defilării şi a violenţelor care se iscă la un moment dat 
între manifestanţi şi armată. Guvernul ia măsuri' de sporire a securităţii la 
Palatul Regal precum şi la legaţiile Germaniei şi Austro-Ungariei. În 
momentul în care mulţimea ajunge la clubul conservator al lui Alexandru 
Marghiloman se cântă un marş funebru şi se aruncă cu pietre spărgându-se 
geamurile şi deteriorându-se serios faţada clădirii. Asta după ce, nu se ştie de 
unde mulţimii i se adăugaseră câţiva instrumentişti care încep să cânte Hora 
Unirii. Manifestaţia se termină în faţa locuinţei lui Nicolae Filipescu din 
strada Scaune Nr. 26, unde mulţimea intonează Marseilleza, iar alte grupuri 
merg la legaţiile Antantei din capitală, apoi lumea se împrăştie. 162 Atitudinea 
francofilă foarte bine ştiută a lui Nicolae Filipescu va contribui substanţial 
la întreţinerea unor relaţii diplomatice foarte bune cu această mare putere a 
lumii la acea vreme. La începutul anului 1912 Nicolae Filipescu înlesneşte 

159 Nicolae Filipescu, Pentru România mare, pp. 60-61. 
l6t• Ibidem, pp. 62-74. 
161 Ion Bulei, Arcul aşteptării ... ,pp. 251-252. 
162 Ibidem, p. 254. 
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împreună cu ataşatul militar francez un prim acord ce prevedea fumizarea de 
armament pentru România de către o uzină franceză. Acordul se va semna la 
21 februarie 1912 între guvernul român şi Uzinele Creusot şi prevedea 
livrarea de baterii de artilerie către România în valoare de 2.418.328 franci. 
Grupul industrial Krupp a făcut tot efortul ca să scufunde această afacere 
însă ea s-a realizat în cele din urmă datorită eforturilor celor doi şi în special 
efortului lui Nicolae Filipescu. Acordul, este adevărat, nu reprezintă o mare 
importanţă din punct de vedere al cifrei de afaceri şi nici al ponderii sale 
priviind relaţiile comerciale române, însă are o mare însemnatate politică, 
realizându-se astfel o breşă în monopolul german în priviinţa aprovizionării 
României cu armament. 163 

Despre grandioasa manifestaţie din 11 octombrie, revista 
"Democraţia", revista cercului de studii al P.N.L nota că "cu toate sforţările 
lui Nicolae Filipescu, la întrunire nu au putut fi atraşi cei din mahalale, 
participând doar un număr de persoane din apropirea sa şi a lui Take 
Ionescu, precum şi un număr însemnat de votanţi politici din provincie". 
Revista notează, că din balconul Clubului Partidului Conservator Nicolae 
Filipescu a rostit un discurs după ce înaintea sa vorbise Octavian Goga, 
revista semnalează de altfel atacul lui Nicolae Filipescu la adresa primului
ministru care era catalogat de acesta drept mizerabil (LLC.Brătianu). 

Manifestanţii, după ce s-au desfăşurat zgomotos şi violent la cluburile 
partidului conservator condus de Alexandru Marghiloman, dar şi al celui 
liberal, au ajuns şi la Legaţia Rusă, unde ar fi făcut acelasi lucru. 164 E greu 
de înţeles cum ar fi putut manifestanţii să arunce cu pietre în geamurile de la 
clădirea Legaţiei Ruse din moment ce aceştia manifestau pentru intrarea 
României în război alături de Antanta, alianţă militară din care Rusia se ştia 
că făcea parte. Părerea revistei liberale în această problemă este una cât se 
poate de subiectivă, deşi autorii articolului subliniază faptul că vor scrie 
adevărul despre manifestaţie ("ca nişte cronicari imparţiali ai vremii ce 
suntem.„ "). 

La· 15 octombrie 1915 comitetul franco-român de la Paris a adresat un 
manifest intelectualităţii române în care specifica următoarele lucruri: " 
Franţa care a scos spada pentru independenţa Balcanilor, nu se îndoieşte că 
România se va alătura acolo unde interesele sale, gloria sa şi fericirea sa o 
cheamă". Asta după ce la 17 septembrie 1915 un grup de deputaţi şi senatori 
printre care şi Nicolae Filipescu înaintaseră o moţiune prin care îi cereau 

163 Vasile Vesa, România şi Franţa la începutul secolului al- XX -/ea (1900-1916), Cluj-Napoca, Editura 
Dacia, 1975.pp. 18-19. 
164 Fapte şi note, fntrunirea „ Federaţiei Unioniste" de Duminică I l octombrie din sala Dacia, în 
„Democraţia", anul III, nr. 14, 1915, pp. 654-655. 
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primului-ministru I.I.C Brătianu mobilizarea imediată, ca ripostă la intrarea 
în război a vecinei de la sud Bulgaria. 165 Partea franceză vedea în Nicoale 
Filipescu omul cel mai potrivit pentru convingerea autorităţilor române să 
semneze un tratat de alianţă cu Antanta. Ei cunoşteau foarte bine vivacitatea 
sa şi îl recunoşteau ca pe conducătorul opiniei publice române. Până la 
stărşitul anului 1915 Nicolae Filipescu împreună cu "Federaţia Unionistă" 
vor mai ţine întruniri la Brăila şi Iaşi. 

Un eveniment cu totul ieşit din normalitate se va petrece la 15 
noiembrie 1915 cu prilejul deschiderii sesiunii parlamentare, atunci când se 
constată că puterea executivă devenise mult mai puternică decât 
parlamentul, ea dorind pe cât se putea să diminueze valoarea de factor 
constituţional a parlamentului. Guvernul hotărăşte datorită neînţelegerii cu 
opoziţia să nu răspundă la nici o întrebare ce privea politica externă. Se 
întîmplă acum lucruri care au menirea de a călca în picioare conduita 
parlamentară. În timp ce regele Fer4inand îşi citea mesajul în faţa celor două 
corpuri legiuitoare, este întrerupt în dese rânduri de strigăte precum: "Vrem 
Ardealul!", "Jos guvernul!", dar şi injurii la adresa Puterilor Centrale. După 
retragerea regelui se declanşează un mare scandal între opoziţie şi guvern. 
Se schimbă vorbe dure. Din acest scandal nu vor lipsi pumnii. Nicolae 
Filipescu este văzut sărind pe pupitre. 166 Acesta este cu siguranţă momentul 
maxim de neastâmpăr comportamental al lui Nicolae Filipescu, pentru că de 
data aceasta episodul se petrece în parlament şi nu la întrunirile publice sau 
la congresele Partidului Conservator. Acum el se desfăşoară grosolan în 
interiorul instituţiei supreme a statului, acolo unde era trimis de cei care prin 
votul lor îi acordaseră încrederea. La Senat Nicolae Filipescu cere cu 
insistenţă dosare de la Ministerul de Război priviind echipamentele 
corpurilor de armată, dar şi dosarul priviind cumpărarea fabricii "Blau-Gaz" 
de către minister. LLC.Brătianu va refuza să îi dea lui Nicolae Filipescu 
dosarele cerute (cu excepţia afacerii Blau-Gaz), primul-ministru dorind 
astfel să protejeze corpul ofiţeresc şi armata de bănuieli de coruptie. 167 Acest 
fapt nu împiedică opoziţia să facă ea însăşi o dezbatere pe tema politicii 
externe şi a realizării idealului naţional la care va lua cuvântul şi Nicolae 
Filipescu, însă fără succes, el fiind departe de aşteptări. 168 Dacă despre 
discursul rostit de el în 15 martie 1915 la Iaşi s-a spus pe bună dreptate că a 
fost unul de excepţie (poate cel mai bun discurs al său), acest discurs poate fi 

165 Vasile Vesa, op. cit., p. 134. 
166 Ion Bulei, Arcul aşteptării .. „ pp. 261-262. 
167 Ibidem, pp. 264-266. 
168 Ibidem, p. 266-268. 
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plasat cu usurinţă la polul opus. Nimic din pasiunea devoratoare care îl 
stăpânea pe Nicolae Filipescu nu s-a regăsit în acest discurs. 

În lunile februarie ş.i martie ale anului 1916 Nicolae Filipescu va 
efectua o vizită în Rusia. Acesta merge în Rusia la iniţiativa ţarului, care îl 
cunoştea drept cel mai radical antantist din România. Vizita sa va fi făcută 
însă cu acordul regelui, căpătând astfel un caracter oficial. Înainte de a pleca 
el va face o vizită la Palatul Regal unde va sta de vorbă cu Regina Maria. 
Până să viziteze Palatul Regal acesta avusese o întrevedere şi cu 1.1.C. 
Brătianu. Iată cum Nicolae Filipescu trece din nou peste rivalităţile politice 
pentru a se pune la masa discuţiilor faţă în faţă cu omul pe care îl contestase 
cel mai tare în ultima vreme. 1.1.C. Bratianu dorea ca prin vizita lui Nicolae 
Filipescu la Petersburg acesta să contribuie în acest fel la diminuarea 
resentimentelor şi pornirilor la adresa României din cadrul unor cercuri din 
apropierea ţarului. Pretextul pentru pătrunderea sa în cercurile cele mai 
intime de la curtea ţarului îl vor reprezenta scrisorile reginei Maria către sora 
sa marea ducesă Kiril, dar şi alte rude din familia regală pe care Nicolae 
Filipescu urma să le ducă. La 1 martie Nicolae Filipescu este primit de ţarul 
Nicolae al-11-lea, iar pe 2 martie va avea o întrevedere cu ministrul afacerilor 
externe Sazonov. 169 Nicolae Filipescu va vizita şi frontul rus precum şi 
cartierul general al generalului Alexiev. În urma întrevederii cu ţarul Nicolae 
al-11-lea şi Sazonov, Nicolae Filipescu va obţine făgăduiala unei armate de 
250.000 de soldaţi pentru apărarea Dobrogei în cazul unui atac bulgar. Pănă 
la urmă Rusia va trimite doar un corp expediţionar de 50.000 de soldaţi sub 
comanda generalului Zaiancicovsky. 170 Se remarcă de această dată latura 
diplomatică a lui Nicolae Filipescu. Mai ales la întâlnirea cu Sazonov el nu 
va ieşi din generalităţi conform spuselor lui Paleologue. Cei ce credeau că la 
Petersburg Nicolae Filipescu se va comporta la fel ca în întrunirile publice 
din capitala României se vor înşela, el dovedindu-se de această dată un 
diplomat bine instruit şi reţinut în afirmaţii. 171 

La 6 iunie Nicolae Filipescu comentează victoriile ruseşti spunând că 
odată cu eşecurile armatei austriece se amplifică şi mai tare tensiunea dintre 
austrieci şi germani, cei din urmă fiind nevoiţi să redreseze corabia. 
Întrebarea pe care şi-o pune însă Nicolae Filipescu este dacă primul ministru 
1.1.C. Brătianu îşi va da seama de acest fapt. Îi comunică lui N. Polizu 
Micşuneşti că dacă LLC.Brătianu dorea realizarea unui guvern de uniune 
naţională el va fi de acord ca din partidul său un om să meargă în guvern. 172 

169 Ibidem, p. 291. 
17° C. Nicolau Stroieşti, Nicolae Filipescu, patriotul, omul politic, Lugoj, 1915, p. 17. 
171 Ion Bulei, Arcul aşteptării„„ p. 292. 
172 lon Bulei, 1916, zile de vară, Bucureşti, Editura Eminescu, 1987„ pp. 61-65. 

207 



De altfel la 14 iunie 1916 ziarul lui Nicolae Filipescu şi oficiosul Partidului 
Conservator „Epoca" titra pe prima pagină: „Guvern al tuturor românilor 
patrioţi şi cinstiţi pentru realizarea unităţii neamului''. 113 Consiliul de 
miniştrii discută la 24 iunie 1916 despre problema intrării României în 
război. Toţi miniştrii vor fi de acord ca România să intre în război. Ministrul 
de finanţe Em. Costinescu îi cere în plus pimului-ministru ca din guvern să 
facă parte şi Nicolae Filipescu. 174 Era cunoscut faptul" că cei doi erau foarte 
buni prieteni, iar Em. Costinescu nu era chiar un supus al lui 1.1.C. Brătianu 
cei doi disputându-şi într-un fel şefia partidului după ce D.A. Sturdza nu va 
mai conduce partidul. 

Ultima manifestaţie a „Federaţiei Unioniste", a antantofililor va avea 
loc la 1 iulie 1916 în capitală. Nicolae Filipescu se lansează acum într-un 
atac dur la adresa P.N.L. şi a şefului acestuia 1.1.C. Brătianu pe care îl acuză 
de laşitate. Problema intrării României în război era pentru el rezolvată. Ce 
nu era rezolvat erau condiţiile în care aceasta urma să se producă. Continuă 
să aducă acuzaţii guvernului făcându-l vinovat de abuzuri şi contrabandă. 

Mai mult decât atât, Nicolae Filipescu face o declaraţie războinică la adresa 
primului-ministru: "Cu prima ocazie în care mă voi întâlni cu el la Senat îl 
voi opri şi îl voi azvârli afară". În final cere de la Majestatea Sa Regele 
Ferdinand să dea românilor „uniunea sacră". Seara la clubul conservatorilor 
filipescani se va realiza fuziunea partidului de sub conducerea sa cu cel al lui 
Take Ionescu, dorindu-se astfel formarea unui partid puternic care să 
vegheze atent asupra activităţii guvernului şi dacă era cazul chiar să preia 
puterea. 175 

Tot în „Epoca" de această dată în numărul din 1 O iulie 1916 ziarul 
pune tunurile într-un limbaj extrem de dur pe presa liberală care în opinia sa 
„ chelălăie de o săptămână ca o javră scuturată şi hărţuită de un dulău în 
timp ce şeful ei a plecat să doarmă la Florica". 116 Chiar dacă nu este semnat 
de Nicolae Filipescu acest articol nu pare a fi străin de el. În această 
perioadă ziarul este şi unul puternic antiaustriac, în fiecare număr al său, la 
rubrica „războiul în caricatură", armata austriacă şi în special ofiţerii 
acesteia fiind caricaturizaţi. 

Întru-un alt număr al ziarului, de această dată semnat de Nicolae 
Filipescu, acesta analizează efectele ce ar fi putut avea demisia ministrului 
rus al afacerilor externe Sazonov, în negocierile româno-ruse priviind 
intrarea României în război. Sazonov era pentru el cel care încheiaese cu 

173 Ibidem, p. 83. 
174 Ibidem, p. 115. 
175 Ibidem, pp. 128-130. 
176 Nicolae Filipescu, Obraz de toval, în „Epoca", anul XXIII, nr. 189, 1916. 
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România în septembrie 1914 faimoasa convenţie de neutralitate peste capul 
Franţei şi al Angliei şi îl considera un prieten al statului român. Bineînţeles 
că această convenţie, spune el, fusese făcută în scopul de a nu lăsa România 
să se lipească de Puterile Centrale. În final autorul articolului îşi pune 
întrebarea, care era atunci pe buzele tuturor filoantantiştilor: „Oare Rusia, 
doreşte încă participarea României?". Este adevărat că încă dinaintea 
demisiei lui Sazonov negocierile cu Rusia îngheţaseră. 177 

La 8 august 1916 Nicolae Filipescu trimite o telegramă la Paris 
ziarului „Le Journal" în care îşi exprimă convingerea că războiul se va 
termina indiscutabil cu victoria aliaţilor şi îi roagă pe aceştia să considere 
România· încă de pe atunci printre factorii care vor contribui la încheierea 
fericită a războiului. 178 Nicolae Filipescu face aceste afirmaţii convins de 
faptul că se apropia cu rapiditate un nou Consiliu de Coroană care să 

consfiinţească intrarea României în război. Acesta susţinea aceste lucruri pe 
bună dreptate. La nici o săptămână după trimiterea telegramei regele 
Ferdinand va convoca un Consiliu de Coroana la Palatul Cotroceni în ziua 
de 14 august, eveniment la care Nicolae Filipescu va fi prezent. 

Consiliul de Coroana de la Palatul Cotroceni va începe la ora zece, iar 
Nicolae Filipescu va lua cuvântul adânc emoţionat, preamărind providenţa şi 
mărturisind că Partidul Conservator a gotărât încă din toamna anului 1914 ca 
România să intre în război alături de Antanta, Alexandru Marghiloman 
venind la el să îi spună că 1.1.C. Brătianu era pe punctul de a semna o 
înţelegere cu Rusia. Mai mult decât atît chiar el îl sfătuise să o facă (el, 
Alexandru Marghiloman). Faptul că Alexandru Marghiloman s-a răzgândit 
între timp a făcut, spune Nicolae Filipescu, ca partidul să se dezică de el. 
Totodată, în finalul intervenţiei sale Nicolae Filipescu, făgăduieşte primului
ministru, că Partidul Conservator îşi va da necondiţionat concursul său. 179 

Iată cum Nicolae Filipescu nu se poate abţine nici acum să nu îl înţepe pe 
Alexandru Marghiloman, acuzându-l de jocul său dublu pe care îl practicase. 
El de altfel îşi va exprima indignarea la consiliu în legatură cu alianţa cu 
Rusia, acesta apropiindu-se de Puterile Centrale la fel ca şi P.P. Carp (care 
se retrăsese din viaţa publică la moşia sa de la Ţibănesti din judeţul Vaslui 
de unde va scoate un ziar antirus „Moldova", însă cu impact foarte scăzut 
printre cititori) datorită atitudinii sale antiruse. Cei doi se temeau ca nu 
cumva după sîarşitul războiului România să fie acaparată de Rusia, ale cărei 
tendinţe expansioniste îi înspăimânta pe cei doi. 

177 Nicolae Filipescu, România şi demisia d-lui Sasonojf, în „Epoca", anul, XVII, nr. 193, 1916. 
17M O telegramă a d-lui Filipescu, în „Epoca", anul XXIII, nr. 221, 1916. 
179 Constantin Argetoianu, op. cit., voi. III, p. 11. 
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Odată ţara intrată în război se constată neajunsurile pe care armata 
română le avea. Constantin Argetoianu susţinea că armata română avea în 
dotare şi 70.000 de puşti Henry Martini rămase din războiul de 
independenţă, puşti însă fără repetiţie. Folosirea acestor puşti ar fi fost în 
opinia sa o crimă. Crima s-a produs la Turtucaia atunci când ele au fost puse 
în mâinile soldaţilor români de către autorităţi. 180 Referitor la armata română 
acelaşi Constantin Argetoianu spunea că: ,,Nicolae Filipescu nu se putea 
consola cu ruşinea şi nepregătirea ei, plângând ca un copil. Parcă regreta 

,+, ~ ·1 1 . A ~ b .„ 181 toate sJorţarz e sa e pentru intrarea m raz oz . 
Moartea lui Nicolae Filipescu 

Nicolae Filipescu s-a luptat dea lungul vieţii sale cu o afecţiune a 
inimii, care începând cu 1914 se va agrava din ce în ce mai tare. În 191 O 
acesta îi scrie lui Titu Maiorescu o scrisoare de la Paris, acolo unde îşi 
îngrijea sănătatea, spunându-i că se afla sub tratament la doctorul Laniowski 
precum şi la un alt specialist care după tratament urma să îi facă o operaţie în 
cazul în care problemele de respiraţie nu vor fi rezotvate. 182 Este puţin 
probabil ca această întâmplare să fi contribuit într-o proporţie semnificativă 
la moartea sa prematură. 

În momentul atentatului de la Sarajevo Nicolae Filipescu se afla în 
străinatate unde de asemeni avea grijă de sănătatea sa. 183 Atunci când ajunge 
la şefia Partidului Conservator începe pentru el şi declinul fizic, boala de 
inimă teribilă avea să îl macine. Deşi era conştient de acest lucru, nu vorbea 
despre el ca să nu îşi piardă curajul şi încrederea în puterea sa de luptă. 184 

După întoarcerea din Rusia boala va avansa şi mai tare. La sfărşitul lunii 
iunie Nicolae Filipescu se va afla la Călimăneşti, staţiune aleasă de el pentru 
altitudinea mijlocie la care se situa, inima sa neputând să mai reziste la 
altitudini mari cum era cea de la Sinaia, unde acesta poseda o vilă. 185 

Moartea sa era inevitabilă, iar înfrângerea de la Turtucaia va fi trenul care o 
va aduce. Nu mai avea puterea să critice pe cei care băgaseră ţara nepregătită 
în război. Dădea senzaţia ca va duce cu el în mormânt visul pentru care 
trăise ultimii săi ani. Spunea apropiaţilor că vor veni vremuri mai bune atât 
pentru el cât şi pentru ţara, dar nu părea foarte convins de aceste lucruri 186 

IKO Ibidem. p. 27. 
181 Ibidem, p. 35. 
182 B.A.R., Secţia de manuscrise, Corepondenţa lui Filipescu Nicolae către Titu Maiorescu, cota S34(1)
(30)/XIII. 
183 Constantin Argetoianu, op. cit., voi. III, p. I 09. 
184 Ibidem, p. 194. 
185 lbidem,p. 222. 
186 Ibidem, voi. III, p. 45. 
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La 30 septembrie 1916, ora şapte seara inima bonavă a lui Nicolae 
Filipescu va înceta să mai bată, la vârsta de 54 de ani. În momentul morţii 
acesta se afla în casa sa din strada Scaune Nr. 26. Decesul său va fi 
înregistrat la Oficiul Stării Civile al Primăriei Comunei Bucureşti la data de 
1 octombrie 1916. 187 Ziarul său „Epoca" va înştiinţa la 2 octombrie cu 
adâncă tristeţe pe cititorii săi de moartea sa. Totodată ziarul anuţă faptul că 
înmormântarea va avea loc chiar în acea zi la cimitirul Bellu (Şerban Vodă), 
după ce slujba religioasă va fi efectuată la domiciliul său din strada 
Scaune. 188 

A doua zi ziarul prezintă cea ce spuneau alte gazete despre moartea lui 
Nicolae Filipescu. „Independenţa română" scria că ,,Nicolae Filipescu 
moare în ajunul marelui vis naţional pentru care el a cheltuit tot ce viaţa sa 
impetuoasă-neştiutoare de odihnă îi lăsase ca forţe"."Steagul" elogiază pe 
„omul de luptă şi curaj", iar „Adevărul" îl descrie ca pe una dintre cele mai 
„interesante expresiuni ale influenţei occidentale asupra boierului român". 
Au ţinut discursuri la funeraliile sale printre alţii Mihail Cantacuzino şi Take 
Ionescu. 189 Despre el Octavian Goga afirma mai târziu:"Omul care va căuta 
să scrie cândva şi să analizeze această viaţă zbuciumată, nu va avea lucru 
greu de făcut, fiindcă în personalitatea lui Filipescu sunt numai linii drepte, 
fără cotituri". 190 Aşadar Nicolae Filipescu moare la fel ca şi Barbu 
Ştefănescu Delavrancea fără a prinde desăvarşirea idealului naţional, la 
înălţarea căruia el însuşi contribuise din plin prin activitatea sa politică, 
demoralizat de acţiunile militare româneşti de pe front. Va fi decorat post
mortem de către regele Ferdinand cu „Marea cruce a ordinului Coroana 
României" şi va fi de asemeni decorat cu onorul de „Comandor al ordinului 
Carol 1". 191 

Summary 
_The most important part of Nicolae Filipescu's politica! life is the one connected 

with his efforts aimed at uniting the three Romanian provinces/ Wallachia, Moldavia and 
Transylvania. He died before his ideals have become reality. He was decorated post 
mortem by king Ferdinand. 

187 B.A.R., Secţia de manuscrise, Fondul Nicolae Filipescu, Act de deces, cota A 3403(a-d). 
188 Filipescu e mort, în „Epoca", anul XXIII, nr. 273, 1916. 
189 Cum este plâns Filipescu. Ce spun partidele politice şi presa de moartea ilustrului român, în „Epoca", 
anul XXIII, nr. 274, 1916. 
190 Neculai I. Staicu-Buciumeni, op. cit., p. 18. 
191 B.A.R., Secţia de manuscrise, Fondul Nicolae Filipescu, Act de deces, cota A 3403 (a-d). 

211 



Gheorghe I. Brătianu 
Gabriel Ciotoran 

Se împlinesc pe data de 26 mai a.c. 65 de ani de la rostirea discursului de 
academician al istoricului Ghe. I. Brătianu (1898 - 1953). 1 

Ceremonia s-a desfăşurat în aula instituţiei în anul 1943, într-o zi de 
marţi la orele 15:30. Au fost prezenţi: Jon Antonescu, Jon Petrovici 
(ministrul Culturii), generalul Pantazi (ministrul Apărării Naţionale), 

Alexandru Petrovici (al Propăşirii Naţionale), familia (ui Nicolae Iorga la 
trei ani de la asasinarea sa de către legionari. 2 Se mai aflau: Alexandrina 
Cantacuzino, Georgeta Brătianu (soţia sa), numeroşi intelectuali. 

Festivitatea a fost deschisă de Ion Simionescu, preşedintele Academiei 
Române, care s-a adresat lui Ion Antonescu "conducătorul statului". A urmat 
Ghe. Brătianu, care a făcut un elogiu mai puţin cunoscut predecesorului şi 
mentorului său Nicolae Iorga. 

Prin grija acestuia la 18 ani, publicase prima lucrare în anul 1916, 
intitulată "O oaste moldovenească acum trei veacuri". Publicarea s-a făcut în 
"Revista istorică". 3 Iorga afirmase cu acest prilej: "Dl Ghe. I. Brătianu, deşi 
încă în liceu, face serioase şi promiţătoare studii de istorie".4 Mulţumindu-i 
pentru sprijin într-o scrisoare din 15 aprilie 1916, el îi spune: "Nu mă 
aşteptam ca mica mea încercare să fie atât de favorabil apreciată şi nu ştiu 
cum să vă mulţumesc pentru propunerea domniei voastre de a o tipări în 
Revista Istorică". Colaborarea sa la "Neamul Românesc", patronat de Iorga 
a durat până în anul I 921. 

Iată acest discurs ţinut la un an de la intrarea în Academie "Toate aceste 
volume din care unul singur ar constitui un titlu de glorie pentru oricare 
dintre muritori, nu erau decât oglindirea lăturalnică a preocupării sale 
esenţiale: o istorie a românilor dezvoltată în timp şi spaţiu în considerarea 
tuturor fenomenelor de viaţă individuală şi colectivă, la care îi ducea 
experienţa unui deceniu şi jumătate de cercetări şi impresia proaspătă a 
contactului cu realităţile publice". Primul paragraf are în vedere marele 
istoric. 

"Nu mai era printre noi cu trupul să audă trâmbiţele chemării vitejeşti, să 
se bucure de avântul ostaşilor, să măsoare cu privirea pământul recucerit al 
patriei, zborul nădejdiilor spre ce mai rămâne de îndeplinit. Dar spiritul său 
pluteşte iarăşi neîmpăcat şi năvalnic deasupra noastră cât mai lipseşte din 
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\ "!', Gheorghe 
~l ,,,.., ' . 

ogorul răscolit de el, o singură 
brazdă, câtă vreme poruncile 
istoriei nu s-au îndeplinit în 
întregul cuprins al hotarelor ce 
le-a atras altădată dreptatea; îl 
ştim din nou lângă noi ca în zilele 
de la Iaşi, privind ca altădată 

peste vremuri, uimitoarea minune 
a strângerii noastre laolaltă sub 
acelaşi steag de biruinţă pe care îl 
vedem iarăşi fluturând asupră-ne 
în cele mai nebune şi mai sfinte 
visuri ale noastre". 5 Trecuseră 
doi am de la eliberarea 
Basarabiei şi a Bucovinei de 
Nord, la care atât de frumos se 
referă autorul. Al doilea paragraf 
al discursului are în vedere pe 
Iorga, marele patriot. 

Discursul este o impresionantă evocare a marelui dispărut, un strigăt de 
durere pentru acesta, acum când "Legiunea" ieşise de pe scena istoriei, în 
urma rebeliunii din I 941. Invocarea este deosebit de patetică! 

Dintre lucrările sale menţionez "Bismarck şi l.C. Brătianu". Ea se referă 
la contactele dintre primul mare om politic al familiei sale şi "cancelarul de 
fier". A fost publicată în anul 1939 la Leipzig în limba germană. În anul 
1942, la Bucureşti, a publicat "Originile şi formarea unităţii româneşti". 
Prelegeri ţinute la "Şcoala Superioară de Război". "Întrebat fiind ce 
conferinţe doresc să dezvolt în faţa dvs. întâia întrebare pe care mi-am pus-o 
a fost aceasta: despre ce v-ar fi vorbit N. Iorga, dacă ar fi fost dat să rămână 
în viaţă şi să vă vorbească mai departe de la această catedră. De aceea m-am 
gândit la titlul acesta şi care la prima vedere este foarte banal "Originile şi 
formarea unităţii româneşti".6 În lucrare este un citat extrem de important 
din Iorga: "Să însemnăm această dată: noiembrie 1807. Atunci pentru prima 
dată un ambasador străin (rus) pune problema unirii ţărilor române". În anul 
1947 a publicat lucrarea "Les rois de Hongrie et Ies Principautes roumaines 
en XIV-e siecle'', în limba franceză. A fost ultima sa lucrare. 

