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STUDII ŞI ARTICOLE 

ZIUA BUCUREŞTILOR 
20SEPTEMBRIE1959 

7 

dr. Ionel IONIŢĂ 

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

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

Hrisovul fusese pus în circulaţie încă din 1906, cînd a fost expus alături de 
alte documente, în cadrul expoziţiei jubiliare fără a i se bănui valoarea. Documentul 
a aparţinut învăţătorului Alexandru Bunceanu, al cărui domiciliu era în anul 1859 în 
comuna Nadanova, raionul Baia de Aramă, regiunea Craiova. 

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

Documentul nu a fost luat în seamă multă vreme. Deşi originalul slav fusese 
publicat de P.P.Panaitescu în 1938, 1 el a trecut neobservat pînă în anii '50. 

Prin 1956 George O.Florescu împreună cu un grup de istorici îl repun în 
discuţie şi propun ca data de 20 septembrie să devină ziua oraşului Bucureşti.2 

O coincidenţă fericită face ca în anii 1956 - 1957 să se dezbată şi problema 
redeschiderii Muzeului oraşului Bucureşti, care după o perioadă mai dificilă primise 
un spaţiu nou în Palatul Suţu. 1959 devine astfel o dată cu rezonanţă deosebită atît 
pentru oraş, care îşi aniversa jumătate de mileniu de atestare cit şi pentru muzeu care 
oferea publicului un nou edificiu cultural într-o nouă viziune.3 

I. P.P.Panaitescu, Documentele Ţării Româneşti, Bucureşti, 1938, pag.240-241. După informaţiile pe 
care le avem din articolul lui H.Chircă documentul a mai fost folosit în anii '30, înainte de publicarea 
lui după o traducere dintr-un manuscris aflat tot în Biblioteca Academiei, vezi H.Chircă, Comentariul 
istorico-filologic asupra hrisovului din 20 septembrie 1459, în Studii, revistă de istorie anul XII, nr.5, 
Editura Academiei R.P.R., 1959, pag.317. 
2. Informaţie transmisă de prof.dr.Panait I.Panait, director al Muzeului în perioada 1984-1990 şi 

participant la această primă sărbătoare, căruia îi aducem mulţumiri şi pe această cale. 
3. Desigur că sînt aspecte discutabile privind această „nouă viziune", dar să nu uităm că Muzeul 
Municipiului Bucureşti a suplinit mai mult de un deceniu lipsa unui muzeu naţional de istorie. 
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Acest jubileu a depăşit cu mult nivelul unei sărbători locale. 
"Pentru pregătirea şi organizarea acestei sărbătoriri se va constitui un comitet 

iar în ziua de 20 septembrie 1959 va avea loc o sesiune jubiliară a Sfatului popular al 
Capitalei."4, se menţiona în Hotărîrea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Român şi a Consiliului de Miniştri. 

Comitetul pentru pregătirea şi organizarea sărbătoririi celei de-a 500 aniversări 
a oraşului Bucureşti s-a constituit într-o şedinţă specială la Sfatul popular al Capitalei.5 

În comitet erau cuprinse toate categoriile socio-profesionale care ilustrau într-o 
"armonie incontestabilă noua orinduire democratică." Alături de membri ai Consiliului 
de Miniştri, secretari ai Comitetelor orăşeneşti ale P.M.R şi U. T.M., se regăseau oameni 
de ştiinţă precum şi muncitori fruntaşi din uzinele fanion ale Capitalei.6 

Programul manifestărilor cuprindea o săptămînă plină de activităţi între 13 şi 
20 septembrie. Se desfăşurau festivaluri cinematografice, manifestări muzicale, avea 
loc săptămîna celor mai bune spectacole ale teatrelor din Bucureşti şi se ~eschideau 
expoziţii tematice cu titluri adecvate evenimentului: Bucureştii în arta plastică, 
Bucureşti oraş al muncii, Bucureştiul în imagini.7 

O atenţie deosebită a fost acordată de presa bucureşteană celor două expoziţii 
şi concursuri intitulate "Bucureştiul în imagini" şi "Bucureşti oraş al muncii". De 
asemenea ziarul "Informaţia Bucureştiului" anunţa iniţiativa Casei creaţiei populare 

