
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 
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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' 
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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 

"' N. D. P..,.0<u·Of>. d t. . ..,.. 19S-1 96 
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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._ ___ _ 

~ N. D. Pop<O<O·op.<it Nwnet~ron<1„;1or.i.1.oŞooc ..... d ;f.nt1ladi••'l; ....,..; . c..ro«<t1 
;odkln>n<M lndo;, <olll>tinl•rt<zlonldin 1 1-17(„tl.Zl dl-~dopi. Diouito Mrnut;hcnl . n-<ti• 
ni •<l, l oonl;o.10.,...tuluil,.,tit...,Jui~l-k„Nkol><lofp'',rondoJdoi.ln<U1lflll<INia..., ,;d1<><t. 
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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 