Istoria şi-a urmat cursul ei. Războiul s-a terminat peste doi ani, pe 9 mai 
1945. România a intrat în sfera de influenţă a U.R.S.S. Instaurarea regimului 
comunist pe 30 decembrie 19477, a dus la "etatizarea" Academiei Române în 
iunie 1948. când a fost exclus din aceasta împreună cu alţi 100 de cărturari. 
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Peste doi ani în noaptea de 7 - 8 mai 1950, supranumită "noaptea 
demnitarilor" este arestat şi dus fără judecată la închisoarea de la Sighet.8 

Atunci au mai fost arestaţi 68 de intelectuali din care 24 de academicieni. 
După câteva luni de detenţie în această fioroasă închisoare din timpul Mariei 
Tereza, autorităţile comuniste îi cer să retracteze afirmaţiile din lucrarea 
"Basarabia". El demonstrase în ea că este un străvechi teritoriu românesc, 
fapt care nu convenea conducerii sovietice, în slujba căreia se găseau 
acestea. 

Ca şi Nicolae Iorga, care n-a cedat în faţa legionarilor, el a refuzat cu 
demnitate: "Niciodată". Aceasta i-a pecetluit soarta! 

Într-o altă primăvară decât aceea a discursului, pe 25 aprilie 1953, este 
scos din celulă, plimbat de gardian prin curtea închisorii şi bătut cu 
bestialitate, fapt ce i-a provocat o hemoragie internă şi decesul. "Avem de-a 
face cu un odios asasinat politic executat de un zelos funcţionar al regimului 
comunist care este şi autorul moral al crimei. "9 Afirmaţia aparţine istoricului 
Paul Ştefănescu. Avea 55 de ani şi era în plină putere creatoare. 

O stranie coincidenţă a făcut ca mentorul şi discipolul să aibe aceeaşi 
soartă: asasinarea. Legionarii şi comuniştii au asasinat două mari 
personalităţi ale istoriografiei româneşti datorită convingerilor democratice 
şi patriotice pe care le aveau. 

NOTE 
l - Capitala, 30.05.1943 
2 - Paul Ştefănescu, Asasinate politice, ed. Vestala, 2003, pag. 134 
3 -Ibidem 
4-Ibidem 
5 - Capitala, ac. dată 
6 - Ghe. Brătianu - Originile şi formarea unităţii româneşti,Bucureşti,pag. 3 
7 - Vlad Georgescu - Istoriei Românilor, ed. Humanitas, 1992, pag. 252 
8 - Paul Ştefănescu, op cit. pag. 198 
9- Ibidem 

Summary 
The article was written to commemorate 65 years from the receival in the Romanian 
Academy ofthe historia Ghe.l.Bratianu (1898-1953). The ceremony took place in 1943, 
on a Tuesday, in presence of Ion Antonescu and of Nicolae Iorga's family, and of 
numerous intellectuals of the time. 
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Alexandru Lahovari 
Virgiliu Z. Teodorescu 

Procesul de extindere a perimetrului oraşului Bucureşti a cunoscut 
spre finalul veacului al XVIII-iea şi începutul celui următor o prioritate spre 
partea nordică, absorbind vechi aşezări aflate pe teritoriul dinspre apa 
Colentinei. Dacă primul important ax spre nord a fost cel trasat la sfârşit de 
veac XVII de către gospodarul domn Constantin Brâncoveanu pentru a 
facilita legătura cu palatele, curţile de la Mogoşoaia, Potlogi, Târgovişte, 
Doi ceşti ·şi nu numai cu timpul, în deceniile următoare s-a impus ca 
necesitate un nou drum mai spre est menit a traversa cursul Colentinei la loc 
de vad, propice a fi realizat un pod care să asigure o siguranţă în toate 
anotimpurile. Acesta a cunoscut în timp un amplu proces de metamorfozare, 
devenind de la o modestă uliţă la calea ce a primit şi o semnificativă şi 
relevantă denumire, sugerând chiar principala menire iniţială a drumului, 
aceia de asigurare a unei legături directe cu fierăstraiele care prelucrau 
copacii din zonă pentru a devenii materialul lemnos atât de necesar 
construcţiilor locuitorilor oraşului, care, în majoritatea cazurilor, recurgeau 
la lemnul tradiţional, ignorând pericolele devastatoarelor pârjoluri. Acest 
drum al fierăstraielor a devenit în timp al Hierăstrăului. 

Noua arteră pornea din zona Podului Mogoşoaiei, la confluenţa cu 
uliţa Fântânei, din apropierea bisericii Albe, pentru un timp având traseul 
spre est ca la un moment dat să o pornească spre nord-est. Acest loc de 
cotitură era, de fapt, locul de confluenţă a mai multor drumuri, unele 
conducând spre grădinile din lunca Bucureştioarei. Cu timpul această arteră 
şi-a câştigat un anumit renume, mulţi cu dare de mână trecând la ridicarea 
unor construcţii, pornind de la experienţa dobândită în urma deselor incendii 
culminând cu marele pojar din 23 martie 1847 când mai bine de 115 din 
construcţiile oraşului au căzut pradă mistuitoarelor flăcări purtate pe aripile 
vântului · de primăvară. În acest context, mai ales după dobândirea 
Independenţei de Stat, necesităţile, veleităţile au impus celor cu posibilităţi 
să treacă la edificarea unor impunătoare construcţii menite a le fi, atât 
locuinţe, cât şi loc de reuniune la ceas de zi sau de noapte. Parcurgerea azi a 
traseului fostei străzi devenită în timp, respectiv de la 8 octombrie 1878, 
Calea Dorobanţilor pentru a-i omagia pe acei modeşti, dar bravi opincari 
care, cu spirit de sacrificiu, au realizat la 1877-1878 o efectivă afirmare a 
Eroismului Armiei Române, înlăturând pe vecie discordantele raporturi cu 
puterea suzerană. Aşa au apărut o serie de valoroase construcţii ce amintesc 
de familiile Assan, Carp, Lahovari, ş.a. 

Vicisitudini tot felul au determinat, în timp, o ignorare a ceea ar trebui 
să fie monografia unei case, unei străzi, unui cartier ca elemente componente 
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ale unei virtuale istorii a oraşului Bucureşti. Formal, la 20 septembrie ale 
fiecărui an, mai ales atunci când avem de a face cu cifre rotunde, ne 
reamintim de necesitatea unei asemenea istorii, de monografii, albume şi 
multe altele într-o firească concordanţă cu mijloacele modeme de 
mediatizare. Vor trece numai câteva ore şi frumoasele angajamente vor fi 
uitate pentru a le redescoperi ca stringente necesităţi la o viitoare asemenea 
sărbătorire. Avem un preţios patrimoniu care, prin cei care l-au realizat, ne
au transmis un mesaj, a-l ignora înseamnă a ne pierde trecutul. Fie că este 
vorba despre o clădire sau despre un monument, a-i cunoaşte mesajul este 
călăuzitor pentru prezent şi viitor. O asemenea invitaţie ne este oferită de 
monumental Alexandru Lahovari. „Un orator" a fost cel mai bun răspuns pe 
care l-a primit, relevând că persoana îi acordase totuşi o privire interogativă 
căutând să înţeleagă ce ne adresa acest înaintaş. Multe din cele care astăzi ni 
se par fireşti au solicitat, la timpul trecut, demersuri la care contribuţiile unor 
oameni de valoare au fost determinante în stabilirea unor bune raporturi pe 
plan European. Astăzi vorbim de integrare, de intrare în Europa. Este de fapt 
un proces care, mai ales în ultimele trei veacuri, a însemnat interacţiunea 
între actul militar, diplomatic, favorizându-i pe cei care, cu tenacitate, au fost 
emisari ai intereselor naţionale. Alexandru Lahovari a fost unul dintre 
aceştia. A realizat un efectiv tandem cu Mihail Kogălniceanu şi alte câteva 
reprezentative personalităţi ale diplomaţiei finalului de veac XIX, care, în 
complexa şi controversata problemă a drepturilor şi îndatoririlor riveranilor 
Dunării, au militat pentru o firească recunoaştere a celor veleitari de a ne 
conferi numai îndatoriri că totuşi avem şi drepturi. Acest orator cu bune 
cunoştinţe în complexitatea dreptului internaţional, recurgând de fiecare dată 
la cele consemnate în prevederile deja adoptate şi aplicate în alte 
împrejurări, formulând, cu tact şi la obiect, a reuşit să impună 

interlocutorilor recunoaşterea legitimelor revendicări ale delegaţilor 
României. Ca expresie a recunoştinţei, la ceasul despărţirii, cei care l-au 
condus pe ultimul drum au hotărât ca să-i ridice un simbol al recunoştinţei în 
Capitală. Iniţiativa a avut cuvenitul răsunet, s-au strâns fondurile necesare şi 
s-a comandat lucrarea unui artist din Franţa implicat şi în realizarea unor alte 
lucrări pentru România. 

Succint să ne reamintim câteva din reperele biografiei lui Alexandru 
Lahovari. S-a născut la 16 august 1841 în Bucureşti şi a încetat din viaţă la 4 
martie 1897 la Paris. După primele studii în ţară şi-a continuat anii de 
şcolaritate în Franţa unde a urmat studii de drept şi şi-a susţinut doctoratul 
care 1-a confirmat ca un ilustru reprezentant al ştiinţelor juridice. S-a integrat 
de tânăr în viaţa politică a ţării şi a servit interesele acesteia, predilect ca 
diplomat. Contribuţiile sale au fost notorii la recunoaşterea statutului de ţară 
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independentă preocupată de realizarea reformelor necesare propăşirii ca stat 
modern al Europei. Evenimentele anilor 1877-1878 şi 1881 au reclamat 
diplomaţiei româneşti o temeinică perseverenţă şi susţinere pentru a ne putea 
impune drepturile pe plan internaţional. Drumul presărat cu tot felul de 
artificiale opuneri, dar interesate, a reclamat diplomaţiei româneşti 

parcurgerea căilor care au condus România la integrarea în concertul 
Europei acelor timpuri. 

Alexandru Lahovari impresionase pe contemporanii săi prin modul 
cum se prezenta şi susţinea pledoaria, fie înaintea Parlamentului, fie aiurea. 
La dispariţia sa prematură au fost exprimate tot felul de reacţii, regretele 
pentru pierderea sa impunându-le contemporanilor să gândească ce trebuie 
făcut ca memoria sa să nu se piardă ci să fie transmisă către viitorime ca un 
bărbat ce prin gând şi faptă a binemeritat de la Patrie cinstirea cuvenită. Ca 
atare, atât pentru incinta Parlamentului, Camera Deputaţilor, cât şi pentru 
forul public s-a hotărât să fie realizate simboluri ale cinstirii, respectiv 
busturi şi statui. Pe această cale s-a acţionat pentru aducerea în Rotonda 
edificiului Parlamentului a unui bust dăltuit în marmoră albă care să se 
alăture celor anterior realizate, toate menite să fie urmaşilor pilduitoare 
exemple de dăruire pentru cauza neamului românesc, pentru realizarea 
treptelor desăvârşirii noastre. 

O altă iniţiativă a preconizat aducerea într-o piaţă bucureşteană a unui 
amplu monument care să fie un simbol semnificativ în peisajul cotidian al 
Capitalei. De la idee la faptă întreprinzătorii au demonstrat că atunci când 
este voinţă se pot face operativ şi bine toate cele necesare ca ideea să capete 
conturul realităţii. Măsurile adoptate au permis ca prin subscripţie publică ca 
şi prin contribuţia guvernului, a Primăriei Municipiului Bucureşti să fie 
depuşi şi valorificaţi la Banca Românească sumele necesare comandării, 
executării, transportării şi amplasării monumentului în Piaţa Dorobanţilor. 

În acest caz iniţiatorii s-au îndreptat spre artistul plastic E. Mercier, 
sculptor francez căruia românii i-au încredinţat spre realizare mai multe 
monumente. Amintim în acest sens monumentul dedicat evocării 

personalităţii omului politic conservator Lascăr Catargiu amplasat în Piaţa 
Romană din Bucureşti. Modelate în Franţa, machetele definitive turnate în 
gips au fost aduse în ţară şi au fost turnate în bronz de firma V.V. Răşcanu 
et. comp. 

La timpul respectiv preocuparea pentru amplasamentul viitorului 
monument Alexandru Lahovarii a constituit o problemă. Iniţiatorii au ales 
Piaţa Dorobanţilor iar diriguitorii Capitalei, iniţial, i-au repartizat spaţiul din 
Piaţa Romană. Până la urmă s-a acceptat punctul de vedere al iniţiatorilor. 
Autorul a conceput acest monument redându-l pe Alexandru Lahovarii în 

217 



postura de orator. Statuia a fost amplasată pe un soclu bine proporţionat. Pe 
trepte1e soclului a fost plasată o ţărancă care îl întâmpină cu flori. Ea are 
alături un bătrân. Prin elementele sculpturale componente precum şi prin 
textul plasat pe soclu, la data inaugurării, s-a constituit o reuşită artistică 
având un profund mesaj pentru viitorime. Textul plasat pe un panou definea 
concludent rolul acestui simbol. Au fost folosite cuvintele enunţate în 
Camera Deputaţilor în luna mai 1881. Le reproducem întrucât în deceniile 
de prefaceri intervenite după anul 194 7 tot ce viza trecutul, istoria poporului 
român au fost îndepărtate, măsură impusă de interesele ocupanţilor 

„eliberatori" care, prin răşluire de teritorii, îşi atribuiseră şi calitatea de stat 
riveran al Dunării. La timpul respectiv erau dăltuite cuvintele: „ACEASTĂ 
DUNĂRE E A NOASTRĂ ! AM PLĂTIT-O ÎNDESTUL ÎN TRECUT, 
CĂCI AU FOST SECOLE ÎN CARE EA A DUS LA MARE MAI MULT 
SÂNGE ROMÂNESC DE CÂT APĂ. ŞEDINŢA CAMEREI DIN MAIU 
1881". 

Dezvelirea monumentului Alexandru Lahovari a avut loc la 17 iunie 
1901. A fost o manifestare care, prin amploare, a constituit o reeditare a 
solemnităţii anului 1897 când au fost organizate, la 16 martie, funerarii 
naţionale pentru a-l conduce la locul de veci din Cimitirul Bellu. Acum, în 
locul durerii impuse de despărţirea de cel ce fusese apărător al intereselor şi 
demnităţii naţionale, se manifesta cu o deplină satisfacţie pentru cele 
întreprinse spre a-i acorda pentru posteritate cinstirea cuvenită. Din partea 
comitetului de iniţiativă a vorbit preşedintele Gheorghe Cantacuzino. Au 
m·ai cuvântat cu acest prilej Take Ionescu şi Nicolae Filipescu. 

N-a fost un act solitar, amintim că locuitorii oraşului Râmnicu Vâlcea 
au iniţiat şi ei aducerea în for public a unui simbol al cinstirii lui Alexandru 
Lahovari, concretizat prin amplasarea în imediata apropiere a bisericii Buna 
Vestire. La solemnitatea din 2 iulie 1906 organizată pentru dezvelirea 
bustului a participat o numeroasă asistenţă. În faţa celor prezenţi cuvintele 
ministrului G.C. Dissescu au fost o concludentă evocare şi apreciere a 
faptelor lui Alexandru Lahovari. În acest caz, realizatorul lucrării plastice a 
fost sculptorul român Filip Marin. 

Peste ani o altă lucrare a fost modelată de către sculptorul Ioan C. 
Dimitriu-Bârlad. 

Acum, la ceasul marilor prefaceri, suntem datori să întreprindem cele 
de cuviinţă pentru a dovedi urmaşilor că moştenirea primită suntem capabili 
să o transmitem cum au făurit-o înaintaşii. 

A . venit timpul să acţionăm pentru ca şi acest monument din 
Bucureşti să recapete ceea ce abuziv a fost îndepărtat. Să renunţăm la 
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compromisuri care la viitor se dovedesc a fi păguboase. Un panou de 
prezentare plasat pe unul din trotuarele limitrofe va putea oferi o sumară 
prezentare a monumentului. 

Summary 
Alexandru Lahovari was born on August 16th, 1841, in Bucharest, and died on ~arch 
4th, in Paris. He studied law in Paris and acquired his doctorate degree there. He got 
integrated in the Romanian political life and acted mainly as a diplomat. 

Contribuţii la cunoaşterea activităţii sculptorului Theodor Burcă 
Virgiliu Z Teodorescu 

Theodor Burcă este unul dintre artiştii plastici creator în perioada interbelică a unor 
lucrări de artă plastică, inclusiv monumentală, care la timpul respectiv au fost amplasate 
în forul public sau în instituţii de prestigiu. Ca şi alţi mulţi confraţi, din păcate, deceniile 
posterioare celui de al doilea război mondial au aşternut linţoliul uitări·i, opera fiindu-i 
prezentă dar creatorul ignorat. Considerăm că este imperios necesar să avem reunite 
informaţiile referitoare la fiecare artist plastic pentru a avea astfel posibilitatea 
formulării unor aprecieri competente, imparţiale, nepartizane care să le definească locul 
în ierarhia valorilor plasticii româneşti. Totodată sunt necesare asemenea studii pentru 
ca acolo unde creaţiile sunt de notorietate publică să fie consemnat şi numele artistului 
creator şi să fie în atenţia edililor pentru a le asigura perenitatea cuvenită ca valori de 
patrimoniu moştenit de la înaintaşi. 

Theodor I. Burcă [în continuare abreviat cu siglele: Th. B.] s-a născuti la Slatina, 
jud. Olt, la 25 februarie 1889 fiind fiul preotului profesor Ioan Burcăii şi al preotesei 
Ecaterinaiii. Studiile le-a început la Şcoala formatoare de ceramiştiiv din Curtea de Argeş, 
le-a continuat pe cele secundare la Liceul „I.C. Brătianu" din Piteşti realizând pregătirea 
de viitor artist plastic în anii 1907-1910 la Viena, la Şcoala de artă decorativă, secţia de 
sculptură cu prof. Meitzner. A studiat şi sub conducerea lui Leo Chilie clasându-se al 2-
lea între cei 73 studenţi la studiu. Apoi a plecat la Paris pentru a frecventa în anii 1910-
1913 Academia Julien, aflându-se sub îndrumarea lui Verile şi Ernest Duboisv. Cu 
prilejul revenirii în ţară într-o vacanţă i-a evocat lui Tiberiu Crudu vi modul cum i-au fost 
evidenţiate posibilităţile creatoare în atmosfera artistică a Parisului când a avut prilejul 
să-şi etaleze calităţile. O asemenea posibilitatea i-a oferit-o concursul la care erau 
acordate 30 de premii în bani şi medalii. Tema a fost realizarea unui bust de femeie. 
Lucrările se expuneau în incinta Academiei Julien. Au participat 21 O candidaţi şi au fost 
premiaţi 1 O. Th. B. era al 69 înscris şi s-a clasat între cei 1 O câştigători. Pentru Tiberiu 
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Crudu a fost prilejul să admire şi lucrarea premiată de Societatea Artiştilor: Sfiirea lui 
Cain de ochiul lui Dumnezeu, după omorârea lui Abel, piesă semnată „Th. Burcă". 

În 1916 Th. B. a participat la expoziţiavii de la Ateneul Român cu 4 lucrări, 
poziţiile: 312 Profil de bătrână din Argeş; 313 Moş Martin; 314 Un critic; 315 
Dolie. Juriul expoziţiei i-a acordat artistului un premiu pentru bustul Moş Martin. 
După primul Război Mondial Au urmat anii consacraţi refacerii ţării după tot ce a 
însemnat durere şi distrugere. Cu mic cu mare participarea a fost notorie, fiecare resort 
de activitate evidenţiindu-se prin cele înfăptuite. De la această operă concertată n-au 
lipsit nici artiştii plastici căutând să răspundă prompt cerinţelor majore ale timpului. 

Sculptorul Th. B. a avut în ţară expoziţii personale în anii 1919, 1920, 1922, 1924, 
1926. La Paris a expus în anul 1931 la Salonul Oficial al artiştilor francezi. 
La Salonul Sculptorilor români, organizat în luna mai 1919 la Ateneul Român, Th. B. a 
expusviii: Adolescenţa, Profil de bătrân, bustul d-rului Morariu, Necunoscutul, Dor. 
Sculptorul Th. B. s-a bucurat de atenţiaix cronicarilor din presa bucureşteană. 
În acela~i an la 21 septembrie a avut vernisajul la prima expoziţie personală în care a 
expusx: In timpul conducerii lagărului de prizonieri Pitar Moş - Bucureşti, Fără 
popas, Adolescent, medalionul Regele Ferdinand I, Voi învinge, Pasiunea, Copil, 
Războiul, Moş Martin, Poetul Macedonsky. 
La Cercul Militar în 1920 Th. B. a participat la o expoziţie colectivă de sculpturăxi. 
Pentru expoziţia personală din toamna anului 1920 organizată în sala de expoziţii 
„Maison d' Art"xii a expus din lucrările mai vechi precum şi Satirul şi nimfa, Profil de 
femeie, Cap de fetită, Cap de băiat, Portretul decanului baroului Ilfov cotidienele 
bucureştenexiii au publicat cronici pertinente cum era cea a gazetarului B. Brănişteanuxiv. 

Au fost anii când cinstirea Eroilor s-a aflat ca o preocupare colectivă, oamenii 
satelor şi oraşelor prin acţiunea de strângere a fondurilor necesare au comandat 
realizarea unor simboluri în funcţie de sumele dobândite, de locul de amplasarexv. Th. B. 
a dovedit la timpul respectiv calităţi, atât de întreprinzător, cât şi de artist plastic, modul 
de acţionare fiind însă uneori păgubitor în relaţiile colegiale. Prin modul cum se implica 
în realizarea viitorului monument, cum prezenta macheta pentru a participa la etapele de 
selecţionare a viitorului realizator, cum trata problemele financiare, atât cu beneficiarii, 
cât şi cu cei care urmau să contribuie la finalizarea modelajului a dovedit o capacitate de 
răzbătător. A fost un argint viu, permanent prins în problemele cotidiene generatoare a 
unui viitor monument. 
La 27 ianuarie 1920 Th. B. a încheiat contractul pentru monumentul medicilor 
militari, preşedinte al comitetului de iniţiativă fiind col. A. Vasilescu. Pentru realizarea 
piedestalului şi a ambientului amplasamentului a colaborat cu arhitectul Victor 
Ştefănescuxvi. 

Concomitent a preluat şi comenzi de mai mică amploare. Cităm în acest sens 
modelareaxvii bustului Vasilescu August, lucrare în prezent inclusă în patrimoniul 
Muzeului Militar din Oradea, preluată din cavoul familiei dintr-un cimitir din Craiova. 
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Este semnată şi datată anteri9r turnării în bronz: „Th. Burcă 1920". La fel este şi cazul 
bustului Maria Georgescu, s.s.s. şi datat „T. Burcă 1921". Lucrarea este turnată în 
bronzxviii şi a fost ulterior amplasată în Cimitirul Sud din Focşani. 
Pentru parcul din centrul localităţii Sibiel, comuna Sălişte din jud. Sibiu a modelatxix 
bustul evocându-l pe Eroul Ioan Petra Oaşia, locotenent de artilerie munte, ... căzut la 
datorie la 19 iulie 1917 pe frontul de la Oituz"". Lucrarea a fost turnată în bronz. 
Pentru localitatea Odobeşti""i din jud. Putna, azi Vrancea la 23 februarie 1920 Th. B. a 
încheiat contractul pentru realizarea monumentului Eroilor. Iniţiatoare a fost 
Societatea Veteranilor din Odobeşti care şi-a înscris ca obiectiv major realizarea acestui 
simbolxxii. Artistul a conceput un ansamblu sculptural menit a fi suprema şi eterna 
manifestare a recunoştinţei la adresa celor care s-au sacrificat întru realizarea marelui 
ideal naţional. Grupul statuar are în compunere o frumoasă ţărancă, întruchipare a 
României, surprinsă în momentul când îndruma un ostaş în timpul misiunii sale 
împotriva inamicului, arătându-i cu mâna dreaptă pe unde putea acţiona. Cu mâna 
stângă susţine pe un Erou lovit de un glonte al inamicului. Monumentul a fost dezvelit la 
8 mai 1921 în zona centrală a localităţii""iii. 

Pentru localitatea Radomireşti din jud. Olt a realizatxxiv în anul 1921 monumentul 
Eroilor 1916-1918, ansamblul având înălţimea de 4 m. Compoziţia sculpturală evocă un 
infanterist în avântul pornirii la atac. 

Anii de solicitare a tuturor resurselor au generat printre altele şi preocuparea de a 
da fiecărei activităţi umane o definiţie concludentă în directă relaţie cu responsabilităţile 
ce reveneau respectivelor resorturi. Şi artiştii plastici au găsit cu cale să purceadă la 
asemenea forme de asociere statuare. Consemnăm asemenea exemple""v. Primul 1-a 
constituit Asociaţiei „Pictorilor'', înfiinţată în Bucureşti în anul 1921. Statutul a fost 
adoptat la 29 iulie 1921 având printre membrii fondatori şi pe Th. B. Un altul a fost 
Asociaţia Salonul de toamnă Au fost elaborate şi adoptate la Bucureşti, în 1921 Statul 
şi Regulamentul de funcţionare. Au fost ca membrii fondatori din rândurile sculptorilor: 
Theodor Burcă, Dimitrie Măţăuanu, Gheorghe Leonida, având alături pe arhitectul Ion 
D. Trajanescu. În comitet a fost cooptat sculptorul D. Măţăuanu. La cenzori au fost 
desemnaţi arhitectul Ion D. Trajanescu, Theodor Burcă. 
În anul 1921 Th. B. a modelaCxvi şi macheta pentru un viitor monument dedicat cinstirii 
Eroinei Ecaterina Teodoroiu. El preconiza acest monument pentru oraşul Târgu Jiu. 
Compoziţia reda în planul de jos un grup de ostaşi români în avântul atacului, iar îu. 
planul de sus Eroina E. T. în fruntea acestor ostaşi care înaintau spre poziţia inamicului 
situat pe o înălţime. 
Pentru cinstirea postumă a generalului Ioan Dragalinaxxvi\ Societatea „Mormintele 
Eroilor" în 1921 i-a încredinţat sculptorului Theodor Burcă realizarea monumentului 
funerar, din cimitirul Bellu Militar figura I, locul 31. Preşedinte al comitetului de 
iniţiativă fiind generalul Ştefănescu Amzaxxviii şi vicepreşedinte colonelul Macarovici. În 
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anul 1922 Th. B. a realizat un bust Generalul Dragalinaxxix. Pentru piedestal şi 
amplasament sculptorul a colaborat cu arhitectul I. Buiucx~x 
Una din importantele lucrări dobândite spre realizarexxx• de sculptorul Th. B. a fost 
monumentul Eroilor din localitatea Lacul Turcului, comuna Balta Doamnei, jud. 
Prahova, localitate unde prin preocuparea fiului satuluixxxii, omul politic Stelian 
Popescuxxxii\ director al ziarului „Universul" în perioada interbelică au fost realizate o 
serie de obiective de utilitate publică menite a conferi localităţii o benefică 
metamorfoză. Având piedestalul bine proporţionarxxiv, placat cu granit alb de Dobrogea 
pe care au fost ataşate plăcile ce au menţionate 67 nume de Eroi. Un vultur şi 

basoreliefuri redând scene din luptele de la Mărăşeşti, sunt turnate în bronz. La 
solemnitate au participat invitaţi din Capitală, reprezentanţi ai presei centrale, oficialităţi 
de la judeţ şi din localitate, locuitori din satele limitrofe. Noua generaţie a fost 
reprezentativă, inclusiv prin participarea elevelor de la Şcoala normală din Ploieşti. Au 
luat cuvântul arhimandritul Scribanxxxv, gazetarul I. Greculescuxxxvi de la „Universul", Z. 
Pătraşcu, primarul comunei; I. Dumitrescu, protopopul judeţului Prahova, locotenentul 
Lungulescu, secretarul Societăţii „Mormintele Eroilor"xxxvii, Barbu Georgescu, ajutor de 
primar. În finalul ceremoniei a luat cuvântul donatorul Stelian Popescu. 
Una din importantele lucrări i-a revenit sculptorului Th. B. în urma concursului menit a 
defini pe viitorul realizatorxxxviii al Monumentului Unirii din Cernăuţi. Era perioada 
când se înfiripase o colaborare cu sculptorul Ioan Schmidtxxxix, la care sesizase o 
apetenţă pentru monumental acordând în funcţie de spaţiu, fundal, temă o notă distinctă 
modelajului. 
În martie 1922, în colaborare cu sculptorul I. Schmidt, a participat, folosind motoul 
„Erou", la concursul de machete, obţinând o despăgubire de 5.000 lei. El precizează că 
în prima expoziţie personală a lui I. Schmidt macheta a fost expusă sub numele ambilor 
artişti plastici. Ca atare, cu această machetă a participat, voit uitând însă să-şi citeze şi 
„colaboratorul". Exigentul juriu, în ultimă instanţă, a decis să-i acorde premiul I şi 
realizarea monumentului, venind însă şi cu condiţia ca în cadrul ansamblului machetei 
prezentate (piedestalul cu principala compoziţie sculpturală şi hemiciclul ce constituia 
fundalul care încadra compoziţia) să fie inclus şi bourul călcând în picioare simbolul 
evocând stăpânirea austriacă instituită prin mârşavul rapt al anului 1775 când nordul 
Moldovei, botezat de răpitori „Bucovina" a fost preluat, puterea suzerană, Poarta 
Otomană încălcând flagrant prevederile Capitulaţiilor care stipulau raporturile cu 
Moldova, devenind din protector vânzător de „colţuri de ţară". Lucrarea fusese modelată 
şi semnată de sculptorul Spiridon Georgescux1cu care a participat la respectivul concurs. 
La momentul când machetele au fost definite la mărimea dorită pentru a deveni 
componente ale monumentului Unirii s-a petrecut o nefericită intervenţie. Th. B. a 
dispus mutarea semnăturii lui Spiridon Georgescu într-un loc mai discret, astfel că la 
data dezvelirii era apreciat pentru întreg ansamblul, „colegului" fiindu-i ignorată 
contribuţia. A fost prilej de manifestare ulterioară nu numai a nemulţumirii păgubaşului 
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ci a multora din artiştii plastici revoltaţi de unele carenţe de comportament ale 
„olteanului Theodor Burcă". A fost totodată prilejul aducerii la cunoştinţa factorilor 
ministeriali a conflictuluixli care pusese capăt raporturilor lui Th. B cu sculptorul Ioan 
Schmidt. 
Realizăm o succintă descriere a Monumentul Unirii din Cernăuţi, amplasat în Piaţa 
Uniriixlii şi având ca fundal clădirea Primăriei. Monumentul Unirii, a fost ridicat pe o 
mare platformă, accesul fiind asigurat de 5 trepte care conduceau la o alta circulară de 
mai mici proporţii la care se ajungea urcând alte 6 trepte. Compoziţia centrală. era 
încadrată de un hemiciclu care, prin arhitectură şi elementele decorative încorporate, 
erau o succintă evocare a zbuciumatei istorii a zonei. La realizarea urbanistică s-a ţinut 
seama de raportul înălţimii şi proporţiilor monumentului cu clădirea Primăriei, fiind 
amplasat în spaţiul verde din faţa respectivului edificiu. La cele două capete hemiciclul 
avea stemele, iar pe brâul de bronz se aflau efigiile lui Grigore Ghica vv.xtiii' regelui 
Ferdinand I precum şi scene din istoria românilor, inclusiv din primul război mondial. 
Compoziţia centrală reda un ostaş român în echipamentul de luptă susţinând cu mâna 
stângă un steag pe care-l săruta. Alături se afla o fată îngenunchiată, susţinută de ostaş 
cu mâna dreaptă. Personajele reprezentau Bucovina recunoscătoare. La spate, pe 
platformă era plasat zimbrul care strivea sub picioare vulturul cu două capete ale 
stăpâniri Austriei. 
Dezvelirea monumentului Unirii a avut loc la 11 noiembrie 1924, la solemnitate a 
participat regele Ferdinand rliv, membrii guvernului, oficialităţi din ţară, localnici. Cu 
acel prilej în cimitirul orăşenesc a fost dezvelit şi un monument al Eroilor. 
Din păcate acest simbol al cinstirii celor care s-au sacrificat pentru realizarea Înaltului 
Ideal al reîntregirii neamului pe vatra strămoşească la momentul raptului realizat de 
U .R.S.S. la finalul lunii iunie 1940 n-a putut fi evacuaC1V, iar cotropitorii au considerat 
de datoria lor să-l dinamiteze pentru a face să dispară această voinţă a neamului 
românesc. 
La concursul pentru monumentul Eroilor din Brăilaxlvi sculptorul Th. B. a obţinut 
premiul III, pe care l-a refuzat. 
Pentru Salonul din toamna anului 1922 a prezentat lucrările: Urmările războiului, 
Pocăinţa, Eva, Ursita, Prăbuşirea, portrete, macheta monumentului Eroilor 
Fălticeni. 

Participând la.concursul pentru monumentul Eroilor grăniceri din Regimentul nr. 2 de 
la Fălticeni Th. B. a obţinut realizareaxlvii prin contractul încheiat în anul 1921. 
Preşedinte al comitetului de iniţiativă erau Octav Lovinescu şi secretar I. Dragoslavxlviii. 
Pentru realizare a colaborat cu arhitectul Victor Ştefănescu. Inaugurarea a avut loc la 24 
septembrie 1922. 

O altă lucrare pentru cinstirea Eroilor adjudecată de sculptorul Th. B. a fost cea 
pentru oraşul Călăraşixlix. Pe feţele piedestalului bine proporţionat sunt plasate o serie de 
texte. La spate are inscripţia: Ridicat în anul 1925 / luna octombrie I din iniţiativa 
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unui comitet de cetăţeni din Călăraşi; 
1926. 

şi tot la spate jos: Sfinţit la 14 februarie 

Pe piedestal sunt ataşate 2 basoreliefuri redând scene de atacuri la baionetă ale ostaşilor 
români definite prin cuvintele: „Mărăşti, Mărăşeşti". Sunt semnate şi datate: „TBurcă 
1925" În faţă pe piedestal textul dedicaţiei: „Eroilor călărăşeni cari s-au jertfit pentru 
Întregirea neamului 1916-1918". 
Are ca elemente decorative: o cască, o ramură de lauri, toate turnate în bronz. Statuia 
redă un ostaş român cu mâna stângă ridicată scrutând zările de la fruntariile ţării. Cu 
mâna dreaptă ţine arma ridicată. Pe plinta statuii inscripţiile: în stânga: Fabrica V.V. 
Răşcanu; în dreapta TBurcă. Jos pe piedestal: sculptorul Burcă I Dumitrescu pietrar. 
La Salonul Oficial din anul 1924 au participat1 sculptorii Theodor Burcă, Ioan Dimitriu 
Bârlad, George Dimitriu, Spiridon Georgescu, Richard P. Hette, Ion Iordănescu, 

Dumitru Măţăuanu, Corneliu Medrea, O.O. Mirea, Dimitrie Paciurea, Miliţa Petraşcu, 
Alexandru Plămădeală, Frederic Storck. Sculptorul Th. B. a participat cu lucrărileli: 
Dorinţa şi Profil. 
„Cronicarul" Th. .B. a comentat1;; situaţia creată la această manifestare artistică 
constatând că în mod preponderent au fost admise lucrările expresioniste, fanteziste, 
cubiste, tutancamoniste şi de alte maniere. Autorul revendica ca arta românească să nu 
fie partizană a acestor expansiuni. Exigentul cronicar Victor Ion Popa1;;; semnaleazăliv 
creaţia sculptorului Theodor Burcă, apreciindu-i realizările. 
În octombrie 1924 a avut loc dezvelirea1v Monumentului medicilor militari, amplasat 
iniţial în faţa Institutului de medicină militară. Este dedicat Eroilor Companiei a II-a 
Sanitară. Modificările ulterioară de natură urbanistică din zonă au impus reamplasarea 
monumentului în curtea Spitalului Militar Central. Este o lucrare în piatră având forma 
de Cruce cu mai multe braţe şi pe faţa principală simboluri modelate de Th. B. şi turnate 
în bronz. În partea superioară este plasată vechea emblemă a medicinii, iar jos o cască 
militară aşezată pe o cunună de laur. 
Sculptorul Th. B. a realizat în anul 1925 medalionul prof. I. Ursu1vi pentru mormântul 
din cimitirul Bellu. 
La Salonul Oficial din anul 1926 sculptorul Th. B. a participat cu lucrarea1vii Cutarea 
graniţelor. 

Pe plaiurile dobrogene, la 29 august 1926, a avut loc dezvelirea1viii monumentului Ion I. 
Movilă pentru a-1 cinsti pe cel care, în anul 1899, a pus bazele staţiunii „Movilă · 
Techirghiol"lix. Este menţionată şi medalia1x cu avers şi revers evocând acest eveniment. 
Ea a fost realizată la 20 septembrie 1924 pentru a marca 25 de ani de benefică existenţă 
a statiunii. 
La Dragosloveni, jud. Putna, azi Vrancea prin grija1xi soţiei scriitorului Alexandru 
Vlahuţă, casa în care a locuit în ultimele decenii de viaţă în mod permanent creator şi 
unde şi-a primit ca oaspeţi pe bunii prieteni, a fost organizată ca un veritabil Centru 
Cultural unde o serie de camere de la etaj adăposteau piese evocatoare ale personalităţii, 
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ale multiplelor preocupări ale lui Alexandru Vlahuţă. Parterul găzduia şi un activ cerc de 
citit şi un atelier dotat cu utilajele tradiţionale pentru perpetuarea realizării cusăturilor 
specifice zonei. 
Zestrea patrimoniului cultural al Capitalei a fost completată prin donaţia casei 
viceamiralului Vasile Urseanu•xii care după pensionare a ridicat-o în zona nordică a 
oraşului pe Bd. Lascăr Catargiu nr. 21 pentru a-i fi locuinţă dar şi loc de cercetare a 
constelaţiilor. Casa, în formă de navă, avea în partea superioară cabina care găzduia un 
observator astronomic dotat cu o valoroasă lunetă. În acord cu soţia a dispus testamentar 
ca această construcţie să fie preluată de Primăria Municipiului Bucureşti pentru a găzdui 
un viitor muzeu de artă1xiii şi asigurarea continuării cercetărilor astronomice. 
Sculptorului Th. B. i-a fost comandat•xiv un bust Vasile Urseanu pentru a fi amplasat în 
cimitirul Bellu. Ulterior, din iniţiativa unui grup de admiratori ai viceamiralului 
Urseanu, s-a ajuns la realizarea unui bust de către sculptorul Th. B., urmând ca în luna 
septembrie 1936 să fie dezvelit lângă farul de la Tuzla, jud. Constanţa. Monumentul1"v, 
avea în compunere pe faţa piedestalului un basorelief, iar deasupra bustul amiralului 
Urseanu, ambele piese tunate în bronz. 
La expoziţia retrospectivă găzduită în incinta Ateneului Român din 1927 sculptorul Th. 
B. a expus•xvi lucrările Dorinţa şi Compoziţie. 
Au fost anii când prin strădania omului de ştiinţă Constantin Kiriţescu•xvii au fost oferite 
publicului monumentalele volume, Istoria războiului pentru întregirea României, 
1916-1919, elaborate după o amplă documentare, fiind dedicate evocării anilor marilor 
sacrificii întru realizarea reîntregirii neamului românesc. Autorul a inclus în volumele 
respective şi planşe cu reproduceri ale unor lucrări de artă plastică elaborate de artiştii 
români pentru a imortaliza Eroismul, spiritul de sacrificiu. Sculptorului Th. B. i-au fost 
reproduse•xviii două semnificative compoziţii: Atacul şi Mutarea de hotar a ţării. 
O apreciere semnificativă a reformulat-o1xix în 1928 Nicolae Iorga care constant a 
urmărit evoluţia artistului plastic Th. B. 
La ampla manifestare expoziţională Salonul Ateneului Român din anul 1928 sculptorul 
Th. B. a participat cu trei portrete•xx. În ultimele zile ale expoziţiei juriul s-a reunit 
pentru a decide ce premii.şi ce lucrări vor fi achiziţionate de le artiştii expozanţi. Lui Th. 
B. i-a fost achiziţionată1xx• lucrarea Basorelief. 
Concomitent spaţiile Ateneului Român au găzduit în aceiaşi perioadă a anului 1928 şi 
Salonul Societăţii artiştilor sculptori români, Th. B. fiind consemnat•xxii în catalogul 
expoziţiei cu 5 lucrări: Basarabia, Fără popas, Dezolarea, Pocăinţa şi Vlahuţă. 
Importantul cotidian bucureştean „Universul"1xxiii în evoluţia sa ca tipar a cunoscut 
importante şi· salutare intervenţii menite a contribui la buna realizare a tipăriturilor şi a 
condiţiilor de muncă pentru întreg personalul care participa la apariţia sa. Stelian 
Popescu s-a străduit ca spaţiile şi tehnologia în dotare să fie în concordanţă cu cele 
existente la similarele periodice europene. Ca atare, lângă vechea construcţie din str. 
Brezoianu a ridicat un efectiv palat pe care 1-a dotat de la tehnica performantă la 
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mobilierul adecvat şi l-a pus la dispoziţia realizatorilor variatelor lucrări tipografice. La 
parterul clădirii a amenajat şi un salon menit a găzdui manifestări expoziţionale. La data 
inaugurării salonul a găzduit lucrări ale artiştilor români contemporani printre care şi cea 
a sculptorului1xxiv Th. B. . 
Meticuloasa evidenţă1xxv ţinută de Vasile V. Răşcanu1xxv•, turnătorul lucrărilor 
sculptorilor multora din artiştii plastici contemporani consemnează câteva din lucrările 
încredinţate de sculptorul Th. B. pentru a le da definitivarea în bronz în anii 1930-1931. 
Consecvent sculptorul Th. B. a participat şi în primăvara anului 1932 la Salonul Oficial, 
prezentând1xxvii un Cap de expresie. 
Intrând în folosinţă ansamblul Fundaţiei „Ioan I. Dalles"1xxviii patronată de Academia 
Română1xxix, sălile de expoziţii au găzduit în toamna anului 1932 un salon care a reunit 
realizările de ultimă oră ale artiştilor români. Printre aceştia s-a aflat1xxx şi sculptorul Th. 
B. A fost anul când şi Asociaţia artiştilor plastici a organizat un salon cu partictparea1xxxi 
pictorilor şi a sculptorilor membri ai respectivei comunităţi. 
Premergător sărbătoririi centenarului înfiinţării oraşului Turnu Severin1xxxii locuitorii de 
pe plaiurile mehedinţene au iniţiat şi realizat o suită de obiective, printre ele fiind 
amplasarea în centrul localităţii, în Parcul „Rozelor", a unui simbol al cinstirii la adresa 
Eroilor mehedinţeni. Lucrarea a fost încredinţată spre realizare1xxxiii sculptorului Th. B. 
care, pentru elementele de arhitectură şi ambient, a colaborat1xxxiv cu arhitectul State 
Baloşin1xxxv. Monumentul criptă al Eroilor mehedinţeni are în compunere1xxxvi două 
personaje. În prim plan este un ostaş român în uniforma de campanie „ 1917" preluând 
torţa de la un ostaş roman. Dezvelirea monumentului în cadrul manifestărilor dedicate 
Centenarului oraşului a avut loc la 25 octombrie 1933. Solemnitatea s-a desfăşurat în 
prezenţa regelui Carol al II-lea1"xxvii şi a inclus1xxxviii şi cuvântările generalilor Jujescu şi 
Economu. 
La Salonul Ateneului Român din primăvara anului 1935, acţiune inclusă în programul 
manifestărilor din cadrul festivităţilor desfăşurate sub genericul „Luna Bucureştiului", 
sculptorul Th. B. a participat1xxxix cu lucrările Tinereţe şi Cap de expresie. 
Un mai vechi deziderat al bucureştenilor a ajuns să devină realitate în deceniul al 
patrulea al secolului al XX-iea. A fost realizatxc Monumentul cinstirii lui Tudor 
Vladimirescu, lucrare încredinţată de iniţiatori spre realizare sculptorului Th. B. care a 
modelat componentele în anul 1934, ulterior statuia fiind turnată în bronzxci de firma 
Vasile V. Răşcanu, iar leul amplasat pe una din treptele postamentului a fost cioplit în 
piatră. Monumentul a fost amplasat într-un mic spaţiu verde, o platformă de bune 
proporţii în relaţie cu piedestalul care oferă posibilitatea apropierii de ansamblu prin 
treptele ce sunt dispuse spre toate punctele cardinale. Pe faţa principală a piedestalului 
placat cu piatră este textul evocator: Tudor Vladimirescu 1821. Eroul este redat în 
picioare având mâna dreaptă ridicată, purtând o sabie în postura de chemare la acţiune a 
fiilor ţări pentru înlăturarea fărădelegilor. Cu mâna stângă ţine în dreptul inimii drapelul 
care, prin componentele sale, a fost mobilizator la faptele menite a metamorfoza 
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societatea românească. Privită de la o distanţă corespunzătoare lucrarea se 
caracterizează prin bunele proporţii ale ansamblului monumental, fiind totodată prilej de 
apreciere a demnităţii degajată de eroul neamului românesc. Solemnitatea dezvelirii a 
avut loc la 2 august 1935 într-o veche zonă comercială a oraşului pe str. Precupeţii 
Vechi. 
În cel de al ·patrulea deceniu din secolul XX au fost pentru multe din domeniile de 
activitate anii unor profunde transformări prin rapida tehnicizare, dar şi prin creşterea 
calificării celor care mânuiau noile utilaje. În sectorul tipografic noile tehnologii au 
uşurat munca tuturor meseriaşilor care contribuiau la editarea a presei şi a cărţilor. Prin 
construirea Palatului „Universul" şi dotarea cu cele mai performante maşini ale timpului 
actul tipografic al acestora era un etalon în epocă. Ca atare, editarea „Calendarului" 
anual a fost unul din elocventele exemple de performanţe obţinute în respectivul 
domeniu. Au fost incluse în calendare planşe cu reproduceri ale creaţiilor artistice ale 
plasticienilor români. De o asemenea prezentare s-a bucurat şi sculptorul Th. B. căruia i-
a fost reprodusăxcii lucrarea La ţărm. . 
Marea încleştare din vara anului 1917 din zona Mărăşeşti a revenit de mai multe ori în 
decursul anilor, preocupare de evocare pentru sculptorul Th. B. Recurgând la mitologie, 
la fantezia populară una din lucrări redăxciii un ostaş în plină acţiune lovind cu patul 
armei balaurul. 
Pentru cinstirea memoriei domnului Moldovei Ioan Vodă cel Viteazxciv răpus prin 
trădare în confruntarea cu oştile otomane de la Iezerul Cahul în 13/14 iunie 1574 s-a 
comandat sculptorului Th. B. un simbol pentru a fi amplasat în localitatea Cahul, aflată 
dincolo de apa Prutului. 
Începând cu anul 1937 sculptorul Th. B. a fost un consecvent participanrcv la 
manifestările expoziţionale ale Societăţii Tinerimea Artistică. Respectiv în 1937 a expus 
un Profil de femeie. În anul 1938 în aceiaşi ambianţă a expusxcvi un Cap de expresie. 
În 1937 a modelat şi lucr~rea evocându-l pe părintele său, preotul Ioan Burcăxcvii. 
Comitetul de iniţiativă pentru realizarea Monumentului vânătorilor de munte s-a 
reunitxcviii S 20 iunie 1936 şi a prezentat regelui Carol al Ii-lea macheta preconizatului 
monument pentru a evoca faptele de Eroism din primul război mondial al primului 
Batalion care a luptat la Coşna - Cireşoaia, urmând ca monumentul să fie ridicat la 
Târgu Neamţ unde şi-au avut tabăra de constituire şi intensă instruire. Regele a aprobat 
proiectul elaborat de către sculptorul Th. B. în concordanţă cu cele stipulate de 
comanditari. Ulterior sculptorul Th. B., conservatorul Municipiului Bucureşti a 
terminatxcix lucrările pentru amplasarea monumentul Eroilor Vânătorilor de Munte 
ridicat pe Dealul Gol de la Târgu Neamţ, urmând ca monumentul să se inaugureze 
„luna viitoare". Componentele sculpturale, inclusiv basoreliefurile, au fost turnate în 
bronz. A fost dezvelit în 1939. Dăinuirea i-a fost agresată sistematic după venirea 
eliberatorilor ocupanţi care au acţionate pentru desfiinţarea acestei arme din structura 
forţelor armate ale României. Prin poziţia dominantă a botului de deal care i-a fost 
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hărăzit ca amplasament de către iniţiatori, monumentul este remarcat de la mare 
~istanţă. 
In primăvara anului 1939 sculptorul Th. B. a participat la expoziţia Societăţii Tinerimea 
Artistică cu patru lucrărici: Carol al II-iea, Irinei, Alegorie şi Tinereţe. 
Pinacoteca Municipiului Bucureşti realizare a celui de al patrulea deceniu al secolului 
XX a trecut operativ la creşterea patrimoniului artistic, sistematizarea şi expunerea în 
incinta casei „Urseanu". O contribuţie organizatorică a avut-o sculptorul Th. B. numit de 
la înfiinţarea instituţiei în postul de custodecii. Au fost anii când munca i s-a concretizat 
şi prin elaborarea unui catalog al lucrărilor de artă plastică (pictură, desen, grafică, 
sculptură). 
După decesulciii lui Iulian Oprescuciv, primul fabricant de conserve, tip ghiveci din 
Capitală, familia a comandat sculptorului Th. Burcă realizarea unui medalion în care era 
redat Iulian Oprescu în postura de cercetaş pentru mormântul "din cimitirul Bellu. În 
cavou eracv o statuie modelată de Comei Medrea şi turnată în bronz, având plasate pe 
feţele piedestalului panouri realizate de Th. B. . 
La a 40 expoziţie a Societăţii Tinerimea Artistică Theodor Burcă a participatcv• cu 
lucrarea Mască. 
Anual Academia Română, în perioada interbelică, acordacvii premii pentru fiecare 
domeniu de activitate umană ca înaltă apreciere. Rezultatele notorii dobândite determina 
înscrierea celor ce se considerau a fi îndreptăţiţi să aspire la o asemenea onorantă 
răsplată morală şi materială pe lista concurenţilor, juriului fiindu-i solicitat un triaj 
motivat şi imparţial care să conducă la desemnarea celui mai îndreptăţit a fi declarat 
laureat al Premiului Academiei Române din anul . . . În anul 1940 au candidatcviii 
sculptorii: Constantin Baraschi, Theodor Burcă, Ion Gheorghiţă, Ioan Iordănescu, C.D. 
Mărăcineanu, N. Torosian. Au fost, la timpul respectiv, apreciaţicix de cronicarii de 
specialitate, istoricii de artă sculptorii: Oscar Spaethe, Theodor Burcă, Alexandru 
Călinescu. 

La a 41-a expoziţie a Societăţii Tinerimea Artistică sculptorul Th. B. a participatcx cu 
două lucrări, respectiv un Cap de expresie şi Poetul Alexandru Macedonsky. 
În 1942 participarea sculptorului Th. B. la expoziţia Societăţii Tinerimea Artistică a 
aduscxi în faţa privitorilor mesajul a două semnificative lucrări. Un Profil reda capul 
unui bătrân care, prin elementele compoziţionale, sugera înţelepciunea acumulată în anii 
vieţii, iar a doua lucrare era macheta monumentului Eroilor de la Turnu Severin 
simbol evocator al înaltei şi onorantei misiuni, moştenire ancestrală de apărători de glie 
strămoşească. 

Pentru majoritatea artiştilor plastici anii celui de al doilea Război Mondial au generat şi 
dificultăţi de natură materială ca urmare a diminuării comenzilor. Ca o soluţie 
reparatorie a fost lansarea de către instituţiile statului unele comenzi de lucrări menite a 
înzestra forul public. Fondurile necesare au fost la paritate fumizate de ministerul de 
resort şi primării. În Bucureşti în acest sens s-a hotărât, în 1942, ca în zona limitrofă Bd. 
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Schitu Măgureanu, din incinta Grădinii Cişmigiu să fie amenajat un Rond Roman în 
care să fie amplasate 12 busturi evocând pe iluştri reprezentanţi ai culturii româneşti din 
veacurile XIX-XX. La nivel ministerial s-a hotărât că vor fi busturi de aceiaşi mărime, 
pe cine vor reprezenta lucrările, cui să fie încredinţată realizarea, materialul în care vor 
avea finalitate modelările artiştilor şi materialul piedestalelor. Sculptorului Th. B. i-a 
fost repartizatăcxii realizarea bustului Vasile Alecsandricxiii. 

L~ Salonul Oficial din anul 1943 sculptorul Th. B. a participatcxiv cu lucrarea 
Sanda. 

Întrucât numărul celor care doreau să primească comenzi de genul celor care au 
căpătat finalitate în Grădina Cişmigiu era mult mai mare s-a decis ca şi în alte zone ale 
Capitalei să fie realizate asemenea dotări. Aşa a apărut ca obiectiv prioritar spaţiul 
Grădinii Icoanei. Sculptorul Th. B. s-a adresat conducerii Primăriei Municipiului 
Bucureşti solicitând să-i fie repartizatăcxv lucrarea care să-l evoce pe Alexandru 
Macedonsky, arătând relaţiile ce i-au apropiat în anii specializării la Paris, permiţându-i 
să-l cunoască profund pe complexul om, fapt care, în decursul anilor, l-a ajutat în 
abordarea temei şi în alte împrejurări. 

Anii finalizării marii conflagraţii mondiale cu tot ceea ce a generat ca radicală 
metamorfoză a societăţii româneşti a avut drept urmare şi în domeniul artelor plastice 
răsturnări de relaţii, artiştii mai vârstnici „cedând" locul celor mai tineri cu capacitate de 
a se adapta noilor cerinţe. Atât la Salonul Oficial, cât şi la acţiunile expoziţionale ale 
Societăţii Tinerimea Artisticăcxvi, cât au mai supravieţuit, artistul Th. B. nu a mai 
participat. A intervenit momentul pensionăriicxvii şi cel al decesuluicxviii 
Ca şi în cazul multor altor artişti formaţi la şcoala naţională a artelor frumoase, cu ani de 
specializare în centrele artistice ale Europei, cu călătorii de documentare şi deseori cu 
notabile participări la manifestările artistice din respectivele ţări, creator în anii primei 
jumătăţi a veacului XX a unor lucrări ce au onorat forul public, o serie de instituţii de 
cultură, inclusiv muzee şi colecţii de artăcxix s-au bucurat de o nemeritată ignorare în 
deceniile care au urmat în a doua parte a secolului al XX-iea. Printre aceşti nedreptăţiţi 
se înscrie şi numele sculptorului Th. B. A venit timpul ca patrimoniul cultural artistic să 
fie cunoscut, protejat şi transmis către cei de mâine cu toate elementele ce definesc o 
asemenea creaţie. Ca atare, şi în cazul sculptorului Th. B. considerăm că sunt necesare 
demersurile de documentare care să conducă la elaborarea unei monografii şi care să-i 
definească contribuţia la înzestrarea respectivului patrimoniu. 

Cele formulatecxx în prezenta comunicare le considerăm a fi o incompletă amintire 
a unora din cele întreprinse de înaintaşul nostru, fiind însă, sperăm, un îndemn pentru 
aprofundarea documentării de către mai tinerii doritori a evidenţia faptele înaintaşilor. 
Merită o asemenea întreprindere acest artist sculptor, repetăm, realizator a numeroase 
monumente ale Eroilor primului Război Mondial, al lui Tudor Vladimirescu, 
viceamiralul Vasile Urseanu, Ioan I. Movilă, Alexandru Macedonski, Alexandru 
Vlahuţă ş.a. Îi sunt amintite sumar în diverse publicaţii lucrările de for public: 



monumentul Unirii de la Cernăuţi, Eroilor de la Turnu Severin. El a fost o prezenţă 
la viaţa artistică cu participări la expoziţiile oficiale sau cele organizate de diverse 
asociaţii, societăţi, grupări artistice. A organizat şi expoziţii personale şi a trimis lucrări 
la diverse manifestări internaţionale. A fost custode din 1934 al Pinacotecii 
Municipiului Bucureşti, realizând şi publicând un prim inventar al acestei instituţii 

muzeale. 

; Lucian Predescu, Enciclopedia Cugetarea - material romlinesc - oameni şi tnjilptuiri, 
Editura Cugetarea - Georgescu Delafras, Bucureşti, 1940, p. 145, menţionează naşterea 
la 1892. 
ii Ion Burci (1851 - 1923, Bucureşti), preot, la data naşterii lui Th. B. era protopop la Slatina. 
Certificatul de naştere a lui Th. B. Act nr. 30 din Registrul de Stare Civilă din 25 februarie 1889. 
Const. St. Bilciurescu, „Almanahul cultelor pe 1893", Bucureşti, anul al II-iea, 1893, p. 19 Protoieria Oltu: 
preot Ion Burcă. 
„Anuarul Socec - România şi Capitala Bucureşti -Anul al 4-lea 1913", partea III-a, p. 60 I. Burcă, str. Sf. 
Voievozi nr. 4. [în continuare abreviat: Anuarul Socec -1913]. 
„Calendarul Universul, 1938", Bucureşti, p. 301la26 mai 1937 +prof. Ion Popa Burcă. 
iii Ecaterina ( 1859 - 1909) casnică. 
;,. Tiberiu Crudu. Un sculptor: Teodor BurciJ, în: „Neamul românesc literar", Bucureşti, anul III, nr. 11, 27 
martie 1911, p. 168-169. 

• Ernest Henri DUBOIS (1863, Dieppe, Franţa - 1930, Paris). Studii de artă plastică, sculptor 
monumentalist, portretist cu lucrliri în Franţa şi în alte Iliri, a fost invitat în România de către Eugenio 
Carada ca să realizeze o serie de lucrări, predilect ale exponenţilor Partidului Liberal. Menţionăm 
monumentele: I.C. Brlitianu, (distrus după 1947), Eugen Carada (lângă clădirea Băncii Naţionale, 
distrus), Take Ionescu. Eugen Stiitescu (în Palatul de Justiţie), dr. Alexandru Stlincescu (cimitirul Bellu, 
1911), George Palade, George G. Mirzescu realizat în colaborare cu Aime Octobre (distrus de legionari 
în 1940), George Cantacuzino şi Dimitrie Sturdza (Palatul Parlamentului), busturile: regele Carol I, 
unul pentru Casa Urseanu şi altul p;:ntru Pinacoteca Ateneului Român; Caritatea ş.a. La realizarea şi 
finalizarea, inclusiv amplasarea monumentelor comandate din România, antrena pe sculptorii români ce-şi 
făceau stagiu de perfecţionare în atelierul lui. 
Petit Larousse illustre, 1979, Librairie Larousse, Paris, 1979, p. 980: lucrări: Le Pardon; 
monumentul comemorativ De la dense du Havre, 1895; statuia amiralului Mauchez, 
bronz, 1896; monumentul Joseph şi Xavier de Maistre, realizat pentru Chambery; 
monumentul de Boussuet la catedrala din Meaux. 
vi Tiberiu CRUDU (22 iunie 1882, Tudora, jud. Botoşani - 25 august 1952, Botoşani, cimitirul 
Eternitatea). Carieră didactică, director al Şcolii Normale din Botoşani. Animator al actului cultural, 
scriitor, publicist. Mihai Onofrei i-a realizat portretul. Peste ani nostalgic exprima totala gratitudine pentru 
omenia acestuia şi dorinţa de a realiza modelarea chipului pentru a-1 eterniza în bronz. 
Tiberiu Crudu, Un sculptor: Teodor Burcă, în „Neamul românesc literar", Bucureşti, anul III, nr. 11, 27 
martie 1911, p. 168-169 prezintă evoluţia artistului în primii ani de activitate. 
R. Simion, Ce ştiţi despre monumentul Eroilor din Botoşani ?, în „Clopotul", Botoşani, 28 mai 1972, 
autorul aminteşte că despre acest monument. Tiberiu Crudu 1-a prezentat în Cronica boto1iJneaniJ din 
„Revista Moldova", anul IX, nr. 8-9 decembrie 1924-ianuarie 1925 şi nr. 11-12 martie-aprilie 1925 în care 
a fost lansat apelul pentru realizarea monumentului de către sculptorul Horia Miclescu, lucrarea fiind 
evaluată la peste l milion de lei, dezvelirea având loc în iulie 1929. Vezi: „Vestea". 
V.Z.T. Botoşani, cimitirul Pacea mormântul lui Tiberiu Crudu are un medalion cu efigia sa şi textul: 
TIBERIU CRUDU 22 IUNIE 1882 TUDORA - 25 AUGUST 1952 PROFESOR PEDAGOG 
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DIRECTOR SCRIITOR OMAGIU .DIN PARTEA FOŞTILOR ELEVI Al ŞCOLII NORMALE 
MIHAIL EMINESCU DIN BOTOŞANI SERIILE ANILOR 1919 - 1933. Medalionul s.s.j. 
MĂNĂSTIREANU M, şi DONIŞA A. 
vii Expozitia oficială a artistilor în viată 1916. Catalog p. 37, Theodor Burcă. 
viii Salonul sculptorilor români 1919, Catalog, Theodor Burcă. 
i• Franck /???/,Le premier salon de sculpture, în: „L'Orient", Bucureşti, 22 mai 1919. 
Cronica din „Rampa", Bucureşti, 26 mai 1919. 
Cronica din „Viitorul'', Bucureşti, 28 mai 1919. 
A.Ag. /???/,Salonul sculptorilor români, în: „Steagul", Bucureşti, 31 mai 1919. 

•Cronica din: „Universul", Bucureşti, 9 octombrie 1919. 
N. Iorga, Cei ce muncesc, în: „Neamul românesc", Bucureşti, 14 octombrie 1919. 
Cronica din „Rampa", Bucureşti, 14 noiembrie 1919. 
•i Nu avem date despre lucrările expuse. 
Lucrezia Karr. /Lucrezzia Karnabatt/, Salonul sculptorilor români, în: „Rampa", Bucureşti, 10 aprilie 
1920. 
E. Titi???/, Expoziţia sculptorilor din România Mare, în: „Epoca", Bucureşti, 19 aprilie 1920. 
,;; Sala Maison d' Art str. Corăbiei, în 1924 la nr. I, în 1926 la nr. 3. 
A.N.-DAl.C., fond Muzeul AL Saint Georges, inv. 654, dosar 40/1926, f 3 săli de expoziţii. 
Planul Unirea, Municipiul Bucureşti şi împrejurimile, ediţia XIV, Editura Institutului Cartografic 
„Unirea", Braşov, /1941/, p. 52 Opis cu numiri vechi, azi desfiinţate, dar rămase în uzul public fiind date 
numirile noi, oficiale: str. Corăbiei = str. Clemenceau. 
•iii Presa, la rubricile de artă, a consemnat aprecierile. Cităm periodicele: 
„Dimineaţa", Bucureşti, 25 octombrie 1920. 
A Agnese, ... Expoziţia sculptorului Burcă ... , în „Viitorul", Bucureşti, 13 noiembrie 1920. 
Cronica din „Universul", Bucureşti, 15 noiembrie 1920. 
Cronica din „Adevărul literar şi artistic'', 28 noiembrie 1920. 

•iv B. BRĂNISTEANU (Benno Braunstein) (1874 - 1947) ziarist a semnat în presa din Iaşi, Bucureşti, 
Turnu Severin primelor decenii ale secolului XX cu diverse pseudonime. 
Mihail Straje, Dicţionar de pseudonime, alonime, anagrame, asteronime, criptonime ale scriitorilor şi 
publiciştilor români, Editura Minerva, Bucureşti, 1973, 812 p.[VZT]. La p. 97. 
"VZT: La biserica Mavrogheni din Bucureşti placa comemorativă în memoria Eroilor anilor 1916-1918 
este realizată de Th. B. Printre cei pomeniţi că au locuit în această parohie este menţionat şi generalul Ioan 
Dragalina. 
ni Victor Gh. STEFĂNESCU /Stephănescu/ (14 martie 1877/ 1876 ?/, Bucureşti - 1950, Bucureşti, 
incinerat, urna la cimitirul Bellu, figura I, locul 9). Studii de arhitectură la Bucureşti, la Şcoala politehnică 
din Dresda şi la Şcoala de arte frumoase din Paris, cu diploma Şcolii superioare de arhitectură din Paris, a 
expus la Saloanele ·oficiale de la Paris din anii 1901-1902. În ţară a colaborat la elaborarea planului general 
al Expoziţiei Jubiliare din Parcul Carol din 1906, proiectând şi Pavilionul Regal, Pavilionul Geologiei, 
Ospătăria Regală ş.a., Ulterior, pentru diverşi beneficiari a proiectat palatului Institutului Geologic, în 
calitate de arhitect şef al C.F .R., extinderea ansamblului Gării de Nord, zona coloanelor, a contribuit la 
realizarea planului de renovare a Teatrului Naţional, a proiectat şi coordonat lucrările de construcţie a 
Bisericii Încoronării de la Alba Iulia, Mausoleul „Vasile Alecsandri" de la Mirceşti, jud. Roman, azi Iaşi, 
carieră didactică universitară, membru al Comisiunii Monumentelor Istorice, a participat la numeroase 
recepţii de lucrări de anvergură, observaţiile sale relevând cunoştinţele, preocuparea de a asigura trăinicia, 
funcţionalitatea ireproşabilă a respectivelor edificii, publicist. 
George Bezviconi, Necropola Capitalei, Bucureşti, 1972, p. 265, menţionează ca an al naşterii 1876. 
Frederic Dame, Bucarest en 1906, Editura Socec, Bucureşti, 1907, p. 566-567 cariera didactică a 
arhitectului, realizări. Foto p. 567. 
,,Anuarul „Socec" - 1913", partea a III-a p. 457 locuia pe str. Sf Ionică nr. 7 având şi telefon; partea IV-a, 
p. 17 adresele arhitecţilor: ibidem. 
Lucian Predescu, op. cit, p. 809. 
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1864-1964 -100 de ani de la înfiinţarea institutului de arte plastice „Nicolae Grigorescu" din Bucureşti, 
Editura Meridiane, Bucureşti, 1964, p. 54-55 referinţll la arhitectul Victor Stephilnescu (1911-1948) care, 
între anii 1904-1909, a predat la catedra de perspectivă. Îi sunt atribuite edificiile: Institutul Geologic, 
Extinderea de la Gara de Nord, Palatul Primăriei şi moscheea din Constanţa, Extinderea Gării Sinaia. 
Paul Constantin, Dicţionarul universal al arhitecţilor, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986, 
p. 311. 
Maria Ioniţll, Piese din colecţiile /otografice ale Muzeului Naţional de Istorie care prezintă realizări ale 
arh. V. G. Stephănescu, în: „Revista Muzeelor", Bucureşti, anul XXXI, nr. I, 1994, Bucureşti, p. 20-25. 
C. Loghin. Cernăuţi, Tip. Mitropolitul Silvestru, Cernăuţi, 1936, 128 p. Referinţll la p. 98 la monumentul 
Unirii Bucovinei cu România din Piaţa Unirii, realizare a colaborării sculptorul Th. B. cu arhitectul V.G. Ş. 
Inaugurat la 11 noiembrie 1924 în prezenta regelui Ferdinand I; p. 89 monumentul Eroilor din cimitirul din 
Cernăuţi = cel ostăşesc al Regimentului 41 Infanterie austriac=bucovinean; p. 90 parcul Arboroasa - Liga 
Culturală din Cernăuţi prin preocuparea prof. univ. V. Gherasim. (A.N. Biblioteca II 3.655; A.N.-D.J. 
Mureş, Târgu Mureş Biblioteca I 3.449]. 
A.N.-D.A.l.C., fond M.C.A., D.A., inv. 819 dosar 90/1937, f. 48 Comuna Bălăceana, Jud. Suceava, azi 
componentă a comunei Ciprian Porumbescu, solicita aprobarea pentru realizarea monumentului Eroilor 
conform planului arhitectului V. Ştetlnescu din broşura societătii „Cultul Eroilor" . 
..-ii .V.Z.T., 28 aprilie 1992, Oradea, Muzeul Militar, expus în holul central, pe scara de onoare. 
•viii V.Z.T., 22 octombrie 1996. Zona centrală a cimitirului. 
•i• A.N.-D.A.I.C., fond M.C.A., O.A., inv. 819, dosar 68/1937, f. 190v.: la Sibiel,jud. Sibiu, bustul realizat 
de!. Burcă, 1921 = 30.000 lei. N.B. prenumele este consemnat eronat fiind de fapt: Theodor. 
11 Florian Tucă col., dr., Mircea Cociu, Monumente ale anilor de luptă 1i jertfă, Editura Militară, 
Bucureşti, 1983, 447 p. cu bibliografie la fiecare obiectiv tratat. (VZT]. [În continuare abreviat: F.T., 
M.C.]. La p. 338. Amplasat la Sibiel, autor Th. B. Lucrare comandată de părinţii Eroului. 
ni La 23 februarie 1920 a încheiat contractul, în urma concursului, pentru monumentul Eroilor din 
Odobeşti, preşedinte al comitetului de iniţiativă fiind judecătorul Bărănescu. Simbolul a fost inaugurat la 9 
mai 1921. 
F.T., M.C., p. 283, Odobeşti, jud. Vrancea, în centru lângă magazinul cooperativei monumentul Eroilor 
1916-1918, având pe piedestal o placă marmură cu dedicaţia: „Onoare voul, adevlrafi fii ai Patriei" şi 
numele a 97 Eroi. 

xxii A.N.-D.A.I.C., fond P.C.M„ inv ... ,dosar 15/1931 societatea Veteranilor din Odobeşti 
a comandat monumentul Eroilor din localitate. Sculptor Th. Burcă, arhitect V. 
Ştefănescu . 
.xiii A.N.-D.J. Vrancea, Focşani, fond Prefectura jud. Putna, dosar 53/1932, f. 91 la 
Odobeşti 2 monumente dedicate Eroilor. Referinţă şi la cel dedicat Eroilor din 1877-
1878.Vasile Tiroiu, Dinu Kivu, Călătorind prin Vrancea, Bucureşti, 1968, p. 28 la 
Odobeşti pe str. 23 August monumentul Eroilor 1916-1918, Oscar Han, 1921 
ERONAT ! =Theodor Burcii.Florian Tucă, În memoriam, Itinerar eroic, Editura 
Militară, Bucureşti, 1971. [În continuare abreviat: F.T., În memoriam]. La p. 239-242, 
430 Odobeşti, lângă magazinul Cooperativei de consum: monumentul Eroilor 
ONOARE VOUĂ, ADEVĂRAŢI FII AI PATRIEI numele a 97 Eroi, plăci de 
marmură. Realizator Th. Burcă. Statuia redă o femeie care sprijină un rănit arătându-i 
altuia direcţia de atac. 
ni• „Democraţia Oltului'', Slatina, septembrie 1922 la Crăciuneiu de Jos, azi ? comuna Crăciunei 
Radomireşti monumentul Eroilor, având în compunere statuia unui infanterist în atac, realizare a 
sculptorului slătinean Th. Burcă. Pe panourile ataşate pe piedestal sunt menţionate numele a 256 Eroi. 
A.N.-D.A.I.C., fond M.C.A., D.A., inv. 819, dosar 70/1937. f. 16v.: Radomireşti, jud. Olt, monumentul 
Eroilor 1916-1918, 4,00 m., Th. B., 1921=60.000 lei. 
F.T„ În memoriam, p. 384 în faţa magazinului universal: monumentul Eroilor ÎN 
MEMORIA OSTAŞILOR CĂZUŢI PE CÂMPUL DE LUPTĂ ... 
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m A.N.-D.A.I.C„ fond Muzeul Al. Saint Georges, inv. 654, dosarele: 1/1865-1928, voi. 
!. f. 273; 1/1921, f. 267 = p. 11. 
mi „Almanahul ziarului Universul", 1922", Bucureşti, p. 127. [A.N. Biblioteca P I 1.633). 
mii Ioan A. DRAGALINA /Drăgălina/ (3/16 decembrie 1860, Caransebeş - rănit la 25 octombrie, moare 
la 9 noiembrie 1916, Bucureşti, cimitirul Bellu-Militar, fig. I, locul 31 ). Şcoala primară începută la 
Râmnicu Vâlcea, finalizată la Caransebeş, gimnaziul la Budapesta. Studii şi carieră militară în armata 
austro-ungară începute la Şcoala de cadeti de la Timişoara în 1880. A continuat la Viena la Academia de 
Război şi la Şcoala de ingineri geodezi. Demisionând la l decembrie 1887 a trecut în România şi este 
activat de la 10 decembrie 1887, urcând ierarhic de la gradul de sublocotenent până la gradul de general de 
brigadă. Între 1908-1911 a fost comandant al Şcolii de Infanterie din Bucureşti. Cadru didactic, bun 
tactician şi bun orator, apropiat de subordonaţi. La I iulie 1916 era comandant al Diviziei I Infanterie Turnu 
Severin din cadrul Armatei 1-a. În campania din 1916, la 27-28 august 1916 a acţionat spre valea Cemei, 
înălţimea Alion. La 31 august se adresa ostaşilor: „Voinicilor .•• vedeti munfii din faţă ? Ai noştri au fost. 
Duşmanul de vremuri se răsfaţă acolo în moşia strămoşească .„ Voinici! A sunat ceasul ! La luptă 
vitejească !". În luna septembrie în plină ofensivă a preluat controlul văii Dunării, Ada-Khale, Orşova, 
valea Cemei organizând atacuri şi contra atacuri. Contraotensiva din noaptea de 2-3 octombrie 1916. 
Monumentul Eroilor din Turnu Severin aminteşte de aceste lupte. După înlăturarea de la comanda 
unităţilor a generalului Culcer, a primit misiunea de a apăra vestul şi nordul Olteniei, respectiv coridoarele 
Cemei şi Jiului. În luna octombrie cu forte mult diminuate apăra un front de 70 km. Falkenhaym a 
organizat o amplă acţiune menită a realiza străpungerea pe valea Jiului. Raportul de forţe era la 2 divizii şi 
jumătate de sub comanda lui Knenssl armata română avea numai 6 batalioane. Atacul a fost declanşat la 23 
octombrie. A fost momentul când, la 24 octombrie, a dat mobilizatorul Ordin de zi: „Din acest moment 
am preluat comanda Armatei şi cer imperios de la toţi, de la general la soldat, cer în primul rând 
apărarea cu viaţa a sfântului pământ al ţării noastre, apărarea vetrei strămoşeşti a ogorului şi a 
cinstei numelui de român. Cer de la toţi, cea mai deplini ascultare şi ce mai strictă executare a 
ordinelor." ... „Trupa care nu poate să înainteze, să moară pe loc ! Numele lor vor trăi pe veci vecilor 
în istoria neamului, ca şi al moşilor şi strămoşilor, care, cu viaţa şi cu sângele lor, au scris paginile 
glorioase din întreaga viaţi a poporului român." 
Hotărâse să organizeze contraofensiva care să înlăture efectul depăşirii pasului Vulcan de 
către trupele inamice. Planul a fost aprobat de M.C.G. al A pentru a fi aplicat la 27 
octombrie. La 25 octombrie a plecat din Craiova, Bumbeşti, Lainici, moment când o 
formaţiune inamică a realizat tăierea drumului. Rănit la braţ în timpul unei ambuscade a 
continuat să coordoneze unităţile reuşind să întârzie înaintarea inamicului, dar 
neacordarea la timp a asistenţei medicale corespunzătoare i-a fost fatală, generalizându-se 
septicemia. Agravarea stării sănătăţii în urma rănirii a determinat, la 26 octombrie, 
trimiterea lui la Bucureşti în momentul când reuşita contra ofensivei era iminentă. 
Românii foloseau şi rezervele organizând contraatacuri. Postmortem a fost decorat cu 
Coroana României şi Ordinul Mihai Viteazul. Au fost organizate funeralii naţionale. 
xxviii Constantin STEFĂNESCU-Amza (23 iulie 1875, Bucureşti - "! ). Pregătire şi 
carieră militară şi didactică în învăţământul superior militar. Participă ca maior la campania din Bulgaria iar 
în războiul de întregire este şef de Stat Major al mai multor unităţi şi al Corpului I Armată în august 1917, 
şeful Operaţiunilor din M.St.M. mai 1918, general de brigadă 30 martie 1919, secretar general al 
Ministerului de Război 1920-1922, general de divizie 31 martie 1929, inspector general al Geniului în 
Ministerul de Război. Om politic, deputat din 1931, ministru, inspector general de: Armată până în august 
1936 când a fost pensionat. Membru în Consiliul de administrare a Societăţii Române de Radiodifuziune, 
25 ianuarie 1937, şi preşedinte al acesteia, 2 aprilie 1937-29 martie 1940, senator. 
A.N.-D.A.l.C., fond Constantin Şteflnescu Amza, inv. 1148. 
Lucian Predescu, op. ciL, p. 809. 
Ion Mamina, Ioan Scurtu, Guverne şi guvernanţi 1916-1938, Editura Silex, Bucureşti, 1996, p. 241. 
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Dr. I.B./ ? Bour/ , Oameni şi fapte: generalul Ştefănescu Amza, ministrul Armatei, în: 
„Parlamentul românesc", Bucureşti, anul II, nr. 32, 27 noiembrie 1931, p. 9 referinţă la 
exemplara carieră militară. 
xxi• La G. Bezviconi, op. cit., p. 33 este menţionat ca redându-l pe generalul Corneliu I. Dragalina, la p. 
117 C.l.D, general. de 62 ani a decedat în 1941. 
N. Iorga, Oameni cari au fost, voi. II, 1917 Moartea generalului Dragalina. Lansarea ideii ridicării la 
Caransebeş a unei statui de bronz pentru cinstirea Eroului. 
„CalendarJJI Universul, 1938", Bucureşti, p. 97 la 24 octombrie 1916 a decedat generalul Ioan Dragalina. 
C. Clzlnişteanu, V. Zodian, A. Pandea, Comandanţi militari, Dicţionar, Editura Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, Bucureşti, 1983, p. 108 menţionează naşterea la 8 decembrie 1860 şi decesul la 24 
octombrie 1916. 
Nicolae Popescu, Generalul Ion Dragalina, Bucureşti, 1967, p. 7 născut la Borlova, la 12 km. sud de 
Caransebeş. 
I. Constantinescu, România A-Z, Bucureşti, 1970, p. 98 EROARE: generalul l.D. a fost îngropat la 
Caransebeş în cimitirul oraşului. 
D. Almaş, I. Scurtu, Turism cu manualul de istorie, Bucureşti, 1973. ERORI: la p. 114 consemnând cil 
generalul Ion Dragalina a murit pe câmpul de luptă; p. 152 este îngropat la Târgu Jiu în Cimitirul Eroilor. 

""" Date incomplete, prenumele fiind citat în alte situaţii: Aurel Buiuc ( ) arhitect cu colaborări la 
realizarea unor monumente de for public. Exemplificăm citând: 
F.T., M.C., p. 192, bustul maiorului Nicolae Ioan, modelat de sculptoriţa Maria Mihilescu (Costescu), 
dezvelit la Fălticeni la 24 septembrie 1922, piedestalul proiectat de arhitectul Aurel Buiuc. 
xxxi ,,Almanahul ziarului Universul, 1922'', Bucureşti, p. 147-150 Comemorarea Eroilor. Monumentul de 
la Balta Doamnei. La 9 iunie 1921, de Ziua Eroilor-Înălţarea Domnului din iniţiativa şi cheltuiala lui 
Stelian Popescu, directorul ziarului „Universul", a fost inaugurat şi sfinţit monumentul Eroilor. Este 
inclus textul cuvântării lui Stelian Popescu. 
Ioan Miu (V.P.), Monografia satului Lacul Turcului, astilzi comuna Stelian Popescu din judeţul 
Prahova, Bucureşti, 1937 45 p. monumentul Eroilor realizat în 1920 de sculptorul Theodw Burcă şi 
arhitectul Victor Şteflnescu la comanda lui Stelian Popescu. 
A.N.-D.A.l.C., fond M.C.A., D.A., dosar 70/1937 f. 66v. localitatea Stelian Popescu, jud. Prahova 
monumentul Eroilor 1916-1918, plătit de Stelian Popescu, având 3 m., dezvelit în 193~. [N.B. este unul 
din exemplele de comoditate a celor care la chestionarul M.C.A. au răspuns tăril a recurge la arhivele 
primăriilor respective]. 
F.T., ln memoriam, p. 389 amplasat pe şoseaua ce conduce la Gherghiţa monumentul Eroilor Stribunii 
noştri din mormint, I De-a pururi vor trii în noi, I Sfinţit i-ai Patriei pimint, I Cu al vostru singe de 
Eroi. 
F.T., M.C., p. 247, monumentul Eroilor 1916 având pe trunchiul de piramidă un glob cu vultur, 
basoreliefuri şi plăci cu inscripţii, dezvelit în mai 1920. N.B. în acest caz este anul modelării si turnării în 
bronzul care a definit momentul anterior amplasării. dezvelirii. 
"'°';; În perioada interbelică constant Stelian Popescu s-a preocupat de metamorfoza localităţii natale, 
alăturându-se celor care au fost Briltienii (Ticveni, Florica Ştetăneşti, Mihileşti), Elena Perticari Davila 
(Izvoru, jud. Argeş) Nicolae Lupu (Arsura, jud. Vaslui), Constantin Argetoianu (Argetoaia, jud. Dolj), Ion 
Mihalache (Topoloveni, jud. Argeş) ş.a. 
L.J. /Leontin Iliescu/ Un sat model, în: „Calendarul Universul, 1936", Bucureşti p. 253 referinţă la lucrările 
realizate prin preocuparea lui Stelian Popescu în satul natal: foto: casa natală, biserica nouă, dispensarul, 
localul primăriei. 
Un om Ji satul lui natal, în: „Calendarul Universul, 1938", Bucureşti p. 177-191 Solemnitatea din 6 iunie 
1937 pentru sfinţirea bisericii cu hramul Sf. Stelian din comuna Stelian Popescu. La p. 273 evenimentul 
este atribuit zilei de 7 iunie 1937. 
„Calendarul Universul, 1939", Bucureşti, p. 79 la 15 mai 1938 Solemnităţile din comuna Stelian Popescu: 
ctitoriile lui Stelian Popescu. 
Nicolae Ionescu, Constantin Dobrescu, Prahovenii şi cinstirea Erollor pentru unitatea 
naţională, în: „Anuar 1991-1992,", voi. III-IV editat de Societatea de Ştiinţe istorice din 
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România, filiala Prahova şi Arhivele Statului, filiala Prahova, în jud. Prahova în 
localitatea Lacul Turcului are monumentul Eroilor. 
xxxiii Stelian POPESCU (19 februarie 1874, Balta Doamnei, jud. Prahova-aprilie 1954, Madrid, Spania). 
Studii la Ploieşti, intră la medicină trecând la drept în Bucureşti, carieră juridică şi ziaristicii. A preluat în 
anul 1915 ziarul „Universul" pe care l-a condus până în anul 1944. Concepţia despre rolul presei şi statutul 
celor care o slujeau l-au condus la realizarea unor condiţii optime pentru redactorii şi tipografii care erau 
angajaţi la firma societăţii, inclusiv prin darea în folosinţă a palatului „Universul". Om politic Partidul 
Conservator-Democrat, deputat, ministru de Justiţie, P.N.R., P.N.L., susţine înfiinţarea Ligii 
Antirevizioniste Romine, prin care a demascat iredentismul maghiar. La 15 decembrie 1939 a devinit 
preşedinte al L.A.R. Sprijină prin campania de presă războiul împotriva U.R.S.S. pentru recuperarea 
Basarabiei, Bucovinei de nord şi a ţinutului Herţa răpite prin raptul din 1940. În martie 1944 a plecat în 
Elveţia. Implicat în „procesul ziariştilor", Tribunalul poporului, la 4 iunie 1945, 1-a condamnat în 
contumacie la detenţie pe viaţă, pentru crima de contribuţie la dezastrul ţării. Din Elveţia în 1948 a plecat în 
Spania, unde a murit în împrejurări dramatice. 
Lucian Predescu, op. cit .• p. 678. 
Ion Mamina, Ioan Scurtu, op. cit .• p. 225-226. 
Stelian Popescu, Memorii. Editura Magadahonda, Bucureşti, 1994. 
Ioan Opriş, Ocrotirea patrimoniului cultural, Editura Meridiane, 1986, p. 159: în 1911 Casa Stelian 
Popescu str. Dionisie, nr. I0-12. A costat 60.000 lei. Nota 317 arhitect Paul Smărăndescu. 
„Almanahul ziarului Universul, 1922", Bucureşti, p. 39 foto Stelian Popescu, directorul ziarului 
„Universul" şi deputat. [A.N. Biblioteca P I 1.633]. 
A.N.-D.A.I.C., fond Casa Regală, Regenţa, inv. 728, dosar 20/1928 Stelian Popescu, N. Iorga. 
„Universul", Bucureşti, anul L, nr. 150, 5 iunie 1933, p. I, 131 Medalia jubiliară a ziarului „Universul": SO 
ani în serviciul neamului. Efigiile Luigi Cazzavillan şi Stelian Popescu. În exergă textul 1884 Luigi 
Cazzavillan Strelian Popescu 1933, jos o ramură de laur. La p. 131 foto aversul şi reversul medaliei. 
Reversul: sus UNIVERSUL, în stânga clădirea Universul, în dreapta o făclie. 
A.N.-D.A.I.C., fond S.A.F„ dosar 8 pensi Pavelescu Dimo Memoriu de activitate: Bustul fostului 
ministru Stelian Popescu, bronz. 
Al V-lea Salon al Ateneului Român mai-iunie 1935. Luna Bucurestiului, Catalog p. 27 D. Pavelescu Dimo, 
poziţia 275 Bustul Stelian Popescu. 
„Universul", Bucureşti, anul 52, nr. 138, 22 mai 1935, p. 8. reti:rinţă la Salonul Ateneului Român. 18 mai 
~. remarcând lucrarea Stelian Popescu a lui Pavelescu Dimo. 
Virgiliu Z. Teodorescu, Casa studenţilor din Bucureşti, în: „Naţiunea", Bucureşti, anul XIV, nr. 203 (669), 
11-17 iunie 2003, p. 3 componentă a ansamblului universitar conceput în al 4-lea deceniu al secolului al 
XX-iea de către arhitectul Petre Antonescu, a fost edificată şi înzestrată cu toate cele necesare unei bune 
desflşurări a activităţilor specifice de către Stelian Popescu, directorul ziarului „Universul". 
Virgiliu Z. Teodorescu, Popescu Stelian - Remember, în: „Literatorul" Bucureşti, nr .... , 
2004. retrospectivă dedicată unuia din oamenii preocupaţi de des.tinul României, de satul 
românesc, de monumentele cinstirii înaintaşilor, omul care, prin verticalitatea manifestată 
în problema siguranţei naţionale, şi-a atras oprobriul ocultei care acţiona pentru realizarea 
rapturilor teritoriale . 
... „, În acest caz sculptorul Th. B. a beneficiat de colaborarea cu arhitectul Victor Şteflnescu care a 
proiectat piedestalul şi a formulat recomandări pentru amenajarea ambientală a zonei lill'litrofe 
monumentului. 
xxxv Iuliu SCRIBAN (31 mai 1878, Galaţi - 4 ianuarie 1949, Bucureşti, cimitirul 
Ghencea, figura 1, locul 263). Nepotul arhiereilor Neofit şi Filaret. Studii la seminarul 
teologic din Galaţi (1890-1893). Seminarul „Veniamin" din Iaşi (1893-1898) şi la 
facultatea de Teologie din Bucureşti (1898-1902) cu licenţa în 1903 şi doctoratul în 1920. 
Tuns în monahism la mănăstirea Neamţ (1904), ulterior promovând în cinul monahal a 
fost numit superior al capelei ortodoxe române din Baden-Baden ( 1904-1909), perioadă 
în care a frecventat cursurile Facultăţilor de Teologie Catolică şi Protestantă din 
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Strasbourg şi la cea de Filozofie din Heidelberg. A fost epoca când a fost numit 
arhimandrit ( 1906). A fost rechemat şi numit director la seminarul Central din Bucureşti 
( 1909-1919), continuând o prestigioasă carieră didactică teologică universitară. Om de 
înaltă cultură a participat la numeroase reuniuni internaţionale, prin scrierile sale a fost un 
militant consecvent pentru apărarea creştinismului. Publicist.G. Bezviconi, op. cit., p. 
164. 
Preot prof. univ. dr. Mircea Piicurariu, Dicţionarul teologilor romlJni, Editura Enciclopedică, editia II 
revăzută şi întregită, Bucureşti, 2002, 550 p. [VZT]. La p. 432-434. 
•xxvi Ion I. GRECULESCU (1892 - 1949, Bucureşti, cimitirul Bellu, figura 56, locul 2) literat, ziarist, 
publicist. 
G. Bezviconi, op. cit. p. 149. 
Mihail Straje, op. cit., p. 309-31 O. 
nnii Societatea „Cultul Eroilor" este forma evoluată a ceea ce au fost preocupările din timpul primului 
război mondial când au fost luate primele măsuri de către Ministerul de Război pentru a marca locurile 
unde au fost îngropati cei căzuti la datorie. Precaritatea materialelor folosite pentru marcarea acestor locuri, 
de multe ori răvăşite chiar de acţiunile ulterioare ale frontului, au provocat deseori în anii următori mari 
dificultăţi de identificare a mormintelor respective. După încetarea ostilităţilor s-a impus necesitatea ca 
misiunea să fie încredintată unui organism care, prin modul de organizare, să asigure îndeplinirea 
următoarelor principale obiective: descoperirea mormintelor din zonele unde s-au desflşurat bătăliile anilor 
1916-1919; reunirea osemintelor în cimitire şi mausolee, asigurându-se o bună îngrijire a acestora. Măsura 
adoptată era în directă concordanţă şi cu prevederile tratatelor de pace. Prin Înalt Decret Lege Regal, nr. 
4106, la 12 septembrie 1919 a fost recunoscută calitatea de persoană morală a societăţii „Mormintele 
Eroilor"căzuţi în război. · 
A.N.-D.J. Suceava, fond Preti::cturajud. Rădăuţi, dosar 25/1920, f. I. 
A.N.-D.J. Dâmboviţa, Târgovişte, fond Prefectura jud. Dâmboviţa, dosar 23/1921 la 3 ianuarie 1921 
Ministerul de Interne către Prefectura jud. Dâmbovita referitor la acţiunea Ministerului de Război care a 
reuşit să înfiinţeze Casa de Educaţie Naţională şi Societatea „Mormintele Eroilor" pentru sprijinirea 
activităţii lor se solicita sprijinul cuvenit. 
Acţiunea acesteia s-a desflşurat atât pe teritoriul României cât şi prin cooperare cu organismele similare ale 
altor ţări unde căzuseră ostaşii români. A fost o muncii de amploare, antrenând civili şi militari care au 
reuşit să descopere mormintele, să reunească osemintele, în mare măsură, în locurile special amenajate de 
cinstire a acestor Eroi. A fost desflşuratii o amplă activitate de împrejmuire şi marcare a acestor locuri, de 
întreţinere decentă, de constituire la nivel de judeţ a unor comitete care să acţioneze permanent pentru buna 
lor protejare. Experienţa dobândită a impus ca după câţiva ani sii se revendice adoptarea unei legislaţii 

îmbunătăţite. Astfel s-a ajuns la adoptarea legii referitoare la regimul mormintelor de război în anul 1927 
prin care atributele continuării acestor nobile misiuni au revenit societăţii „Cultul Eroilor" căreia îi revenea 
şi misiunea de a realiza educarea noilor generaţii în respectul pentru cei care s-au sacrificat pentru binele 
Patriei. Amintim în acest sens câteva din acţiunile întreprinse. Au fost luate măsuri pentru realizarea şi 

multiplicarea unor tablouri, aşa cum la începutul secolului al XX-iea Spiru C. Haret a flcut pentru cinstirea 
Eroilor războiului pentru Independenţă. Aceste tablouri, cu o grafică deosebită, se transmiteau fiecărei 

localităţi pentru ca în spaţiul central să fie trecute numele Eroilor. Ele urmau să fie o permanentă prezenţă 
în incinta primăriei, a şcolii şi a bisericii, aşezate la loc de cinste. Preocuparea pentru cinstirea celor căzuţi 
pentru binele românilor a fost generalizată, atentia fiind îndreptată şi spre înaintaşii veacurilor anterioare. 
Astfel la 25 iunie 1928, corespondenţa cu ASTRA i-a facilitat cunoaşterea a ceea ce se flcuse până la acea 
dată pentru cinstirea lui Horea, Cloşca şi Crişan, în localităţile de obârşie şi în cele unde s-au petrecut 
principalele evenimente ale anilor 1784-1785, urmând ca societatea să completeze cu noi simboluri 
evocatoare ale acestor martiri ai neamului românesc . 

... ,.;;; A.N.-D.A.l.C., fond Muzeul Al. Saint Georges, dosar 22/1912, f. 15: la concursul pentru monumentul 
Unirii din Cernăuţi au participat: arhitecţii Ion D. Trajanescu, Horia Miclescu, sculptorii: Spiridon 
Georgescu, Theodor Burcă, Vasile Ionescu-Varo, Ioan Dimitriu-Bârlad, Ion Mateescu. 
În anul 1922 Th. B. a câştigat concursul pentru monumentul Unirii din Cerniuti, lucrarea fiindu-i 
încredintată cu condiţia de a integra în partea posterioară şi realizarea lui Spiridon Georgescu, Bourul 
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frângând ·borna despărţitoare a neamului. Pentru arhitectura ansamblului a colaborat cu arhitectul Victor 
Ştefănescu. 

mix Ioan SCHMIDT-Faur (1883, Znaim, azi Znojmo, Slovacia/Cehia ? - 1934, 
Bucureşti, cimitirul Târgu Jiu), studii la Znaim şi Viena, ca şef de promoţie a fost chemat 
în România la începutul secolului XX, a fost profesor de modelaj la şcoala de ceramică 
de la Târgu Jiu de unde, muncind pentru un timp în Craiova, a ajuns la Bucureşti, 
dedicându-se sculpturii. În anii ocupaţiei străine a fost internat în lagăr iar după război a 
fost ajutat să-şi finalizeze studiile la Viena în domeniul artei monumentale. La revenirea 
în ţară, după o scurtă perioadă de prezenţă la catedra Şcolii de Arte şi Meserii din 
Odorhei, este transferat la şcoala similară din Bucureşti. A fost solicitat să realizeze 
numeroase monumente pentru cinstirea Eroilor. Personalitate complexă, a avut 
preocupări şi pentru tehnica navigaţiei, atât cea aeriană cât şi cea navală, cercetările fiind 
fructificate prin elaborarea de lucrări, unele brevetate.Iuliu Moisil, Arta decorativă in 
ceramica românească, 38 p.+planşe.În 1894 I. M. a venit la Târgu Jiu manifestându-şi 
preocuparea de a pune bazele unei industrii ceramice, a iniţiat înfiinţarea unei şcoli pentru 
formarea viitorilor ceramişti. M.l.P.C. a aprobat această intenţie acordând şi o subvenţie 
de 3000 lei. Acestei sume i s-au alăturat fondurile oferite de prefectură şi primărie. La 9 
octombrie 1900 au început cursurile şcolii cu 2 secţiuni. I. M. a avut alături 2 mari artişti: 
Ion Wirnstl un foarte distins artist şi dascăl şi Ion Schmidt recomandat nouă special, de 
directorul Şcolii ceramice din Znaim, nu numai ca excelent artist, dar şi ca excelent 
metodist în predarea modelajului; p. 16 Ioan Schmidt-Faur maestru de modelaj s-a 
născut în 1883 la Znaim, a urmat Şcoala de Arte şi Meserii, secţia modelaj în oraşul său 
natal. În 1901 a fost angajat la Şcoala ceramică din Târgu Jiu. Recomandat foarte bine de 
directorul său a corespuns întru toate scopurile noaste. De o pricepere, talent şi hărnicie 
deosebită a infiltrat elevilor dragostea pentru arta sa şi a făcut progrese foarte mari cu 
elevii săi.În şcoală a realizat un mare vas de circa 1,20 m. modelat de dânsul cu argila de 
Vaidei, jud. Gorj, ars într-un cuptor simplu ţărănesc şi expus la Expoziţia Asociaţiunei 
Române pentru înaintarea şi răspândirea ştiinţelor din Bucureşti în 1903. (Foto p. 17.) La 
iunie 1912 a părăsit Şcoala ceramică din Târgu Jiu mergând la Craiova unde a intrat într
o asociaţiune cu Titu Andreescu care avea o fabrică, unde a condus atelierul artistic de 
sculptură decorativă, până în august 1915 când s-a stabilit la Bucureşti; p. 17 În perioada 
de la Târgu Jiu a realizat busturile Vitold Rola Piekarski ( 1857 - 21 octombrie 1909), 
Alexandru Ştefulescu. După război şi-a desăvârşit studiile sale artistice la Academia de 
Arte Frumoase din Viena, cursul superior de sculptură monumentală, având ca profesor 
pe Hans Bitterlich (autorul monumentelor împărătesei Elisabeta, Gutenberg). Pentru 
rezultatele obţinute la studiile academice a fost premiat cu o bursă de călătorie artistică. 
Revenit în România a fost numit profesor de modelaj şi desen la Şcoala de Arte şi 
Meserii din Odorhei. În 1923 a avut o expoziţie personală la Maison d' Art din Bucureşti. 
În acelaşi an a fost transferat la Şcoala Superioară de Arte şi Meserii din Bucureşti. A 
realizat lucrări pentru Cinstirea Eroilor la Târgu Mureş; comuna Doamna (Viişoara) jud. 
Neamţ; Tarcăujud. Neamţ [F.T., M.C., p. 360-361]; Paşcani, jud. Iaşi; Buhuşi, jud. 
Neamţ, azi Bacău [F.T., M.C., p. 113-114]; Ocnele Mari, jud. Vâlcea; Pogoanele, jud. 
Buzău [F.T., M.C., p. 309]; Devesel,jud. Mehedinţi [F.T., M.C., p. 179]; Hârşova, jud. 
Constanţa; Slănic jud. Prahova [F.T., M.C., p. 347]; Nehoiaşi,jud. Buzău; Caracal, jud. 
Romanaţi, azi Olt [F.T.,M.C., p. 121] are lucrări de salon: bustul Othello expus la 
Maison d' Art în 1923; Don Quichotte; Potopul. A participat la Iaşi la concursul pentru 
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monumentul Eminescu. Din comitetul iniţiatorilor au mcut parte M. Sadoveanu, O. 
Tafrali, col. C. Manolache, preotul Em. Vasiloski, V. Costin, Şoarece, Andriescu primind 
în unanimitate premiul I fiind însărcinat cu executarea acestui mare şi frumos monument 
(Foto p. 18)Virgiliu Z. Teodorescu, Informaţii referitoare la activitatea sculptorului 
Ioan Schmidt Faur, în: „Revista Muzeelor şi Monumentelor", seria „Monumente Istorice 
şi de Artă", Bucureşti, anul XX, nr. 2, 1989, p. 38-55.Virgiliu Z. Teodorescu, Contribuţii 
la cunoaşterea autorului monumentului „Eroilor Aerului" din Bucureşti, în „Mdzeul 
Naţional IX", 1997, Bucureşti, p. 197-210, consemnând participarea lui la concursurile 
care au dus la definirea realizatorului, modul de preluare a ideii motivului 
Zburătorului.Virgiliu Z. Teodorescu, Simboluri ale cinstirii dedicate lui Mihail 
Eminescu - Mărturii documentare, în „Revista Arhivelor", Bucureşti, anul LXXVI, voi. 
LI, nr. 2, 1989, p. 212-220 în care se evocă şi istoria monumentului de la Iaşi. Virgiliu Z. 
Teodorescu, Personalităţi ale învăţământului agronomic în viziunea sculptorului Ioan 
Schmidt-Faur, rezumatul comunicării a fost inclus în volumul Al XIV-iea Simpozion 
naţional de istorie şi retrologie agrară a României, Bacău, 23-27 august 1994, p. 335-
336, ulterior publicat în „Albina", Bucureşti, anul 98, nr. 7-8, iulie-august 1995, p. 
15.Virgiliu Z. Teodorescu, Mihail Eminescu - Simboluri ale cinstirii, Bucureşti 2000, 
96 p., tipărită la Monitorul Oficial. 
Virgiliu Z. Teodorescu, Bucureşti - Pe urmele lui Mihail Eminescu, Bucureşti 2000, 
80 p., tipărită la Monitorul Oficial. 
Mircea Deac 50 de ani de sculpturi, editată de Oficiul de Informare Documentară pentru Industria 
Construcţiilor de Maşini, Bucureşti, 2000, 216 p. [Abreviat „S. 50"). La p. 15 Schmidt-Faur cu câteva 
lucrări menţionate printre care Eminescu de la Iaşi, busturile din parcul Institutului Agronomic din 
Bucureşti (V. CARNU Munteanu, N. Filip, P.S. Aurelian, Sandu Aldea, D. Busoicescu ?! 

•1 Spiridon GEORGESCU /Gheorghe Gh. Spiru/ (29 decembrie 1887/10 ianuarie 1888, Bucureşti· 27 
septembrie 1974, Bucureşti). Studii în Bucureşti, Şcoala superioară de Arte şi Meserii, studii de sculptură la 
Carrara, Italia (1911-1912), apoi la Academia Regală superioară din Roma (1912-1914). Locuinţa-atelier 
str. Aqvilei 39, în zona Arsenalului Armatei. Primul război mondial 1-a adus în ţară participând la 
complexele solicitări la care a fost supus întreg poporul român, civili şi militari. Realizările ulterioare au 
oglindit modul cum a receptat actele de eroism, monumentele care le-a realizat s-au constituit apoteoza 
acestor fapte. Timp de două decenii a fost solicitat şi a realizat pentru diverse localităţi semnificative 
monumente dedicate cinstirii Eroilor. Colaborând cu valoroşi arhitecţi a asigurat o fericită corelare între 
piesele modelate, arhitectura platformei şi a piedestalului şi mediul ambiant. ln cazul monumentului Unirii 
„colaborarea" cu sculptorul Th. B. a fost impusă de juriul care, prin analiza machetelor, a considerat că 
îmbinarea celor două contribuţii va fi salutară. Ca o urmă a monumentului de la Cernăuţi, în prezent se 
păstrează la Muzeul Naţional de Istorie a României macheta I/I care a servit la turnarea în bronz a piesei 
modelată de Spiridon Georgescu. 
Alexandru Cebuc, Monumente Bucureştene realizate de sculptorul Spiridon Georgescu, în „Bucureşti· 
Materiale de istorie şi muzeografie", voi. VII, Bucureşti, 1969, p. 285-293 text şi fotografii. 
Virgiliu Z. Teodorescu, Contribuţii la cunoaşterea activitdţii sculptorului Spiridon 
Georgescu, în „Muzeul Naţional", voi. XI, Bucureşti, 1999, p. 251-273. 
•li „Curentul Artelor", Bucureşti, nr. 24, 7 ianuarie 1923: Chestiunea Burci - SchmidJ, Scrisoarea lui Th. 
B. din 21 noiembrie 1922: studii în Austria, profesor la Târgu Jiu unde a realizat un portret în basorelief 
Take Ionescu. A plecat la studii la Paris, unde în 1911 a expus la Salonul Artiştilor sculptori de la 
Academia Julien obţinând pentru Cain o distincţie. În ţară „Neamul românesc literar" din 27 martie 1911 i
a consemnat prestaţiile. A expus la Salonul Oficial din 1913 lucrarea Un Werthe. 
Muzeul National de Artă fond Saint Georges inv. 813: Memoriul întocmit de sculptorul Spiridon 
Georgescu, înaintat conducerii S.A.F. în care aducea la cunoştinţă diti:rendul creat în problema realizării 
componentelor pentru monumentul Unirii de la Cernăuţi, pentru care juriul concursului a cerut ca în 
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compunere să fie integrat şi zimbrul modelat de Sp. G. Aminteşte că pentru ziua de 27 noiembrie 1924 
fusese convocat la conducerea S.A.F. Citează cele consemnate în presa timpului. 
„Rampa", Bucureşti, 19 şi 23 octombrie 1924, precum şi declarapa turnătorului V.V. Ri!şcanu referitor la 
ştergerea semnăturii autorului şi plasarea uneia mai discrete, mai mici. 
Generalul Mircescu, reprezentantul comanditarilor, referinţă la cooperarea lui Spiridon Georgescu cu 
inginerul arhitect Iorgu Ciortan. 
Ibidem. inv. 1620: Nicolae Tonitza despre Th. B.: Element serios îşi cauti inci cirarea care si-i duci 
spre limanul propriei d-sale personalitifi. Un element care promite. 
Ibidem inv. 678: Memoriul sculptorului Ioan C. Dimitriu Bârlad, întocmit la 15 octombrie 1926, către 
rectorul Ermil Pangrati, membru în comitetul monumentului Eroilor din O. Face referinţă la concursul 
pentru monumentul Corpului Didactic menţionând că în cele două faze a primit ca premiu câte 20.000 lei. 
La al 2-lea, din 23 machete a fost printre cei premiaţi - 3 machete. În condiţiile când i s-a impus cooperarea 
a apărut lucrarea unuia din membrii juriului, Verona colaborând cu Medrea. 
Citează situaţiile anterioare când a fost de asemenea nedreptăţit: 
I) la monumentul Avântul Ţirii a obţinut premiul I, dar lucrarea a fost încredinţată lui Emil W. Becker. 
2) La monumentul Unirii Bucovinei a obţinut premiul I, dar lucrarea a fost încredinţată lui Theodor Burcă 
şi Spiridon Georgescu. Recomandă cele consemnate de „Gazeta Bucovinei", Cernăuţi. 
3) La monumentul Eroilor de la Brăila a oblinut premiul I, lucrarea fiind însă încredintată spre realizare 
lui Oscar Spaethe. 
4) Situaţia celor 2 concursuri pentru monumentul Eroilor Corpului Didactic de la Bucureşti. 
5) Monumentul Eroilor Diviziei II Cavalerie ridicat la Iaşi. 
6) Monumentul Avram Iancu la Târgu Mureş care urma să fie inaugurat în anul 1927. 
7) Monumentul Avram Iancu de la Cluj în curs de execuţie. 
Aminteşte că a fost elevul lui Landowschi la Paris. 
A luptat în Transilvania şi a fost rănit. 

Ibidem inv. 815: luare de poziţie a lui Spiridon Georgescu. Textul O falsificare în materie de artil, 
redactat spre a fi înmânat unuia din directorii de gazete pentru a fi publicat. Reterinţă la concursul pentru 
zimbrul, parte componentă a monumentului Unirii de la Cernăuţi. Condamnă gostul sculptorului Theodor 
Burcă care a pus lucrătorii să-i înlăture semnătura, plasând-o într-un loc invizibil. Aminteşte de conflictele 
anterioare, încă de actualitate ale lui Burcă cu I. Schmidt şi Buiuc [V.Z.T. arhitectul Aurel Buiuc cu care a 
„colaborat" la Fălticeni pentru bustul lui Nicolae Ioan]. 
Ibidem inv. 816: /1924/ Spiridon Georgescu referindu-se la situaţia creată la concursul pentru monumentul 
Unirii de la Cernăuţi aminteşte că macheta sa a fost rezultatul cooperării cu arhitectul Iorgu Ciortan. 
Zimbrul avea dimensiunea de 2,20xl,70 m. Juriul de avizare era compus din 7 membrii. George Dimitriu a 
rămas surprins că Spiridon Georgescu era autorul. 
Ibidem inv. 877: Interogator întocmit de Spiridon Georgescu /1922/ cuprinzând 32 întrebări în conflictul 
cu Theodor Burcă: 
Întrebarea 16-a: Macheta prezentată la primul concurs pentru Cernăuţi unde a executat-o dl. Burcă ? 
Întrebarea 17-a: Recunoaşte d-l Burcă că macheta pentru monumentul Unirii la Alba Iulia a fost executată 
în întregime de dl. sculptor Schmidt la Odorhei şi că i-a fost expediată gata la Bucureşti prin ordonanţa d
lui locotenent G. Scowald din Reg. 105/106 Infanterie. 
Întrebarea 21-a: Recunoaşte d-l Burcă că de fapt această colaborare era imposibilă deoarece la o anchetă a 
Ministerului Artelor, cerută de noi concurenţii - Dl. Schmidt a prezentat în copie o declaraţie scrisă a d-lui 
Lt. G. Scowald prin care se constată că macheta a fost în întregime executată de dl. Schmidt la Odorhei ? 
Întrebarea 22-a: Are cunoştinţă dl. Burcă de memoriul înaintat de dl. Schmidt la Ministerul Artelor din care 
reiese, printre altele, că dl. Burcă se ocupa la Bucureşti cu organizarea reuşitelor la concursuri prin 
influenţă? 

„Dacia", 21mai1922; „Dimineaţa", 22 mai 1922. 
C. Loghin, Cerniluţi, Tip. Mitropolitul Silvestru, Cernăuţi, 1936, 128 p. La p. 88 Monumentul Unirii din 
Piaţa Unirii a fost dezvelit la 11 noiembrie 1924 în prezenţa regelui Ferdinand I. Autori: Burcă şi 
arhitectul Stephănescu; p. 89 dezvelirea monumentului Eroilor din cimitirul Eroilor I cel osti!şesc I 
dedicat celor din Regimentul 41 infanterie austriac în compunerea căruia erau bucovinenii; p. 90 Parcul 
Arboroasa, Liga Culturală Cernăup prin preocuparea profesorului V. Gherasim (A.N. Biblioteca II 3.655; 
A.N.-D.J. Mureş, Târgu Mureş, Biblioteca I 3.449). 
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•tii Denumire dobândită dupli revenirea la Patria Mumă pentru a aminti viitorimii Actul Unirii, adoptat la 
15128 noiembrie 1918 de participanţii la Congresul Consiliului Naţional Român de la Cernăuţi. 
•liii Grigore A. al 111-lea GHICA domnului Moldovei. La 12 octombrie 1777, în laşi a avut loc uciderea 
lui din ordinul Porţii Otomane pentru opoziţia manifestată faţă de raptul care a dus la „cedarea" de către 
Poarta Otomană către Austria a părţii de nord a ţării Moldovei, definită persuasiv „Bucovina" de către noii 
„beneficiari". 
Pentru oraşul Iaşi, respectiv locul unde a fost asasinat domnul Grigore /\ Ghica a fost comandat 
sculptorului Karl Storck un bust evocator. Acesta 1-a modelat şi 1-a încredinţat spre cioplire în marmură de 
Carrara colaboratorului, pietrarul Ippolito Petri. Lucrarea a fost amplasată în Grădina Beilicului, nu departe 
de Curtea Domnească. 
,,Românulu", Bucureşti, 28 septembrie 1877, p. 864 La I octombrie, la Iaşi, în amintirea domnului Grigore 
Ghica VV, decapitat pentru protestul său referitor la răpirea Bucovinei, s-a organizat o comemorare, fiind 
redat programul manifestării. Ibidem nr. din 5 octombrie 1877, p. 858 desfăşurarea acţiunii. 
M. Eminescu, Scrieri politice şi literare, voi. I 1870-1877, 1905, p. 201-205, 301 la I octombrie 1876, la 
rubrica: revista interni: cu prilejul dezvelirii bustului Grigore Ghica VV. la Iaşi, în Piaţa Podul Beilicului, 
lucrare donată oraşului laşi de domnitorul Carol I. 
În: laşul - Note istorice, p. 40 (A.N.-D.J. laşi Biblioteca 11.670] referinţă la lucrarea realizată în 1879 din 
iniţiativa lui Vasile Pogor. 
Fototeca Combinatului Poligrafic Casa Scânteii, clişeul 1904 reda monumentul Grigore Ghica VV având 
în compunere o coloană de piatră pe care se atla dăltuit capul domnului, şi un marc sarcofag cu stema ţării 
Moldovei. 
Alexandru Antoniu, Album general al României, voi. II, Bucureşti /1903/ p. 60, p. 5 Statuia Grigore 
Ghica din Grădina Beilicului din Iaşi pe mormântul domnului. Inscripţia: În amintirea lui Grigore Ghica 
VV, ucis de turci la 1777 luna octombrie tara recunoscitoare. În părţile laterale marca ţării şi a Porţii 
Otomane. (?) 
„Boabe de grâu", Bucureşti, anul IV, nr. 3, martie 1933, p. 183 Karl Storci<, bustul lui Grigore Ghica. 
„Realitatea ilustrată", Bucureşti, anul VIII, nr. 409, 21 noiembrie 1934, p. 19, foto monumentul Grigore 
Ghica din laşi, având în compunere: un sarcofag şi o coloană de piatră pc care se afla dăltuit portretul 
domnului. 
Sculptorul D. Tronescu din laşi a realizat o lucrare dedicată lui Grigore Ghica. 
F.T„ M.C„ p. 234 Iaşi bustul Grigore III Ghica VV, piatrli albă, dăltuit de sculptoriţa Lucreţia Filioreanu. 
Noua realizare a înlocuit lucrarea lui Karl Storck, deteriorată în condiţiile ofensivei Armatei Roşii din 
primăvara anului 1944. Piesa iniţială a fost retrasă din forul public şi depusă spre păstrare la Muzeul Unirii. 
Se precizează că vechiul bust a fost dezvelit la I octombrie 1876. 
La monumentul Unirii din Cerniuti un hemiciclu constituia fundalul ansamblului. Pe acesta, se atla 
plasată şi efigia domnului martir asasinat la laşi de oamenii Porţii Otomane pentru opunerea manifestată 
faţă de raptul care a dus la preluarea de către imperiul Austriac a nordului Moldovei, acţiune favorizată de 
binevoitoarea diplomaţie a Rusiei, pregătind astfel terenul pentru următoarea etapă care s-a materializat în 
1812 prin răpirea teritoriului Moldovei dintre Prut şi Nistru. Monumentul de la Cernăuţi, a fost dezvelit la 
11 noiembrie 1924 solemnitatea reunind Casa Regală, Guvernul României. A fost o realizare a sculptorului 
Th. B.; dar avea în compunere şi „Bourul" modelat de Spiridon Georgescu. 
•Mv Ferdinand I, Victor Albert Meinrad de Hohenzollern (12124 august 1865, Sigmaringen, Germania-20 
iulie 1927, Sinaia jud. Prahova, înmormântat la Curtea de Argeş), nepot al regelui Carol I, studii primare la 
Dilseldorf, Şcoala militară la Cassel, universitare la Tubinfen şi Leipzig unde a urmat cursurile de 
economie politică, ştiinţele financiare şi dreptul roman, a urmat din 1883 cursuri de limba română până a 
venit în România în anul 1889 şi a fost declarat print moştenitor al tronului, a fost integrat în armata 
română cu gradul de căpitan. în deceniul următor fiind avansat treptat, în 1895 ajungând la gradul de 
colonel, primind comanda Regimentului 4 Roşiori. La 1898 fiind avansat general de brigadă. A devenit 
rege al României la 28 septembrie/JO octombrie 1914. La 14127 august 1916 alăturându-se Antantei a 
declarat război Puterilor Centrale. A participat la campaniile militare din anii 1913, 1916, 1917. S-a logodit 
la 22 aprilie 1892 la Postdam şi s-a căsătorit la Sigmaringen, în 29 decembrie 1892, cu principesa Maria 
Alexandra Victoria, ducesă de Saxa. La 23 ianuarie 1893 perechea princiară a ajuns în Capitală. În aprilie 
1897 prinţul F. s-a îmbolnăvit, îngrijirile acordate de medicii C. Buicliu, I. Cantacuzino şi W. Kremnitz i
au salvat viaţa. La cumpăna veacurilor XIX-XX a fost o permanentă prezenţă la manevrele militare, dar şi 
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în problemele de stat. Prin decesul regelui Carol I a fost desemnat rege al României în septembrie 1914. A 
participat la campania anilor 1916-1917, fiind un exemplu de demnitate şi deplinii diiruire în conformitate 
cu jurământul tlcut la suirea pe tronul României. A fost încoronat la 15 octombrie 1922 la Alba Iulia. 
Anterior şi post 1914 a promovat acte de caritate şi de sprijinire a culturii, a acordat o atenţie deosebită 
oraşului Iaşi, capitala României în perioada refugiului 1916-1918, inaugurând la 24 februarie 1927 
Fundaţia Culturalii ,,Regele Ferdinand I'', pentru propăşirea ciiruia a lăsat testamentar o importantă sumii, 
publicist, membru de onoare al Academiei Române. Pentru atitudinea manifi:statii de a fi permanent alături 
de poporul român, acesta 1-a definit ca „cel Loial". 
La 21 noiembrie 1880, la Sigmaringen-Germania a avut loc încheierea Actului de Familie prin care a fost 
stabilitii formula ca prinţul Ferdinand de Hohenzollem, IJCpoJ de frate al domnitorului Carol I devenea 
moştenitor al tronului României. 
Dim. R. Rosetti, Dicţionarul contimporanilor, ediţia I-a, Editura Litografiei „Populara'', 
Pasagiul Român nr. 12, 1897, p. 73-74, 206. [A.N. Biblioteca IV 6.901].Dem. I. 
Dobrescu, Caractere, Tip. de arte şi editură Leopold Getter, Bucureşti, str. Câmpineanu 
nr. 47, 1933, p. 7 caracterizarea regelui Ferdinand I. [A.N. Biblioteca. III 16.557]. 
Lucian Predesacu, op. ciL, p. 319. 
Nicolae Iorga, Supt trei regi - istorie a unei lupte pentru un ideal moral şi naţional, Editura Pro, 
Bucureşti 1999. 
Virgiliu Z. Teodorescu, Contribuţii la istoria unor monumente dedicate cinstirii regelui Ferdinand/, în: 
„Acta Moldaviae Meridionalis", Vaslui, nr. XXII-XXIV, voi. II, 2001-2003, p. 747-764. 
Ştefania Ciubotaru, Situaţia averii regelui Ferdinand (iulie 1927), în: „Bucureşti-Materiale de Istorie şi 
M1,1zeografie", voi. XX, editor Muzeul Municipiului Bucureşti, 2006, p. 167-172. 

""'A.N.-D.A.I.C., fond M.C.A., DA, inv. 819, dosar 90/1940, f. 13 monumentul Unirii de la Cerniiuţi 
realizare a sculptorilor Th. B. şi Spiridon Georgescu. 
•Ivi Realizarea Monumentului Eroilor din Briiila a fost mult îngreunată de dificultiiţile financiare atât cele 
locale cât, şi mai ales cele generate de marea criză economicii de la cumpiina deceniilor 3-4, lucrarea fiind 
realizatii în ultimii instanţă de sculptorul Vasile Ionescu Varo. 
•••ii „România Eroicii", Bucureşti, nr. 5-7, 1927, Flllticcni, jud. Suceava monumentul Eroilor griiniceri, 
Th.B. 
A.N.-D.A.I.C., fond M.C.A., O.A., inv. 819. dosar 69/1937, f. 90, Flllticeni, jud. Baia, monumentul 
Grănicerilor, 1922, Th. B., în amintirea Reg. 2 Griiniceri care a apărat oraşul de trupele ruse bolşevizate în 
anul 1918, statuie redând un ostaş, mărimea 111, bronz= 122.000 lei. 
Ion Bojoi, Nicolae Cârlan, Ioan Cocuz, Mihai Iacobescu, Ioan Iosep, Octav Monoranu, Ion Popescu
Argeşel, Nicolae Ursulescu, Suceava, ghid turistic al judeţului, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1979, 
184 p. text şi foto + I hartii. [VZT]. La p. 120, Flllticeni, str. Republicii statuia redând un ostaş griinicer în 
postura de veghe, lucrare dedicatii celor care au luptat în anii 1916-1917 în rândurile trupelor de griiniceri 
din care au flcut parte şi fllticineni. Autor Th. B. din Slatina Olt. 
F.T., M.C„ p. 192. Flllticeni, monumentul Eroilor cu statuie şi 2 basoreliefuri, scene de luptă, Th. B„ 
dezvelit la 24 septembrie 1922. 
Emil Satco, Arta în Bucovina, voi. I, Suceava, 1984, p. 282, Flllticeni, Th. B., 1922. 
•lviii Ion DRAGOSLAV /Ion Ivanciuc/ (14 iunie 1875, Flllticeni, jud. Baia, azi Suceava - 4 mai 1928, 
Fălticeni), prozator, poet, publicist, preocupări pentru popularizarea literaturii române şi universale în editii 
populare ca „Biblioteca pentru toţi", „Căminul" a căror coordonare timp de ani de zile şi-a asumat-o cu 
bune rezultate. 
Dicţionar cronologic - literatura românii, Editura Ştiinlificii şi Enciclopedicii, Bucureşti. 1979, p. 185, 
334 . 
.i;, V.Z.T., 14 octombrie 2001, Călăraşi, în dreapta clădirii Primăriei Municipiului Clllăraşi, într-o piaţetă 
din faţa bisericii ... la intersecţia cu str. Eliade Rădulescu este amplasat monumentul Eroilor. 
F.T., M.C., p. 125 menponând dezvelirea în octombrie 192~. 
Constantin Tudor, Cillilraşi, Bucureşti, 1984, p. 71 o menţionează ca statuia Eroului român, dezvelitii în 
192~ iar autorul eronat este numit: Constantin Burcii. 
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Virgiliu Z. Teodorescu, Simboluri ale cinstirii tnaintt11ilor ridicate tn forul public prin preocuparea 
călărăşenilor ln secolul al XX-iea, în: „Cvltvrli şi civilizaţie la Dvnlirea de Jos", voi. XVIII, Călăraşi, 
2001, p. 97-108 referintă la istoria unor monumente mai vechi şi mai noi din forul public că.llirlişean. 
Cronica: Dezvelirea monumentului de la Călărt11i, în: „Viitorul", Bucureşti, 18 februarie 1926. 
1 „Calendar Minerva. 1925", Bucureşti. 

li A.N.-D.A.l.C„ fond Muzeul Al. Saint Georges, inv. 654, dosar 32/1924, f. 2: Salonul Oficial. 1924, 
Catalog, Theodor Burcii, poziţiile: 198 Dorinţa, bronz; 199 Profil, bronz. 
Iii A.N.-D.A.I.C„ fond Muzeul Al. Saint Georges, inv. 654, dosar 32/1924, f. 22, Th. Burcii, ln jurul 
Salonului Oficial, cup „Universul", Bucureşti, 1924. 

liii Victor Ion POPA (11 august 1895, Bârlad jud. Tutova, azi jud. Vaslui - 30 martie 1946, Bucureşti, 
cimitirul Bellu, figura 114, locul 2). Studii juridice şi Conservatorul muzical şi de artă dramaticii la laşi, 
prozator, dramaturg, om de teatru, creator al teatrului popular, cronicar teatral, regizor, desenator, realizator 
de decoruri teatrale. ilustrator de carte, eseist. critic de artă, traducător, publicist. 
Lucian Predescu, op. cit, p. 674. 
G. Bezviconi, op. cit„ p. 225. 

li• A.N.-D.A.l.C„ fond Muzeul Al. Saint Georges, inv. 654, dosar 32/1924, f. 26: „Plctura şi sculptura", 
Bucureşti, /1924/, p. 159. 

1• Florian Georgescu, Paul Cemlivodeanu, Alexandru Cebuc, Monumente din Bucureşti-ghid, Editura 
Meridiane, Bucureşti 1966, 216 p.+1 hartă. La p. 185 fotografia monumentului. N.B. explicaţiile sunt 
inversate; la p. 186 text de prezentare. 
F.T., M.C„ p. 97. 

M Ioan URSU (26 octombrie 1875, Caţa,' azi jud. Braşov - 6 octombrie 1925, Braşov, cimitirul Bellu, 
parcela 72, locul 6). Studii secundare la Braşov, universitare, Facultatea de Litere din Bucureşti 1894-1898, 
specializare 1903-1909 la Berlin, MOnchen, Paris, Viena şi Veneţia, având posibilitatea de a face cercetări 
în arhive, biblioteci, muzee, căutând informaţii referitoare la români, la legăturile cu terţe tări şi popoare. 
Doctor în istorie la Berlin 1907, carieră didacticii universitarii la Iaşi, Cluj şi Bucureşti, publicist, la 25 mai 
191 O a fost ales membru corespondent al Academiei Române. · 
N. Edroiu, Ioan Ursu, în: E.l."1,., p. 336. 
Dorina N. Rusu, Istoria Academiei Romane - repere cronologice, Editura Academiei Române, Bucureşti, 
1992, 388 p. [VZT]. La p. 123 
Dr. Dorina N. Rusu, Membrii Academiei Romane, 1866-2003, Dicţionar, Editura Enciclopedicii I Editura 
Academiei Române, Bucureşti, 2003, 1160 p. [VZT]. La p. 858. 
„Cronica numismatică şi arheologicii'', Bucureşti, anul VI, nr. 63-64, septembrie-octombrie 1925, p. 49: 
Necrolog Ion Ursu. 
G. Bezviconi, op. cit, p. 33, 276. La mormânt un medalion, bronz realizat de Theodor Burcii, în 1925. 
Ivii A.N.-D.A.l.C., fond Muzeul Al. Saint Georges, dosar J, Salonul Oficial 1926, Catalog p. 21, Theodor 
Burcă, poziţia 306 Cutarea graniţelor. 
Mii „Ilustraţia", Bucureşti, anul XV, nr. 130, decembrie 1926, p. 317, 318. La f. 318 foto cu precizarea că 
este realizarea sculptorului Th. B. 

li• Techirghiol jud. Constanţa, A.G„ p. 16 Lacul Techirghiol: gol= lac. 
Paul Alexe. Techirghiol după 90 de ani, în: „Almanahul Flacăra, '90'', Bucureşti, p. 100 referintll la 
inaugurarea la 20 septembrie 1899 a stabilimentului Băilor „Techirghiol-Movilă'', realizare a lui Ioan 
Movilii. 

1' George Buzdugan, Gheorghe Niculită, Medalii şi plachete româneşti, memoria metalului, Editura 
Ştiinţificii. Bucureşti, 1971, 291 p. (VZT]. La p. 114-115, 265. Medalia jubiliară a staţiunii balneare Movilii 
Techirghiol, 1924 dedicată iniţiatorului şi finanţatorului ctitor Ioan I. Movilă 0 50 mm., ag„ bz. Aversul: în 
zona centralii bustul fondatorului privind înainte, iar în exergă două cercuri încadrează textul: Fondatorul 
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staţiunii balneare Movili Techirghiol Ioan I. Movili. Reversul: În zona superioară redată faţada 
stabilimentului băilor pentru tratament cu niimol cald, iar în cea inferioara textul: XXV ani de la 
întemeierea/ staţiunii balneare/ Movili-Trechirghiol 1899-1924/ 20 septembrie. Lucrarea nu este 
semnată de gravor, na-are menpunea locului de realizare. 

••i A.N.-D.A.I.C., fond Casa Şcoalelor, dosar: 546/1926 Solemnitatea inauguriirii Aşeziimântului cultural 
„Alexandru Vlahuţă" de la Dragosloveni, jud. Râmnicu Siirat, azi sat înglobat la comuna Dumbriiveni, jud. 
Vrancea: Duminică 31 decembrie 1926 în prezenţa unei numeroase asistenţe, reprezentând viaţa culturală a 
ţării întregi, s-a inaugurat Aşezământul care purta ca recunoştinţă memoriei numele poetului şi marelui 
umanist Alexandru Vlahuţă. Hotărârea a aparţinut soţiei Ruxandra Al. Vlahuţă care a dorit ca Aşeziimântul 
să fie un focar de cultură şi de îndemnuri bune. S-a dorit ca în spaţiile casei să fie reunite toate lucrările lui 
Alexandru Vlahuţă constând din manuscrise, tipărituri, biblioteca ce i-a slujit în decursul anilor drept 
călăuzii, tablouri. La această acţiune un substanţial sprijin a primit de la societatea „Mormintele Eroilor" 
care s-a preocupat de restaurarea casei după distrugerile tăviilugului devastator al ocupanplor anilor 1916-
1918. În cadrul casei, cu generoase spaţii la parter şi etaj, au fost organizate: 

o bibliotecă care şi-a început activitatea cu donatiile flcute de: Casa Şcoalelor, Editura Cartea 
RomâneascA şi persoane particulare. 
un mic muzeu. 
o sală care să giizduiască şezătorile localnicilor, audieri de conferinţe. 
un atelier de ţesături naţionale pentru preluarea de elitre fiicele de săteni a tradiţionalelor preocupări ale 
vâtstnicelor gospodine; atelierul a fost dotat cu două războaie sistematice. Pentru buna desflşurare a 
activităţii în cadrul acestui atelier a fost angajată o maestră diplomată pentru coordonare. 

Pe peretele exterior al casei s-a ataşat un basorelief modelat de sculptorul Th. B. redând efigia lui 
Alexandru Vlahuţi. 
La solemnitatea inaugurării au participat reprezentanţii autorităţilor centrale şi locale, ai societăţii 
„Mormintele Eroilor", Fundapa culturală a fost reprezentată de Tudor Viano, Emanoil Bucuţa ş.a., ASTRA 
Sibiu prin V. Bologa, Casa Şcoalelor prin N. Ionescu, Societatea Scriitorilor Români, Centrul Studenţilor 
Români din Bucureşti şi cel din Râmnicu Sărat. Tudor Viano a ţinut o cuvântare academică, atât ca fond, 
cât şi ca exprimare caracterizând, cu aprecieri originale, viata şi opera poetului Alexandru Vlahuţă. Printre 
cei care au mai luat cuvântul s-a remarcat Eugenio P. Botez (Jean Bart) care a vorbit în numele prietenilor 
în viaţa. în· continuare a urmat un program artistic susţinut de un cor al elevilor de liceu, ciirora s-au alăturat 
elevii şcolii locale. Aceştia au cântat şi recitat din lirica lui Alexandru Vlahuţă. 
V.Z.T. iulie 1990 Dragosloveni, comuna Dumbrăveni, jud. Vrancea, la Casa memorială „Alexandru 
Vlahuţă" o placă memorială ataşată la peretele casei, având un text evocator şi un medalion cu efigia lui Al. 
V., lucrare semnată „Th. Burci". 
,,România eroică", Bucureşti, 1927 placa de la Dragosloveni a fost dezvelită la 31 decembrie 1926. 
Fototeca C9mbinatului Poligrafic Casa Scânteii, clişeele 574.115 placa; 413.097; 985.919; 352.344; 
35.891n8 bustul Alexandru Vlahuţi. 
A.N.-D.A.l.C., fond Muzeul Al. Saint Georges, inv ... , dosar ~ Salonul artiştilor 
sculptori români. 6 mai-6 iunie 1928, Ateneul Român, Catalog, Theodor Burcă, poziţia 
5 Vlahuti, bronz= 14.000 lei. 
••ii Vasile URSEANU ( '! 1848 '! - '! 1926 '! cimitirul Bellu, parcela 3, locul 38) pregătire şi carieră 
militară în domeniul navigapei navale, cu contributii la organizarea flotei româneşti. ln Bucureşti a 
comandat în anul 1910 construcţia casei de pe Bd. Lasciir Catargiu nr. 21 care prin aspectul exterior 
sugerează o navă. În partea superioară, „cabina de comandă" este de fapt cupola în care a reunit aparatura 
necesară pentru efectuarea observaţiilor astronomice. Testamentar el a donat casa prin soţie (Ioana) pentru 
a servi pentru propăşirea actului cultural în Capitala României. Beneficiară al acestui legat a fost Primiiria 
Municipiului Bucureşti care în perioada interbelică a asigurat aici şi activitatea Pinacotecii Municipiului 
Bucureşti. 

„Universul'', Bucureşti, anul 53, nr. 217, S. 8 august 1936, p. 7: din iniţiativa unui grup de admiratori ai 
amiralului Urseanu a fost realizat bustul acestuia de către sculptorul Th. B., urmând ca în luna septembrie 
să fie amplasat şi dezvelit lângă farul de la Tuzla, jud. Constanţa; foto monumentul având pe faţa principală 
a piedestalului un basorelief, iar deasupra bustul sAu, bronz. 
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„Gazeta municipală", Bucureşti, anul X, nr. 455, 19 ianuarie 1941, p. 4: Ioana, amiral Urseanu, donase 
municipalităţii pentru a servi la găzduirea Pinacotecii Municipiului Bucureşti şi la cercetarea astronomică 
imobilul din Bd. Lascăr Catargiu nr. 21 proprietatea defunctului amiral Urseanu, primul comandant al navei 
şcoală bricul „Mircea"; se mentioneazil ci aici savantul astronom basarabean Alexandru /Alecu/ Donici, în 
1940, la „cedarea" teritoriului de la est de Prut s-a retras de la Dubăsari pentru a-şi continua cercetările 
folosind cupola amiralului dotali cu o lunetă clasată a doua din \ară, ca fortă şi dimensiune. 
A.N.-D.A.I.C„ fond M.C.A„ D.A., dosar 111/1942, f. 33: la 23 februarie 1942 P.M.B. informa M.C.A. că 
în casa amiralului Urseanu, donată de Ioana Urseanu este adăpostită colectia Pinacotecii Municipiului 
Bucureşti. Pentru a cinsti pe donatori primăria a dispus executarea în ulei a portretelor acestora. La 12 
februarie o comisie prezidată de secretarul general N.D. Christescu şi formată din sculptorul Theodor 
Burcă, custodele Pinacotecii Municipiului Bucureşti şi arhitectul Horia Creangă a luat în discutie ofertele, 
refinând pe cea a lui Camil Ressu care preconiza o compozitie grupată, unitară redând pe sotii Urseanu, 
lucrare în ulei 2,60xl,95 m. = 170.000 lei, urmând ca lucrarea să fie predată în 45 zile; f. 40 aprobarea 
M.C.A. 
Un bust al amiralului Urseanu, în: „Universul", Bucureşti, anul 53, nr. 217, S. 8 august 1936, p. 7: din 
initiativa unui grup de admiratori ai amiralului Urseanu a fost realizat bustul acestuia de către sculptorul 
Theodor Burcă, urmând ca în luna septembrie să fie amplasat şi dezvelit lângă farul de la Tuzla, jud. 
Constanta; foto monumentul având pe fata principală a piedestalului un basorelief, iar deasupra bustul său, 
bronz. 
Cup ??? „Magazin", Bucureşti, /1985/ semnat: George Cuşnarencu, Clădirea cu amintiri „„ prezentare a 
casei din Bucureşti Bd. Lascăr Catargiu nr. 21 concepută ca locuintă, dar şi ca•observator astronomic, 
construcţie din 1910, donată de proprietar municipalităţii pentru a servi culturii şi ştiinţei Capitalei. 
Virgiliu Z. Teodorescu, Intre Pinacotecii 1i Observator, în: „Naţiunea", Bucureşti, anul XIV, nr. 227 (693), 
26 noiembrie-2 decembrie 2003, p. 5 referinţă la funcţionalităfile ulterioare preconizate de donator, 
amiralul Urseanu, casei din Bd. Lascăr Catargiu. 

liiii Pinacoteca Municipiului Bucuresti concomitent cu acţiunile de strângere a relicvelor evocatoare ale 
evolutiei istorice a aşezărilor umane care au constituit vatra actualului Bucureşti ce au condus, în perioada 
interbelică, la constituirea Muzeului Municipiului Bucureşti, au fost întreprinse variate formule pentru 
constituirea unei pinacoteci reprezentative, avându-se în atenţie două obiective majore: acumularea de 
realizări artistice evocatoare ale frumuseţilor locurilor şi a oamenilor care-şi desflşurau în respectiva 
ambianţă viata de zi cu zi şi totodată evidenţierea realizărilor artiştilor plastici trăitori şi creatori în această 
ambiantă. 

Pe parcursul secolului al XX-iea au fost acumulate valori inestimabile care însă, în conditiile 
penuriei de spatii adecvate pentru expunere, au cunoscut numai expuneri ocazionale, răspunzând unor teme 
ca elemente complementare. Fie că ne referim la gravură, desen, tablouri în ulei, fie că ne referim la 
sculptura miniaturală, toate care sunt tezaurizate ca valori de patrimoniu au cunoscut depozitări nu tocmai 
corespunzitoare, mutări numeroase şi pripite, variaţiuni de temperatură şi umiditate, factori ce, în timp, şi
au manifestat rolul lent dar distructiv. Demersurile întreprinse pentru dobândirea unui spaţiu corespunzitor 
cu menire de efectiv muzeu cu depozite, spaţii pentru expunere, laboratoarele de restaurare, săli de studiu, 
bibliotecă de artă, au fost şi sunt un deziderat perpetuu flră a găsi cuvenita rezolvare. 

Dacă într-o etapă incipientă Casa amiralului Urseanu părea o soluţie, atribuindu-i menirea de 
gazdă a pinacotecii, acumulările existente exclud pentru începutul de veac XXI o asemenea posibilitate. 
Casa Urseanu, sala III, portretul dr. Lupu, bronz 0,65 x 0,30 m„ inv. 1104, semnat şi datat dreapta jos: M. 
Onofrei 1933 iar în stânga: Asociafia de Arta Români Turnitorie. 
T. Burcă, Pinacoteca Municipiului Bucure1ti, Catalog, Bucureşti, 1940. Preluăm ca exemplu: Casa 
Urseanu, sala III, portretul dr. Lupu, bronz 0,65 x 0,30 m„ inv. 1104, semnat şi datat dreapta jos: M. 
Onofrei 1933 iar în stânga: Asociafia de Arta Romini Tumitorie. 

Iii• G. Bezviconi. op. ciL, p. 33, 276: la mormânt figura 3, locul 38 bustul având pe piedestal menţiunea: 
viceamiral V. Urseanu 1848-1926. Menţionează lucrarea din 1927. 
A.N.-D.A.I.C. fond V.V. Răşcanu Foto Tlll bustul (hermă), bronz, Amiralul Urseanu, Theodor Burcă, 
1927. 
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Grigore Ionescu, Bucureşti - ghid, Bucureşti, 1938, p. 277: cimitirul Bello, fig. 3 Amiralul Urseanu 
+1928, bust bronz, realizat de Theodor Burcă. 

1" „Universul", Bucureşti, anul 53, nr. 217, S. 8 august 1936, p. 7 foto. 

lni Exnozitia retrospectivă Ateneul Român 1927, Catalog, Theodor Burcă, poziţiile: 314 Dorinţa, bronz; 
315 Compoziţie, gips. 
I .Zamfirescu, V. Cândea, V. Moga, Ateneul Roman, Bucureşti, 1976, p. 120-121, 211: menţionează 
următoarele prezenţe ca expozant a lui Th. B.: Expoziţia retrospectivă 1927-1928; Saloanele anilor 1928, 
1935. 

lnoi Constantin KIRITESCU (16 septembrie 1876, Bucureşti - 1965, Bucureşti), doctor în ştiinţe 
biologice, carieră didactică, amplă activitate la Ministerul Instrucţiunii Publice, administrativă, diplomatică. 
A avut contribuţii majore la organizarea învăţământului secundar. După primul război mondial, cu 
preocupări predilecte pentru istoria evenimentelor, a acordat o atentie deosebită adunării informaţiilor care 
l-au condus la elaborarea unei apreciate istorii a faptelor militare în care România a fost implicată; Istoria 
riizboiului pentru Întregirea României, 1916-1919, editia I-a, două volume, 1924; ediţia a II-a, trei volume 
1925-1927. Editura Casa Şcoalelor [A.N. Biblioteca III 3.718), memorialist, publicist. 
Dan Berindei, Constantin Kiriţescu, în: E.I.R, p. 190. 
Constantin Kiritescu. O viaţii, o lume, o epoci, Editura Sport Turism, Bucureşti, 1979, p. 290 Gheorghe 
Bengescu - Dabija; p. 297 Dimitrie N. Burileanu. Victor Anastasiu. 
Constantin Khiritescu, Portrete, oameni pe care i-am cunoscut, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 

Bucureşti, 1985, p. 188-189 „Baronul" Barbu Bello; p. 236-238 Ion Bianu; p. 273-276 Ioan Borcea; p. 277-
2781. Brătecu-Voineşti; p. 298-302 Take Ionescu; p. 303-305 Constantin Banu. 

lmii Fără a data lucrările de artă plastică Constantin Kiriţescu, în: Istoria riizboiului pentru tntregirea 
României, 1916-1919, voi. II, p. 489 redă foto realizările lui Th. B.: Atacul, bronz (ostaş în atac); 689 
Mutarea de hotar a ţirii (ostaş român prăvălind piatra de hotar). 
lxix N. Iorga, Un sculptor, în: „Ilustratia", Bucureşti, ianuarie-mai 1928. 
1" Salonul Ateneului Român. 6 mai-6 iunie 1928, Catalog p. 33, Th. B., poziţiile: 395 Profil de bitrin, 
r,ips; 396 Profil de femeie, gips; 397 Portret, teracotă . 
... A.N.-D.M.B. fond Ateneul Român, dosar 3/1928, f. 1-19 =Salonul Ateneului Român. 6 mai-6 iunie 
1928, Catalog p. 3 = f. 4 Theodor Burcă, strada Romană nr. 20; p. 33 = f. 18 poziţiile 395-397; t'. 178-179 
la 4 iunie 1928 juriul pentru acordarea premiilor şi cumpărarea de lucrări; lista lucrărilor cumpărate, poziţia 
17 Th. B., Basorelief, bronz= 5.000 lei. 
N.B. autorul care prezentase lucrarea turnată în gips avea obligaţia de a asigura turnarea ei în bronz, 
urmând ca decontarea sumei să fie fli.cută după predarea lucrării definitive. 

Inii A.N.-D.A.I.C., fond Muzeul Al. Saint Georges, dosar~: la Salonul Societătii artistilor sculptori români 
de la Ateneul Român 6 mai-6 iunie 1928 Th. B. cu studii la Paris a prezentat: I) Basarabia= 25.000 lei 
bronz; 2) Firi popas = 17.000 lei; 3) Dezolarea = 18.000 lei; 4) Pociinţa=16.000 lei; 5) 
Vlahuţi=l4.000 lei; locurile 6-10 nu au fost completate în catalog??? 

lniii Ziarul „Universul" a apărut începând de la 20 august 1884 fondat de către italianul Luigi Cazzavillan 
care, în calitate de proprietar şi editor, a căutat ca apariţia zilnică să fie completată şi cu alte publicaţii 
ocazionale, predilect cele cu caracter cultural, distractiv. In anul 1914 a fost preluat de către Stelian 
Popescu care, în timpul primului război mondial, a decis să-i întrerupă apariţia pe care a reluat-o în anul 
1920 când a hotărât transformarea întreprinderii în societate anonimă. În deceniul următor a procedat la o 
radicală transformare a conditiilor de muncă pentru personal încredintând arhitectului Paul Smărăndescu 
misiunea de a proiecta o amplă clădire care să adăpostească atât corpul redacţional, cât şi cel tehnic în care 
urma să fie integrată tehnica de vârf a acelor ani. La parterul palatului „Universul'' a fost amenajat un salon 
pentru expoziţii de artă. Construcţia a fost finalizată la stirşitul deceniului trei. Inaugurarea noului edificiu 
a avut loc la 2 noiembrie 1930, constituind o mare sărbătoare a presei româneşti. Cu acel prilej a fost 
inaugurat şi Salonul de expoziţii în care au fost reunite lucrări ale celor mai prestigioşi artişti români în 
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viaţă. Munca la redacţia şi tipografia societăţii s-a constituit în timp o adevlraUi pepinieră de specialişti care 
au onorat presa românească interbelică. Relevant a fost şi momentul anului 1933 când, la 4 iunie, au fost 
slrbitoriţi SO de ani de la apariţia ziarului. A fost momentul când s-a inaugurat sala de conferinţe 
„Universul" în interiorul clreia Stelian Popescu i-a oferit prilejul pictorului Costin Petrescu să realizeze o 
frescă de mari dimensiuni. Tot cu acel prilej a fost lansată şi o medalie jubiliară. În anii din perioada 
interbelică complementar au fost editate ca suplimente: „Universul literar'', „Universul copiilor", 
„Universul ilustrat", „Universul sport". Au fost asigurate condiţii pentru reproducerea color a unor opere de 
artă expuse în Saloanele găzduite în palatul societăţii. Ziarul a fost suprimat în anul 1948 în amplul proces 
de prefaceri impuse României pentru a deveni participantă la sovietizarea preconizată de elibcratorii
ocupanţi şi epigonii lor. 
Frederic Dame, op. cit., foto p. 573 vechea clădire „Universul'' având parter şi un etaj. 
„Anuarul „Soccc" - 1913", Bucureşti, partea a II-a p. 162 ziarul popular independent „Universul" avea 
sediul pe str. Brezoianu nr. 11. Este prezentată structura personalului redacţiei şi a administraţiei. 
Lucian Predescu, op. cit., p. 872. 
„Almanahul ziarului Universul, 1922", Bucureşti, p. 137 text şi fotografii. 
A.N.-D.A.l.C., fond Muzeul Alexandru Saint Georges, inv .... ,dosar 51/1930, f. 30; ibidem dosar 60/1933. 
f. 71. ; 
,.Universul'", Bucureşti, 19 iunie 1933. 
Cronica numismatici 1i arheologici, Bucureşti, anul X, nr. 96, martie-aprilie 1934, p. 27. 
lndrumător in Arhivele Statului municipiului Bucurqti, voi. I, Bucureşti, 1976, p. 273. 
Nicolae Vătămanu, /coane 11/otograjli de bucurqteni, Bucureşti, 1981, p. 143-145. 
Omul de presă Aristide Buhoiu, plecat din România anterior anului 1989, a preluat manşeta, formatul, 
structura periodicului editând în S.U.A. cotidianul „Universul". 

lniv A.N.-D.A.l.C., fond Muzeul Al. Saint Georges, dosar 5111930, f. 33 cronica lui V.B. Nictor 
Bilciurescu/ în „Universul", Bucureşti, referitoare la solemnităţile inaugurării noului Palat „Universul'', 
inclusiv a sălii de expoziţii la care Theodor Burcă a participat cu un Cap. 
Im A.N.-D.A.l.C., fond V.V. Răşcanu, Registrul Comenzi: 
f. 62v.-63 Un cap femeie, lucrare realizată de Th. B., bronz 16 kg.= 4.500 lei, 22 octombrie 1930. 
f. _96v-97 un mic basorelief Regina Maria, realizat de Th. B., bronz 5,500 kg. = 2.000 Ici, 29 martie 1931. 

lxx..-. Vasile V. RĂSCANU (12 august 1877, Ţifu, comuna Banca, jud. Fălciu, azi Vaslui - 26 decembrie 
1963, Bucureşti, cimitirul Sf. Vineri). Fiul lui Vasile şi Catinca studii la şcoala primară din satul Ţifu, în 
Bucureşti după un examen a fost admis ca bursier la Şcoala Superioară de Arte şi Meserii, specialitatea 
turnătorie în metal, ulterior trimis la specializare ca bursier al statului în Germania, Franţa, Austria, Italia 
(1900-1905), revine în ţară şi cu sprijinul lui Frederic Storck realizează intreprinderea „V.V. Răşcanu & 
comp.", în Bucureşti, str. Felix nr. 89 care a evoluat până în 1945 realizând cele mai dificile lucrlri de artă, 
apreciat şi de artiştii străini pentru modul de executare a comenzilor. A contribuit la formarea unor noi 
generaţii de turnători care i-au continuat munca în cadrul Combinatului Fondului Plastic. 
A.N.-D.A.l.C„ fond Muzeul Al. Saint Georges, inv. 654, dosarul 111856-1928. voi. li, f. 389v. Turnătoria 
artistică V.V. Răşcanu, str. dr. Felix nr. 89. 
Virgiliu Z. Teodorescu, Contribuţii la Istoricul turndtorillor artistice in metal din 
România, în: „Muzeul Naţional", voi. X, Bucureşti, 1998, p. 181-188. (prin preocuparea 
sculptorului Wladimir C. Hegel s-a importat din Anglia o instalaţie completă de turnarea 
a metalelor pentru Şcoala de Arte şi Meserii. Aşa a format o serie de turnători români, din 
rândurile acestora detaşându-se prin receptivitate, interes permanent de autodepăşire, 
Vasile V. Răşcanu. O biografie care se conjugă cu cele mai reprezentative monumente 
turnate în bronz pe parcursul a mai bine de 50 de ani. La vârsta senectuţii memoriile 
întocmite sunt o efectivă sursă de cunoaştere a evoluţiei acestei activităţi.) 
lnvii Salonul Oficial 1932, Catalog p. 25, Th. 8. poziţia 285, Cap de expresie, bronz. 
A.N.-D.A.l.C., fond Muzeul Al. Saint Georges, dosar 57/1932. f. 3: Cronica referitoare la Salonul Oficial 
1932, cup „Universul", Bucureşti, 14 mai 1932 consemnând creaţia sculptorului Th. B., Cap de expresie, 
bronz. 
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lnviii Fundatia „Ioan I. Dalles" este rezultatul voinţei Elenei Dalles care, prin „testamentul mistic" 
redactat în anul 1918, a lăsat Academiei Române mare parte din averea sa pentru a fi realizată în Bucureşti, 
pe locul unor case vechi, o nouă construcţie cu menire culturală, urmând a avea în compunere săli de 
expoziţii, de manifestări cultural ştiinţifice. Fundaţia urma să poarte numele „Ioan I. Dalles". După 
rezolvarea problemelor juridice, Academia Română a încredinţat proiectarea edificiului arhitectului Horia 
Teodoru, care a conceput clădirea cu o mică curte la exterior, cu intrări separate pentru diversele spaţii şi 
funcţionalităţi. Edificarea s-a finalizat în anul 1932 când conducerea Academiei Române, la 14 aprilie, se 
adresa Ministerului Instrucţiunii, Cultelor şi Artelor, aducând la cunoştinţă viitoarele funcţionalităţi ale 
spaţiilor construite şi solicitând participarea la expoziţia preconizată de a fi găzduită în premieră. Se 
intenţiona expunerea în perioada mai-I iulie 1932 a unor lucrări ale pictorilor Ion Andreescu, Nicolae 
Grigorescu, Ştefan Luchian ca desenatori şi acuarelişti. Se solicita împrumutarea unor lucrări din 
patrimoniul ministerului. Inaugurarea urma să aibă loc într-un cadru solemn la stărşitul lunii mai. Referatul 
lui Ion Minulescu şi rezoluţia lui Nicolae Iorga au facilitat această acţiune. Inaugurarea a avut loc la 28 mai 
1932 cu o expoziţie de pictură, desene şi acuarele din creaţiile artiştilor amintiţi mai sus. 
Salonul Oficial arhitectură si artă decorativă, 1931, Bucureşti, Catalog, Theodor Burcă, poziţia 180. 
A.N.-D.A.I.C„ fond M.C.A., Departamentul Artelor, Direcţia Artelor, inv. 818, dosar 78/1932, f. 28-29. 
G. Bezviconi, op. ciL, p. 108. 
Gloria Gabriela Radu, Elena Dalles-„testament mistic", în: „Valahica", Târgovişte, nr. 14, 1994, p. 199-
206; la timpul respectiv au fost enunţate şi reacţii de dezaprobare referitoare la arhitectura edificiului. 
N. Porseanu, Grajdurile Academiei Române, în: „Parlamentul românesc", Bucureşti, anul III, nr. 31-32, 30 
septembrie 1932, p. 14-15. 

După decenii, în metamorfoza axului bulevardului Nicolae Bălcescu s-a impus blocarea 
clădirii prin realizarea unei noi construcţii aliniată cu celelalte edificii, mai mult, în 
ultimele două decenii sălile de expoziţii fiind abandonate ca funcţionalitate, după ce, ani 
de zile, avuseseră menirea de a fi principala gazdă a manifestărilor expoziţionale de artă 
plastică cu un ridicat număr de vizitatori. Actuala agresivitate a reclamelor, neculturale, 
este dominanta care a înlăturat prestigiul câştigat în deceniile anterioare ca vatră 
culturală. 
lui• Academia Români îşi are obârşia îndepărtată prin ceea ce a fost Societatea Literară înfiinţată la 1827 
prin preocµparea lui Ion Heliade Rădulescu şi cei care i s-au alăturat. Au trecut decenii şi, la I aprilie 1866, 
au fost repuse bazele Societăţii Literare Române care, la scurt timp, evolutiv, s-a transformat în Societatea 
Academică Română, având de la I august 1867, o activitate efectivă, desfăşurată pe trei secţiuni (literar
filologică, istorico-arheologică, ştiinţele naturii), fiecare având câte 12 membrii titulari şi 20 membrii 
corespondenţi şi un număr nelimitat de membrii de onoare români şi străini. Ca prime obiective asumate au 
fost: elaborarea dicţionarului limbii române; editarea vechilor texte referitoare la români; elaborarea de 
lucrări bibliografice şi de etnografie. În luna martie 1879 a fost declarată prin lege instituţie naţională 
denumită Academia Română. Din 9 iunie 1948 prin Decretul nr. 76 a fost reorganizată activitatea, devenind 
organul de coordonare al tuturor domeniilor de cercetare. A fost momentul când s-a procedat la o epurare a 
membrilor, fiind înlăturate atât persoane în viaţă cât şi decedate. Ca act reparator au fost acordate o serie de 
titluri post-mortem. Din 1948 şi până în 1965 a fost definită ca Academia R.P.R„ iar din 1965 până la 
începutul anului 1990 Academia R.S.R. La 5 ianuarie 1990 a revenit la formularea Academia Română. A 
fost momentul când s-a înlăturarat atribuirea unor titluri, procedându-se totodată la reabilitarea celor 
samavolnic înlăturaţi în 1948. Academia Română are 181 de membrii titulari şi corespondenţi. Având 
sediul la Bucureşti, în teritoriul ţării are 4 filiale la laşi, Cluj Napoca, Timişoara şi Târgu Mureş care 
coordonează cele 12 secţii ştiinţifice cu comisiile de profil, 50 de institute şi centre de cercetare, Biblioteca, 
Editura, Fundaţia „Elias", Casa oamenilor de ştiinţă, staţiuni experimentale, case memoriale. Pentru 
stimularea activităţii de cercetare au fost constituite premii pentru cele mai valoroase lucrări. Premiul 
„Gheorghe Lazăr" se acordă pentru ştiinţă; „Ion Heliade Rădulescu" se acordă pentru literatură; 
„Alecsandru Ioan I Cuza" pentru istorie. 
1'" A.N.-D.A.I.C., fond Muzeul Al. Saint Georges, dosar 57/1932, f. 70 cup „Universul'', Bucureşti, 
cr~nica Salonul de toamnă la Fundaţia Dalles menţiona participarea sculptorului Th. B. 
1'"' Salonul Asociatiei artistilor plastici. 1932, Catalog, Theodor Burcă poziţiile: 223 Masei, bronz; 224 
Bust, gips. 
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1xxx;; Drobeta Turnu Severin centru urban suprapunând vechea aşezare 
Drobeta a geţilor amplasată la ieşirea Dunării din încorsetarea munţilor 

Carpaţi, zonă de intensă locuire a omului din comuna primitivă, cercetările 
arheologice întreprinse pe ambele maluri ale fluviului au evidenţiat această 

vieţuire în evoluţia istorică. Prin realizarea drumului tăiat în stâncă pe 
malul drept s-a ales ca loc de traversare a apei prin ridicarea podului ce 

asigura legătura cu localitatea Drobeta de pe malul stâng, aşezare terasată, 
ferită de pericolul unor eventuale inundaţii. Acesta a fost şi argumentul din 

secolul al XIX-iea când s-a ales respectiva zonă pentru edificarea noului 
oraş Turnu Severin. 

Vă preT.int oraşul meu :Turnu Severin, în: „Realitatea ilustrată'', Bucureşti, anul X, nr. S 19, 30 decembrie 
1936, p. 14-15, foto. 
Constantin Răutu, Centenarul oraşului Turnu Severin, în: „Calendarul", 25 octombrie 
1933. 
lxuiii Expozitia Tinerimea Artistică. 5-27 aprilie 1942, Catalog, Teodor Burcă, poziţia 
229 macheta monumentului Eroilor mehedinţeni, foto, p. 61. 
„Lumea militară ilustrată", Bucureşti, anul VIII, nr. 8-9, mai 1942, p. 43, text şi foto La 
Turnu Severin compoziţia sculpturală Ostaşul roman transmite facla (torţa) Victoriei 
soldatului român, (referinţă Ia componenta artistică a monumentului Eroilor din Parcul 
„Rozelor"). 
txxxiv A.N.-D.A.I.C., fond M.C.A., D.A., inv. 819, dosar 70/1937, f. 58 monumentul 
criptă al Eroilor din parcul „Rozelor", arhitectul State Baloşin, 12,00 m., 1933. 
F.T., În memoriam, p. 104-106, 371 în Parcul „Rozelor", Bd. Republicii: monumentul 
Eroilor având ca text următoarele cuvinte evocatoare dăltuite în placa de marmură: 
CÂMPIA SEVE RINULUI, ALION, CERNA, MĂRĂŞEŞTI, CIREŞOAIA, OLT, MOMÂIA, JIU 
PRINOS DE MĂRIRE ŞI ÎNCHINARE OSTAŞILOR ROMÂNI. ADMIRAŢIE ŞI 
RECUNOŞTINŢĂ ACELORA DINTRE SUPRAVIEŢUITORII CE ŞI-AU SFÂRTECAT 
TRUPURILE ŞI VĂRSAT SÂNGELE iN LUPTELE GLORIOASE SAU NEFERICITE PENTRU 
APĂRAREA GLIEI. MÂNGĂIERE PENTRU CEI CE AU LĂCRIMAT ŞI LĂCRIMEAZĂ ÎNCĂ, 
PIERZÂND PE CEI MAI SCUMPI Al LOR „. DE-A PURURI MĂRTURIE CĂ GLIA 
ŢINUTURILOR NOASTRE ESTE PLĂMĂDITĂ, CA ÎNTREGUL PĂMÂNT ROMÂNESC CU 
SÂNGELE CELOR MAI BUNI FII AI NOŞTRI. 
F.T., M.C., p. 186 Drobeta Turnu Severin pentru monumentul Eroilor 1916 ... din parcul Rozelor în 1933 
sculptorul Th. B. a colaborat cu arhitectul State Baloşin. 
Al. Puiu, I. Istrati, 20 de zone turistice din Romlinia, Bucureşti, 1969,p. 63 T.S., parcul 
„Rozelor" monumentul Eroilor, sculptor St. Baloşin * ! ? 
Judeţele Patriei Mehedinţi monografie, Editura Politică, Bucureşti, 1981, p. 252: 
monumentul cu criptă al Eroilor mehedinţeni 1916-1918, realizat în perioada anilor 
1928-1933 în Parcul „Rozelor". 
Mircea Deac, „S. SO", p. 84 Theodor Burci monumentul Eroilor de la Turnu Severin, 1934. 

„România '83", Bucureşti, p. 313 la Drobeta Turnu Severin în parcul „Rozelor" 
monumentul Eroilor 1916-1918, Th. Burcă. 
lxxxv State Iancu D. Balosin ( 7 - 7 1953, Bucureşti, cimitirul Bellu, figura 117, locul 19), absolvent al 
Şcolii Superioare de Arhitecturii din Bucureşti în anul 1915. A avut numeroase colaborări cu Societatea 
„Mormintele Eroilor" devenită evolutiv „Cultul Eroilor". A proiectat mausolee ale Eroilor din localităţile 
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Focşani jud. Putna, azi Vrancea, Giurgiu jud. Vlaşca, azi Giurgiu, Mircea Vodă, jud. Constanţa. A 
colaborat benefic cu artişti plastici, sculptori şi pictori. Pentru monumentele Eroilor din Valea Cernei 1930, 
Turnu Severin 1933, Breaza 1938, Cupca, jud. Storojineţ 1938 a întocmit documentaţiile necesare. Pentru a 
uşura decizia comitetelor de iniţiativă ce doreau să comande monumente ale Eroilor reprezentative, în al 
IV-iea deceniu al acestui secol, Societatea Cultul Eroilor a iniţiat realizarea unor proiecte tip, de către mai 
mulţi arhitecţi şi sculptori. Printre aceştia se afla şi arhitectul State Baloşin. Broşurile cu modele au fost 
difuzate către cei interesaţi facilitându-le astfel eforturile, inclusiv cele de natură materială. Pe această cale 
au fost înlăturate şi o serie de dificultăţi privind avizările cuvenite din partea Comisiei Superioare a 
Monumentelor Publice care, în acest caz, aviza numai materialul pus în operă şi amplasamentul. Astfel, în 
anul 1938, localităţile Breaza, jud. Prahova, Mărginenii de Sus, jud. Prahova (astilzi în jud. Dâmboviţa), 
Pielea azi Teleormanu, jud. Teleorman, iar în anul 1939, Dragomireşti, jud. Ilfov, Mădăraş, jud. Bihor, 
Urlaţi. jud. Prahova, Făcăieni-Gaiţa, jud. Ialomiţa ? azi jud. Prahova, Buchin, jud. Severin, azi Caraş 
Severin, Ghilad, jud. Timiş, Dragomireşti, jud. Tutova, azi Vaslui au recurs la diverse modele de 
monumente preluate din aceste albume, înălţând troiţe folosind predilect lemnul (stejar, frasin) care n-au 
rezistat în timp. Astilzi numai în puţine locuri mai dăinuie. cele care n-au fost construite pe sol ci au fost 
susţinute de o structură metalică fixată într-un radier de beton şi au fost.întreţinute de oameni de bine. 
George Bezviconi, op. cit., p. 62. 
Ministerul Instrucţiunii Cultelor şi Artelor, Corpul arhitecţilor din România. Tabloul arhitecţilor înscrişi tn 
corp pdnil la 31 decembrie 1933, Tip. Voinţa C-tin, Antonescu, str. Banului 3, Bucureşti, 1934, 16 p. 
[A.N.-D.J. Vaslui Biblioteca li 1.121, inv. 2.586). 
Tabloul arhitecţilor. 1934. [A.N. Biblioteca li 28.620: 18.622: III 25.542; 40.764: IV 26.416). 
Corpul arhitecţilor din România, Tabloul arhitecţilor diplomaţi, Tip. „M.M. Antonescu", Bucureşti, 1937. 
f,VZT] La p. 3 arhitectul locuia pe str. Brezoianu nr. 29. 
uni „Pictura şi sculptura", Bucureşti nr. 2, mai 1935, p. 34 Th. B., monumentul Eroilor mehedinţeni. 
A.N.-D.A.I.C., Fototeca: FIII 478/ 1-4; A S4, foto 29; li. 2981. 
Fototeca Combinatului Poligrafic Casa Scânteii, clişeele: 9.2S2; 6.047; 6.408; 415.798; 415.799. 

lunii Carol al 11-!ea (3/15 octombrie 1893, Sinaia, jud. Prahova - 1953, Estoril, Portugalia, înmormântat 
în cimitirul regal al mănăstirii Sao Viente, Lisabona, osemintele aduse în România în anul 2003, prin grija 
guvernului României şi depuse la Curtea de Argeş). Pregătire militară, participare la campania din 1917, 
dezertor nesancţionat, a renunţat în mai multe împrejurări la calitatea de moştenitor al tronului României, 
părăsind teritoriul ţării. A fost perioada până în 1930 când a purtat pe paşaport numele CAROL 
CARAIMAN. Revine în ţară la 6 iunie 1930 sprijinit de masonerie şi de o serie de personalităţi ale vieţii 
politice. Procedează la preluarea tronului de la fiul său prin manipularea Parlamentului României. ln anul 
1933 a fost proclamat ca „Mare protector" al masoneriei. Evoluţia situaţiei internaţionale l-a determinat să 
preconizeze interzicerea formală în anul 1936 a activităţii acesteia. La începutul anului 1937 masoneria 
trece în „adormire". În 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 (personal) deosebit pentru propăşirea economică şi culturală a ţării. 
Desemnat în anul 1921 membru de onoare 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, la JO martie 1921 cu principesa Elena a Greciei şi în anul 1947 cu Elena Lupescu. 
Preocupat de fast a iniţiat manifestări de amploare care au antrenat tineri şi vârstnici la realizarea unor 
grandioase acţiuni. Amintim în acest sens „Cântarea României", carele alegorice, manifestările de pe 
stadioane, pieţe publice. A fost un mare colecţionar de artă, filatelist, memorialist. 
Nicolas M. Nagy -Talavera, Fascismul 1n Ungaria şi Romdnia, Editura Hasefer, Bucureşti, 1996, p. 375. 
Zigu Ornea, Anii treizeci - Extrema dreptei romdnqti, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 
1995, p 16-17. 468. 
Francesco Veiga, Istoria Gilrzii de Fier 1919- 1941 - Mişcarea ultranaţionalistil, ediţia a 11-a, Editura 
Humanitas, Bucureşti, 1995, p. 372. 
Horia Nestorescu - Bălceşti, Ordinul masonic roman, Casa de editură şi presă Şansa, Bucureşti, 1940, p 
265, poziţia 622. · 
Virgiliu Z. Teodorescu, Politicii 1i masonerie, în: „Inorogul - Caiete masonice", editat de Centrul naţional 
de studii francmasonice, Bucureşti, 200 I, p. 263-286 (parcurgerea unui dosar din fondul Casa Regală 

249 



evidenţiază, prin rapoartele anilor '34, preocuparea masoneriei de a prelua puterea politică în România sub 
conducerea mareşalului Averescu, om care însă 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). Semnificative sunt notele din f.: 169/ 28 august; I/ 8 mai; 7/ 14 mai; 21-22/ 26 mai; 76/ 16 
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. 

lxnviii „Arhivele Olteniei'', Craiova, anul XII, nr. 69-70, septembrie-decembrie 1933, p. 
423 Centenarul oraşului Turnu Severin la 25 octombrie 1933 solemnitatea dezvelirii 
monumentului Eroilor din Parcul „Rozelor", realizator Th. B. Au rostit cuvântări 

generalii Jujescu şi Economu. 
„Realitatea ilustrată", Bucureşti, anul VII, nr. 353, 2 decembrie 1933, p. 2, foto la 25 
octombrie cu ocazia sărbătoririi centenarului oraşului Turnu Severin, p. 3 participarea la 
solemnitate a regelui Carol al II-iea, cuvântarea generalului Jujescu. 
lmi• A.N.-D.M.B., fond Ateneul Român, dosar 6/1935-1937. f. 47-65 Salonul Ateneului Român 18 mai-18 
iunie 1935, în cadrul manifestărilor „Luna Bucureştiului", Catalog p. 26, Theodor Burcă poziţiile: 262 
Tinerefe; 263 Cap de expresie. 
A.N.-D.M.B., fond Ateneul Român, dosar 3/1935, f. 14v. = p. 26 din Catalog Theodor Burcă cu lucrările, 
poziţiile 262. 263, f. 17v. = p. 32 locuia pe Bd. Lascăr Catargiu nr. 21, f. 132 declaraţia de expozant, 
autorul evaluând lucrarea Tinerefe, bronz, la 20.000 lei, iar Cap de expresie, bronz evaluat la 15.000 lei. 
Semnătura lui Th. B. 
„Universul", Bucureşti, anul 52, nr. 138, 22 mai 1935, p. 8 evidenţiazA în cronica referitoare la Salonul 
Ateneului Român prezenţa celor două capete de expresie ale sculptorului Th. B. 
Alexandru Drăghici, Salonul Ateneului Român, în: „Viitorul", Bucureşti, 11 iunie 1935. 
„Pictura şi sculptura", Bucureşti ? , p. 22 Th. B., Tinereţe, foto= fată. 

•< „Magazin istoric", Bucureşti, anul V, nr. 4 (49), aprilie 1971 coperta 2-a foto monumentul T. 
Vladimirescu, Th. B., bronz. 
F.T., M.C., p.83, Bucureşti, monumentul Tudor Vladimirescu, Th. B., dezvelit 1934. 
„Almanahul Flacăra, /19/'76", Bucureşti, p. 48 monumentul T. Vladimirescu din Bucureşti, Th. B. a fost 
dezvelit la 2 august 1935, Autorul articolului, Ion Munteanu, aminteşte că în decursul anilor au mai fost 
realizate şi amplasate în Bucureşti 3 busturi dedicate lui T. Vladimirescu fără a menţiona locurile, autorii şi 
datele când au fost amplasate, dezvelite. 
•ci A.N.-D.A.l.C., fond V.V. Răşcanu foto T 2/3 statuia T. Vladimirescu din Bucureşti şi autorul 
modelării, sculptorul Th. B. 
Petre Oprea, Istoria turnătoriilor artistice in bronz din Bucureşti, în: „Revista Muzeelor", Bucureşti, anul 
VI, nr. 1, 1969, p. 33-38. [VZT]. La p. 37 statuia T. Vladimirescu din Bucureşti a fost turnată la firma 
„V.V. Răşcanu". 
xai „Calendarul Universul, 1936", Bucureşti, planşă foto după p. 128, Theodor Burcă, statuia La fllrm, 
piatră, = femeie nud. 
•<iii „Poliţia modernă", Bucureşti, anul XI, nr. 129-130, noiembrie-decembrie 1936: Mllrllşeşti, realizare a 
lui Th. B., foto =un ostaş lovind cu patul armei balaurul. 

•civ Ion noan/ Vodll cel Viteaz fiu al lui Şteflniţă Vodă, cunoscut şi ca Ioan Vodll cel Cumplit, prin 
definirea Sa de către boierimea nemulţumită de apetenţa domnului pentru cei din clasele obidite. Domn al 
Moldovei din februarie 1572 - ţ 14 iunie 1574, Roşcani, jud. Covurlui, azi jud. Galaţi. A manifestat o 
preocupare pentru redresarea economiei ţării. La ceasul declanşării acţiunii antiotomane, ca reacţie a 
sporirii obligaţiilor către Poarta Otomană în luna aprilie 1574 a avut loc o luptă la Jilişte, jud. Putna, azi 
Vrancea reuşind să înfrângă oastea ce reunea forţe otomane şi cele ale Ţării Româneşti, domnul trecând la 
înscăunarea lui Vintilă Vodă, fiul lui Pătraşcu Vodă ce a avut o domnie efemeră în luna mai. Otomanii au 
procedat la mobilizarea unor noi forţe, inclusiv tătărăşti pentru a sancţiona pe „necredinciosul ghiaur". Au 
căutat totodată să atragă de partea lor o parte din boierii ţării Moldovei. O nouă confruntare între beligeranţi 
a avut loc în luna iunie în zona Iezerului Cahul, dincolo de Prut. Pe plan intern măsurile represive adoptate 
de Ioan Vodă au nemulţumit o parte din boierii ţării care, la ceas de mare încercare pentru Moldova, şi-au 
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încălcat jurământul de credinţă neparticipând şi trecând în rândurile otomanilor în lupta decisivă unde 
otomanii au reuşit să-l captureze prin vicleşug şi să-l lichideze în cortul comandantului otoman la Roşcani. 
Din cancelaria lui Ioan Vodă a fost emis un document, semnat de domn, considerat până în prezent a fi cel 
mai vechi având această caracteristică. A ajuns să fie tezaurizat în patrimoniul Arhivelor Naţionale. 
Academia Română, Istoria Românilor, voi. IV, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001, indice p. 856. Vezi 
:p. 466-470. 
Mic dicţionar enciclopedic, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983, 191 O p. [VZT]. La p. 865. 
A.N.-D.A.1.C„ fond Muzeul Al. Saint Georges, inv ... „ dosar 60/1933, f. 38, cup „Universul", Bucureşti, 
16 august 1933 la 15 august 1933 la Roşcani-Covurlui din iniţiativa Gărzii de Fier pentru cinstirea Ivi Ion 
Vodă ridicarea unui simbol al cinstirii lui Ion Vodă. 
F.T„ M.C„ p. 326 la Roşcani, comuna Băneasa, jud. Galaţi statuia Ioan Vocii cel Viteaz, Gheorghe Turcu, 
1974. 
Un bust al lui Ion Voievod la Cahul, în: „Dimineaţa", Bucureşti, 1 ianuarie 1937. Referinţă la realizarea 
sculptorului Th. B. 
„Albina", Bucureşti, anul XL, nr. 7, 19 februarie 1937, p. 114, ibidem nr. 8, 26 februarie 1937, p. 114 Un 
monument lui Ion Vodă cel Cumplit la Cahul- Basarabia, realizare a învăţătorilor din judeţul Cahul care 
au strâns sumele necesare, amplasamentul în centrul localităţii. 
Expozitia anuală de Stat. 1953, Catalog p. 24 Marius Butunoiu, Ion Vodi cel Cumplit, gips, 1,30 m. 
George Oprescu, Sculptura statuară romanească, ESPLA, Bucureşti, 1954, p. 174-175 referinţă la 
lucrările anului 1953: Ion Vodi cel Cumplit, Dimitrie Cantemir, Suvorov. 
„Arta plastică", Bucureşti, anul I. nr. 2, 1954, p. 36 Marius Butunoiu, bustul Ion Vodi cel Cumplit, gips, 
foto p. 38. 
Plastica în Muzeul Militar Central, Editura Militară, Bucureşti, 1957: portret Ioan Vodi, Marius 
Butunoiu. 
F.T„ M.C.: p. 243, Jilişte, jud. Vrancea, bustul monumental Ioan Vodi cel Viteaz, bronz, 0,80 m. Marius 
Butunoiu, dezvelit aprilie 1974. 
p. 338, Sibiu la Şcoala de ofiţeri „Ioan Vodă", bustul Ioan Vodi cel Viteaz, 1978. bronz, 0,80 m. Marius 
Butunoiu. 
Adriana Topârceanu, Dialog între istorie şi artă, Editura Militară, Bucureşti, 1973, 141 
p., Marius Butunoiu, Ioan Vodă cel Viteaz. 
m Petre Oprea, Artişti participanţi la expoziţiile Societăţii Tinerimii Artistice (1902-1947), Editura Maiko, 
Bucureşti, 2006, 88 p. [VZT). La p. 35 consemnează participările din anii 1937-1942 menţionând că în 
primii ani a expus câte o lucrare, iar în ultimii doi ani câte două. Totodată citează o suită de cronici 
referitoare la creaţia lui Th. B. din perioada anilor 1919-1922. 
VZT N.B. ! pentru anul 1939 sculptorul Th. B. a participat cu patru lucrări. 
A ~7-a expozitie Tinerimea Artistică 4-30 aprilie 1937. Catalog p. 19, Th. B„ poziţia 158 Profil de femeie. 
m• A 38-a expozitie Tinerimea Artistică, 3-30 aprilie 1938, Catalog, Theodor Burcă, poziţia 311, Cap de 
expresie, bronz. 
"'""Ioan Burci (1851- 1923, Bucureşti, cimitirul Sf. Vineri), preot, protopop în Slatina, ulterior venit în 
Bucureşti, carieră didactică. 
G. Bezviconi. Necropola Capitalei, Bucureşti, 1972, p. 78 Anii vieţii: 185l!_-192B_. Soţie Ecaterina+ 1909. 
VZT 1 O noiembrie 1993 mormântul în apropierea Capelei, în stânga. după mormântul familiei Vraca. La 
mormânt un medalion, diametrul 30 cm„ bronz patinat, relief înalt, s.d.j. cu siglele TB, realizator fiul, 
sculptorul Th. B. Menţiunea: „preot profesor Ioan Burci" . 

..,,;;; „Universul", Bucureşti, anul 53, nr. 177, L 29 iunie 1936, p. 8. 

„;, Monumentu/ vdnătorilor de munte, în: „Universul", Bucureşti, 8 noiembrie 1937. 
„Gazeta municipală", Bucureşti, anul VII, nr. 354, 25 decembrie 1938, p. 3. 
F.T., M.C., p. 386-387 Târgu Neamţ Monumentul Eroilor vânitori de munte din 1916-1918. 
Fototeca Combinatului Poligrafic Casa Scânteii, clişeele 328.495; 328. 494. 
< A fost una din draconicele măsuri în procesul de metamorfozare a armatei României prin care eliberatorii 
ocupanţi considerau că elementele ce caracterizau comportamentul trebuiau să fie modelate întru a fi 
viitoarea armată, o fidelă componentă a procesului sovietizării şi stalinizării poporului român. 
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ci A 39 exoozitie Tinerimea Artistică. 2-30 aprilie 1939, Catalog, Theodor Burcă, poziţiile: 159 M.S. Carol 
al II-iea, gips; 160 lrinel, bronz; 161 Alegorie, gips; 162 Tinereţe, bronz, foto p. 43 =cap de fată. 
cii „Gazeta municipală", Bucureşti, anul VIII, nr. 385, 13 august 1939, p. 4: Th. B. conservator al 
Pinacotecii Municipiului Bucureşti. 
ciii G. Bezviconi. op. ciL, p. 33, 206 la cimitirul Bellu, fig. 44-18, la mormântul lui Iulian Oprescu (1864-
1937), o lucrare a sculptorului Th. B. 
ci• Iulian OPRESCU (1864 - 1937, Bucureşti, cimitirul Bellu, parcela 44, locul 18), primul fabricant de 
conserve tip ghiveci din Bucureşti. A avut o contribuţie notorie la promovarea primelor cohorte de 
Cercetaşi în România, examenul de înaltă conştiinţă civică fiind dat în anii conflagraţiei mondiale când 
aceştia s-au implicat în acţiunile de sprijinire a combatanţilor, a familiilor acestora, a celor în suferinţă. 
ev Grigore Ionescu, Bucureşti ghid, p. 274, cimitirul Bellu, fig. 44 în cavoul familiei Iulian Oprescu. 
Medalion în postura de cercetaş, lucrare realizată de Th. B. În interior statuie bronz realizată de Corneliu 
Medrea, iar pe piedestal plasate panouri realizate de·tiieodor Burcă. 
cvi A 40-expozitie Tinerimea Artistică. 4-30 aprilie 1940, Catalog p. 27, Theodor Burcă, poziţia 173 Masei, 
bronz, foto p. 65. 
cvii Formulă folosită pentru stimularea creativităţii în toate domeniile. Fondurile proveneau din valorificarea 
resurselor dobândite în decursul anilor de diverşi donatori. Timp de aproape un secol s-a creat o atitudine 
de solidaritate în rândurile celor cu posibilităţi materiale de a· veni cu diverse donaţii menite a susţine 
financiar respectiva instituţie. O parte din respectivele venituri produse de aceste donaţii, prin clauzele 
formulate, erau menite a sprijini formarea viitorilor specialişti, stimularea elaborării unor. valoroase lucrări 
prin premiile acordate. 
mii Ioan Opriş, Alexandru Lapedatu incultura romaneascil, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1996, 364 p.+ 
planşe foto. La p. 252. 

ci• „Revista Fundaţiilor", Bucureşti, anul VIII, nr. 2, februarie 1941, p. 426-427. 
Alexandru Busuioceanu, Scrieri despre artă. Editura Meridiane, Bucureşti, 1980. Supra coperta la interior 
are reprodus portretul Alexandru Busuioceanu, bronz, lucrare modelată de C. Medrea. (A.N. Biblioteca 
III 21.342). La p. 184. 
cs A 41 exoozitie Tinerimea Artisticii. 1941, Catalog, Theodor Burcă, poziţiile 189 Cap de expresie, foto p. 
56 =bărbat; 190 Poetul Alexandru Macedonsky, foto p. 57 =profil. 
ni A 42-a exoozitie Tinerimea Artisticii 5-27 aprilie 1942, Catalog p. 29, Theodor Burcii, poziţiile: 228 
Profil, gips, foto p.60 =cap de biitrân; 229 macheta monumentului Eroilor mehedinfeni, foto p. 61. 
nii A.N.-D.A.I.C., fond M.C.A., D.A., inv. 819, dosar 44/1944, f. 35 hotărârea din 1942 pentru realizarea 
busturilor scriitorilor, fiindu-i repartizată lui Theodor Burcă realizarea celui al lui Vasile Alecsandri. 
Dr. Florian Tuci, Constantin Ucrain, Locuri şi monumente paşoptiste, Editura Sport Turism, Bucureşti, 
1978, 232 p. [vzn. La p. 157-158, Bucureşti Griidina Cişmigiu, Rondul Scriitorilor, bustul Vasile 
Alecsandri, marmură Ruşchiţa, piedestalul piatră de Albeşti-Muscel. 
csiii Vasile V. ALECSANDRI (14 iunie 1819, Bacău-22 august 1890, Mirceşti, azi jud. Iaşi, înmormântat 
în curtea conacului, ulterior osemintele fiind transferate în Capela-mausoleu din curte), studii la Bacilu, 
Paris ( 1834-1839 de medicină, drept. matematicii, literaturii), revenit în ţară la 1839 desflşoară o amplii 
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 la 2114 iunie 1867, membru de 
onoare declarat la 23 august/ 4 septembrie 1871 al Academiei Române. 
ni• Salonul Oficial aprilie-mai 1943, Catalog, Theodor Burcă, poziţia 289 Sanda, gips. 
m A.N.-D.A.I.C., fond M.C.A., D.A., inv. 819, dosarele: 100/1943, f. 22: Th. B. solicită Primăriei 
Municipiului Bucureşti să-i fie repartizată realizarea unui bust pentru preconizata înzestrare a Grădinii 
Icoanei. Aminteşte că anterior a realizat un profil Alexandru Macedonsky (relief înalt). Aminteşte de 
sprijinul primit din partea lui Alexandru Macedonski în perioada studiilor; la Paris, când au locuit 
împreună; 4711944, f. 4-6 bis În urma rezoluţiei generalului I. Răşcanu, primarul general al Capitalei s-a 
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încredinţat lui Theodor Burcă realizarea bustului Alexandru Macedonski pentru Grădina Icoanei; f. 26 
acceptarea comenzii. 
mi Societatea „ Tinerimea Artistici" nucleul viitoarei societăţi a fost creat de o serie de entuziaşti artişti 
plastici români aflaţi la specializare la Paris, în decembrie 1900 câştigând în scurt timp, la începutul 
secolului al XX-iea, numeroşi şi valoroşi adepţi. Avea menirea de a promova noile tendinţe din creaţia 
artistică, atât în rândurile creatorilor, cât şi a celor ce aveau preocupări a fi informaţi despre evoluţia artelor 
plastice. Bazele societăţii au fost puse la 3 decembrie 190 I, care din anul 1907 a primit şi recunoaşterea 
morală şi juridică. Societatea reunind pe cei mai receptivi la noile curente, la timpul respectiv, preocupările 
lor fiind concretizate pe simezele expoziţiilor anuale, bun prilej pentru publicul vizitator să cunoască 
evoluţia fiecărui artist. Ca principală formulă de etalare a rezultatelor membrilor ei au fost organizate ample 
expoziţii anuale, precum şi participări la acţiuni în alte ţări. Prima expoziţie a fost organizată la l martie 
1902, ·astfel că răsunetul acesteia şi a celor care au urmat a impus acordarea, prin lege, a calităţii de 
personalitate morală şi juridică. Consecventă în decursul deceniilor care au urmat, a fost o prezenţă anuală 
pe simezele sălilor bucureştene. Prin modul de premiere a incipientelor talente şi-a manifestat permanent 
preocuparea promovării tinerilor artişti chemaţi a realiza şi reprezenta arta naţională a acelor timpuri. 
Reprezentanţii Casei Regale au patronat efectiv această societate. Principesa Maria a fost din primele 
momente susţinătoare a manifestărilor societăţii. Presa timpului a acordat, cu consecvenţă spaţii în care au 
fost formulate pertinente caracterizări la ansamblul expoziţiilor, la artişti şi creaţiile lor. Personalităţi ca 
Alexandru Tzigara Samurcaş, Alexandru Busuioceanu, George Oprescu, Petru Comamescu au inclus în 
lucrările lor referitoare la evoluţia artelor plastice în România semnificative aprecieri la rolul Societăţii 
Tinerimea Artistică în decursul anilor de activitate. La sfârşitul anului 1947 societatea a fost desfiinţată prin 
samavolnica decizie a factorilor care şi-au arogat şi noua orientare a vieţii culturale din România. 
„Anuarul „Socec" - 1913", partea a II-a p. ISO Societatea Tinerimea Artistică, str. I.C. Brătianu nr. 4, 
preşedinte Artur Verona, casier N. Vermont, secretară D-na Storck. La p. ISI menţionaţi expozanţii. 
George Oprescu, Ştiri contemporane despre artele plastice tn Rominia tntre 1890-1909, în: „Analecta", 
Bucureşti, voi. III, 1946, p. 119. 
Petre Oprea, Date despre activitatea societăţii Tinerimea Artistică intre 1902-1916, în: „SCIA", Editura 
Academiei R.P.R., Bucureşti, Anul X, nr. 2, 1963, p. 466-472. (VZT]. 
Petru Comamescu, lnsemnări despre „ Tinerimea Artistică", în: „Arta plastică", Bucureşti, anul X, nr. 12, 
1963, p. 610-617, 6S4 istoricul instituţiei 1902-1947. 

Al. Busuioceanu, op. cit., p. 233, nota 208 referinţă la Societatea „Tinerimea Artistică" 
înfiinţată la Bucureşti la 3 decembrie 1901, având prima expoziţie la Ateneul Român 
deschisă la 1martie1902 cu activitate până în 1947. 
nvii A.N.-D.A.l.C„ fond S.A.F„ dosar 44/1944-1951, t: 122 pensionarea sculptorului Th. B., clasat la 
categoria IV B = 6.600 lei. 
nviii G. Bezviconi, op. ciL, p. 78 anii vieţii: 189l-19SO. 
VZT: Căsătorit cu Eugenia ... 1897 - 1993. 
V.Z.T. 10 noiembrie 1993, Administraţia Cimitirului Sf. Vineri-Registru evidenţa înmormântărilor: Litera 
B, poziţia 447, Burcă Teodor înmormântat 11 octombrie 19SO, autorizaţia 19Sl, raion I, fig. 10, loc. 32-33. 
În cimitir, în stânga capelei circa SO m. în spatele mormântului actorului George Vraca fig. 10, locurile 32-
33 familia Burcă: 
componentele monumentului funerar: o cruce înaltă şi masivă de piatră având ataşată o ramură de laur , 
bronz patinat negrn. O placă de piatră având consemnate numele celor decedaţi. Medalion, diametrul 30 
cm. Preot profesor Ioan Burci, bronz patinat negru, relief înalt, s.dj., cu siglele: „TB". 
profesor Ioan Burci+ 1923 sofie Ecaterina+ 1909 
mormânt proaspăt Eugenia 1897 - 1993 
V.Z.T., 16 noiembrie 1993 Primăria Municipiului Bucureşti - Starea Civilă - Registru decedaţi sector I: 
Burcă Teodor+ 8 octombrie 19SO, născut 2S februarie 1889, Slatina-Olt. 

•xi• Petre Oprea, Colecţionarul mecena Al. Bogdan Pitqti, Editura Maiko, Bucureşti, 1999, 132 p. [VZT] 
indice: p. 108 Th. B. 
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cu Virgiliu Z. Teodorescu, Contribuţii la cunoaşterea activităţii sculptorului Theodor Burcă, realizator al 
monumentului Unirii de la Cerniluţi, în: „Magazin istoric'', Bucureşti, anul XXVIII, nr. 12 (333), 
decembrie 1994. p. 12. 
ibidem, Monumentele Marii Unirii, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 2000, p. 45, notele 74, 75. 

Summary 
Theodor Burca was a note sculptor of the interwar period, author, am()Jlg others, of 
numerous monuments. 
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Teatrul românesc la sfârşitul sec. XIX şi începutul sec. XX. C. I. 
Nottara şi „generaţia de aur" - reconstituire muzeografică în incinta 

Căminului Nottara 

Daniela Dumitrescu 

În formele sale culte, teatrul românesc a apărut în 1816, când se 
împlineau 200 de ani de la moartea lui Shakespeare. Decalajul pe care arta 
scenică românească a trebuit să-l recupereze pentru a fi în pas cu teatrul 
european a necesitat un efort susţinut din partea tuturor reprezentanţilor 
acestei arte. Fenomenele care au marcat această apariţie a teatrului românesc 
se circumscriu procesului istoric mai larg de formare a României moderne, 
sub influenţa valorilor iluminismului. Astfel, teatrul românesc cult a apărut 
alături de alte componente ale vieţii culturale - literatură, învăţământ, presă 

- ca o expresie a necesităţii interne de dezvoltare a spiritualităţii naţionale, 
beneficiind de influenţele franceză, neogreacă, italiană şi germană, exercitate 
atât prin literatura dramatică tradusă şi adaptată, cât şi prin modelul 
profesionist oferit teatrului românesc incipient, în special din punctul de 
vedere al organizării spectacolelor şi al artei dramatice în sine. 

Cel dintâi spectacol de teatru în limba română a avut loc la Iaşi, pe o 
scenă improvizată în salonul caselor lui Costache Ghica, în decembrie 1816, 
cu pasorala Mirtil şi ffloe, prelucrată de Gheorghe Asachi. Doi ani mai 
târziu au început şi la Bucureşti reprezentaţiile, date de şcolarii de la Sfântul 
Sava, sub îndrumarea lu Gheorghe Lazăr, cu fragmente din piese clasice, iar 
în 1819 s-a jucat Hecuba de Euripide, cu Ion Heliade Rădulescu în rolul 
principal (în travesti). 

Începutul profesionalizării artei dramatice româneşti s-a produs odată 
cu înfiinţare Societăţii Filarmonice din Bucureşti (1833-37), iniţiativă a lui 
Heliade Rădulescu şi Ion Câmpianu, iar apoi a Conservatorului Filarmonic
dramatic din Iaşi. Aceste instituţii au avut meritul de a fi pus la îndemâna 
spectatorilor un repertoriu în ton cu vremea respectivă, cuprinzând în primul 
rând traduceri din literaturile dramatice franceză (Moliere, Voltaire) şi 
italiană (Alfieri). 

Printre noile idei culturale circumscrise Societăţii Filarmonice şi 

Conservatorului Filarmonic-dramatic putem menţiona, alături de efortul de 
organizare instituţională a teatrului, apariţia celor dintâi scrieri dramatice 
originale româneşti, precum şi preocuparea pentru orienterea vieţii teatrale 
prin intermediul criticii dramatice din presa vremii: Curierul românesc la 
Bucureşti, Albina românească la Iaşi, Gazeta de Transilvania la Braşov, la 
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care .se adaugă cele treisprezece numere, apărute cu începere de la 1 
noiem~rie 1835, ale Gazetei Teatrului Naţional. 

In perioada revoluţiei de la 1848 teatrul s-a aflat în primele rânduri ale 
luptei de emancipare naţională, trăgându-şi seva din această luptă şi în 
acelaţi timp exprimând-o din toate punctele de vedere. Amintim aici pe 
Matei Millo, una din marile personalităţi ale teatrului românesc. După 
instalarea acestuia în fruntea mişcării teatrale bucureştene, în 1855, teatrul 
românesc a intrat practic într-o nouă etapă de dezvoltare, corespunzătoare 
într-un fel perioadei de constituire a statului naţional. Un alt moment 
important al acestei perioade 1-a reprezentat înfiinţarea, de către Al. Ioan 
Cuza, în 1864, a conservatoarelor de artă dramatică (de „muzică şi 

declamaţie") la Bucureşti şi laşi. 
Această evoluţie accelerată a fost posibilă datorită existenţei unor 

personalităţi proeminente ca Vasile Alecsandri, Mihail Kogălniceanu, 
Costache Negruzzi, B. P. Haşdeu, Matei Millo, Costache Caragiale şi Mihail 
Pascaly, angajate cu toată convingerea şi forţa lor creatoare. 

In perioada dintre proclamarea independenţei de stat (1877) şi cea a 
unităţii naţionale ( 1918) evoluţia mişcării teatrale exprimă în modul ei 
specific îmbogăţirea vieţii spirituale a poporului român, care completează 
progresul realizat în domeniile social-politic şi economic la sfărşitul 
secolului XIX şi începutul secolului XX. După înfiinţarea, în 1877, a 
Socieiăţii dramatice din Bucureşti, teatrul românesc intră în epoca denumită 
clasică, ilustrată în domeniul literaturii dramatice de 1.L. Caragiale, Al. 
Davila şi Barbu Şt. Delavrancea, iar în cel al artei spectacolului de Grigore 
Manolescu, Aristizza Romanescu, C.I. Nottara, Ştefan Iulian, Agatha 
Bârsescu, Aglae Pruteanu, Paul Gusty. 

C. I. Nottara şi-a început cariera artistică o dată cu Grigore Manolescu 
şi Aristizza Romanescu, fiind reprezentantul „generaţiei de aur" de la 
sfărşitul secolului XIX şi începutul secolului XX. S-a născut în Bucureşti, la 
5 iunie 1859. Tatăl său, Ion Nottara, consilier la Curtea de Conturi, i-a 
asigurat o educaţie aşa cum se obişnuia pe atunci în familiile burgheze. A 
urmat cursurile primare între anii 1866-1870 la Pensionul Libertatea, iar 
între 1870-1878 cursurile secundare la Liceul Sf. Sava. Rămas orfan de 
ambii părinţi, a trăit în casa tutorelui său Iacovache, care nu a fost însă 
preocupat de aspiraţiile tânărului. 

Originea lui Nottara este bizantină, grecească. Strămoşii lui s-au 
refugiat în Italia, şi astfel unul moare eroic în lupta de la Missolonghi, un 
altul, erudit al vremii - Chrysant Nottara - se stabileşte în Valahia la 
sfărşitul secolului XVII. Ulterior studiază astronomia şi geografia la Paris, 
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iar apoi devine profesorul copiilor domnitorului Nicolae Mavrocordat. Ca 
urmare a relaţiilor pe care şi le dezvoltă la curtea acestuia şi a calităţilor 
personale ajunge în cele din urmă Patriarh ortodox de Ierusalim. 

Contactul lui C.I. Nottara cu teatrul a fost tăcut încă din copilărie. 
Talentul înnăscut 1-a împins pe scenă şi i-a dat în adolescenţă tăria să reziste 
tuturor adversităţilor. A urmat astfel Conservatorul din Bucureşti, la clasa lui 
Ştefan Vellescu {1876-1879), învăţând şi în acelaşi timp jucând în trupa lui 
Mihail Pascaly. Incepând cu anul 1877 a fost angajat ca „elev" la Teatrul 
Naţional Bucureşti de către Ion Ghica, Nottara tăcând repede dovada 
excepţionalelor sale calităţi artistice. La vârsta de 26 de ani a fost înaintat 
societar clasa I (la I octombrie 188srx. Până la această dată îşi îmbogăţise 
experienţa artistică vizionând, la Paris, în vara anului 1883, reprezentaţiile 
marilor actori ai vremii: Got, Delaunay, Worms, de Terrandy, Mounet-Sully, 
fraţii Coquelin, Julie Bartet. 

După întoarcerea în ţară a jucat rolul lui Horaţiu din Fântâna 
Blanduziei de Alecsandri (22 martie 1884), .apoi a împărţit cu Aristizza 
Romanescu, Ştefan Iulian, Mihail Mateescu şi Ion Petrescu succesul de 
neuitat al premierei capodoperei lui Caragiale, O scrisoare pierdută (13 
noiembrie 1884), creând rolul prefectului Ştefan Tipătescu. Câţiva ani mai 
târziu a creat şi rolul lui Shylock din Neguţătorul din Veneţia de W. 
Shakespeare, în scurtul răstimp cât a părăsit Teatrul Naţional, iar apoi a 
întreprins un turneu triumfal în toată ţara. 

La 30 iunie 1889, reintrat la Teatrul Naţional Bucureşti, a fost ales 
membru în Comisia societarilor, ulterior reprezentându-şi colegii de scenă 
fie în Comisia societarilor, fie în Comisia financiară, fie în ambele. La I 8 
august 1889 a fost numit director de scenă pentru piesele de scenă (dramă), 
comedie şi tragedie împreună cu Grigore Manolescu, Ştefan Iulian, 
îndeplinind aceeaşi funcţie şi pentru operete. Tot în acest interval (3 
februarie 1890) a realizat rolul lui Ion din Năpasta de I.L. Caragiale şi Oedip 
de Sofocle ( 18 februarie 1890). Stagiunile următoare i-au prilejuit noi 
izbânzi, în cele mai felurite roluri, printre care Haretwing din Eva de 
Richard Voss şi Oberton din Visul unei nopţi de vară de W. Shakespeare. 

După moartea, în 1892, a actorului Grigore Manolescu, rolurile sale 
au fost preluate de C.I. Nottara, acesta purtând principala răspundere a 
întregului repertoriu în dubla calitate de intrepret şi regizor. Hamlet i-a oferit 
acum prilejul unei creaţii remarcabile, cu totul originală, viguroasă şi plină 
de dramatism, întemeiată pe un studiu minuţios şi documentat. 

La 12 februarie 1902 a întrupat rolul titular din drama lui Davila, 
Vlaicu-Vodă, urmând rolul principal din Regele Lear de W. Shakespeare; ÎP 
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februarie 1909 a jucat memoriabilul Ştefan din Apus de soare de 
Delavrancea, pentru ca în stagiunea următoare să realizeze emoţionantul său 
Luca Arbore în Viforul (26 noiembrie 1909). Rolurile titulare din Hagi
Tudose de Delavrancea (14 decembrie 1912) şi din Cocoşul negru de V. 
Eftimiu (8 februarie 1913) au adaugat noi izbânzi în cariera sa. 

În 1925 Nottara a sărbătorit o jumătate de veac de activitate în teatru, 
pentru ca în anul următor să devină, alături de Paul Gusty, Aristide 
Demetriade, Nicolae Soreanu şi Maria Filotti, societar de onoare al 
Teatrului.Naţional din.Bucureşti. Alături de Paul Gusty, în anul 1930, a fost 
numit societar pe viaţă. 

Actor, regizor, profesor al celor mai importanţi actori de la începutul 
secolului XX, maestrul C.I. Nottara şi-a dedicat întreaga viaţă scenei 
româneşti. Ca profesor a educat generaţiile de actori nu doar de la catedră, ci 
şi de pe scenă. În 60 de ani de carieră, realizând circa 700 de roluri, el a 
perfecţionat jocul actorului, conducându-l de la romanism la realism, către 
clasic. Arta interpretativă a acestuia a corespuns unei anumite stări de spirit a 
publicului român de la sfârşitul secolului al XIX-iea şi începutul secolului al 
XX-iea. Aşa cum s-a spus despre Sarah Bemhardt că era expresia pasiunii 
feminine, Nottara întruchipa în conştiinţa publicului român expresia 
dramatismului masculin. Dar Nottara nu a fost un actor cu o comportare 
artistică uniformă în toată existenţa sa. O dată cu trecerea timpului, sub 
influenţa şcolilor teatrale modeme, actorul a recurs la mijloace noi de 
expresie care au modificat, în evoluţie, Însăşi substanţa creaţiilor sale. 
Nottara a pornit de la datele interpretului de factură romantică (a fost multă 
vreme sclavul sentimentului, a cultivat, dincolo de controlul raţional, vocea 
şi gestica şi a fost preocupat în cea mai mare măsură de emoţie), pentru ca, 
sub înrâurirea noilor concepţii de teatru şi a repertoriului jucat, să evolueze 
spre o artă interpretativă realistă. 

Prin numeroasele roluri jucate Nottara a modelat o infinitate de 
personalităţi şi structuri umane aparţinând unor epoci, clase şi mentalităţi 

diferite. Extaziat În faţa dramatismului de factură romantică şi a varietaţii 
formelor de interpretare ale actorului În care se constituiau forţa şi 

expresivitatea tragicului, Tudor Vianu spunea că poate doar Dante, 
Shakespare, Balzac şi Tolstoi au scos din tezaurul observaţiilor şi fanteziei 
lor o galerie de caractere mai Întinsă decât acelea create de maestrul Nottara. 

Privilegiul pe care l-a avut Nottara În 1930, acela de a fi numit 
societar pe viaţă al Teatrului Naţional, a fost o recunoaştere a meritelor sale 
de actor, profesor şi regizor, iar Societatea Dramatică din Bucureşti i-a donat 
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o parte din banii cu care, în anul 1931, a fost finalizat Căminul Nottara, 
adevărat loc de pelerinaj pentru tinerii actori, regizori, interpreţi (actori de 
operetă). Ulterior, în 1956, Căminul a fost transformat în Muzeul Memorial 
C.l şi CC. Nottara, în urma donaţiei făcute de Ana Nottara, soţia 

compozitorului Nottara. După donaţie, acesata a continuat să locuiască în 
casă până la sfârşitul vieţii ( 1981 ), ocupându-se de organizarea şi 

întreţinerea patrimoniului. 
Cald şi primitor, Căminul Nottara dezvăluie fiecărui vizitator o galerie 

de artişti ai „generaţiei de aur" (elevi, discipoli şi actori): Ştefan Velescu, 
Agatha · Bârsescu, Agripina Macri, Matei Millo Costache Caragiale, Cleo 
Pan Cemăteanu, Marioara Ventura, Agripina Macri-Eftimiu, Marioara 
Voiculescu, Maria Filotti, (elev) Constantin Tănase, Tina Barbu, Nicolae 
Soreanu, Ion Manolescu, Olimpia Bârsan etc. 

Parterul muzeului este marcat de modestia în care a trăit marele actor 
(mobilier eclectic funcţional gen sfărşit de secol XIX, împodobit doar cu 
tablouri, statuete de bronz primite în dar de la admiratori). Există însă şi o 
vastă bibliotecă (cca. 7300 de volume) cuprinzând: literatură română, 

poezie, proză, poezii în limba franceză, literatură dramatică în limba 
franceză şi română, dicţionare, reviste de teatru, critică teatrală, istoria 
literaturii dramatice, critică muzicală, partituri etc. O parte dintre aceste au 
fost editate la începutul secolului al XIX-iea şi au fost cumpărate de la fiul 
lui Mihail Pascaly. 

Bibliotecile armonios poziţionate în spaţiu creează vizitatorului starea 
de visare şi contemplare. Se remarcă atmosfera intimă şi caldă a Casei 
Memoriale C.I. şi C.C Nottara, datorată şi poziţionării fotografiilor şi 

tablourilor, unele redând interpretări ale maestrului: „Cocoşul Negru" de 
Victor Eftimiu, Luca Arbore din Viforul, Ştefan cel Mare din Apus de Soare, 
ambele de Barbu Şt. Delavrancea, Oedip de Sofocle, Hamlet de 
Shakespeare, alături de vitrine cu medalii, distincţii, afişe teatrale, toate 
obiecte bine delimitate într-un spaţiu multifuncţional. 

Prin toate acestea, Muzeul Memorial Nottara este un muzeu cu 
caracter educaţional, ocupându-se de conservarea bunurilor artistice şi 
valorificarea lor. El difuzează informaţii şi, mai mult decât atât, atitudini 
spirituale în rândul vizitatorilor. 
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