4. Informaţia Bucureştiului, nr.1883, din 28 august 1959. 
5. lnformaţiaBucureştiului, nr.1895 din li septembrie 1959. 
6. În comitet se aflau Ştefan Voitec şi Athanase Joja, vicepreşedinţi ai Consiliului de miniştrii, artistul 
poporului Costache Antoniu, Tudor Bălan, matriţer la Uzinele „Semănătoarea", acad.Mihai Beniuc,_ 
artista poporului Lucia Sturdza Bulandra, eroul muncii socialiste Alexandru Codescu, acad.Emil 
Condurachi, acad.Petre Constantinescu-Iaşi, Constanţa Crăciun, adjunct al ministrului învăţămîntului 
şi culturii, Gheorghe Cazacu, lăcătuş la Uzinele „Vasile Roaită", Florian Dănălache, prim secretar al 
Comitetului orăşenesc Bucureşti al P.M.R., Dumitru Diaconescu, preşedintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular al Capitalei, prof.Mihail Ghelmegeanu, vicepreşedinte al Societăţii pentru răspîndirea 
ştiinţei şi culturii, Antonache Hristache, forjor la Uzinele „23 August", Ana Ilie, muncitoare la Fabrica 
„Butoiul", Gheorghe Ionescu, preşedintele Consiliului sindical orăşenesc Bucureşti, Elena lordăchescu 
Lascu, secretar al Comitetului orăşenesc Bucureşti al P.M.R., Maria Irimescu, muncitoare la Fabrica 
de încălţăminte „Flacăra Roşie", Carol Loncear, ministrul industriei grele, eroul muncii socialiste 
Ştefan Lungu, Toma Marinescu, prim-secretar al Comitetului orăşenesc Bucureşti al U.T.M., Cornelia 
Mateescu, secretar al C.C. al U.T.M., acad Ştefan Mileu, Maria Mironescu, preşedinta Comisiei de 
femei a oraşului Bucureşti, Mihai Mujic, secretar al Consiliului central al sindicatelor, acad.Andrei 
Oţetea, Gheorghe Pietroiu, directorul Uzinelor „Republica", Maria Rosetti, preşedinta Consiliului 
naţional al femeilor, Alexandru Sencovici, ministrul industriei bunurilor de consum, Gheorghe Stoica, 
secretarul prezidiului Marii Adunări Naţionale, Gheorghe Titrade, lăcătuş la Atelierele centrale l.T.B., 
Eugen Utan, strungar la Uzinele Mao Tze-Dun, general maior Gheorghe Zaharia, Ştefan Zarea, inginer, 
în Informaţia Bucureştiului, nr.1895, din 11 septembrie 1959. 
7. lnformaţia Bucureştiului, nr.1883, din 28 august 1959. 
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Seria de timbre scoasă cu prilejul aniversării a 500 de ani 
de existenţă documentară a oraşului Bucureşti. 
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a Capitalei aflată în piaţa Kuibîşev nr.78
, de a se ocupa de organizarea expoziţiilor. 

De altfel, trebuie menţionat faptul că Informaţia Bucureştiului a alocat spaţii 
generoase acestui eveniment şi toate începeau cu prima pagină. 9 

Concursul şi expoziţia de fotografii erau deschise tuturor amatorilor "din 
întreprinderi, instituţii, cluburi, case de cultură, cămine culturale, membrii cercurilor 
de artă etc." 10 Subiectele erau de strictă actualitate, iar fotografiile trebuiau să se 
supună acestui canon pentru ca să poată participa în concurs. Printre temele propuse 
se numărau: construcţiile oraşului nostru în anii puterii populare, portrete ale 
fruntaşilor muncii constructive, actualitatea multilaterală şi creatoare a oamenilor 
muncii din oraşul nostru, frumuseţile oraşului, Bucureşti oraş al culturii, artei şi 

ştiinţei, monumente istorice, de artă şi cultură. 11 

Cea de-a doua manifestare era tot un concurs urmat de o expoziţie de 
pictură, grafică şi sculptură. Expoziţia intitulată "Bucureşti, oraş al muncii" prezenta 
"lucrările cele mai izbutite ale artiştilor amatori din întreprinderi şi instituţii, cluburi, 
case de cultură şi cămine culturale, precum şi ale oricărui om al muncii care, pe calea 
aceasta, înfăţişează aspecte diverse din viaţa şi activitatea oraşului nostru." 12 

Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti a jucat un rol principal în cadrul 
acestor manifestări. Aici a avut loc, cu sprijinul Academiei Române şedinţa festivă 
de comunicări ştiinţifice consacrată aniversării Bucureştilor într-o zi de joi 17 
septembrie 1959. Printre participanţi s-au numărat: "cadre din aparatul de partid şi 
de stat", academicieni şi profesoriY 

După cuvîntul introductiv al acad.Andrei Oţetea s-a citit scrisoarea celui 
care descoperise documentul lui Vlad Ţepeş, învăţătorul Alexandru Bunceanu, care 
fiind bolnav nu a putut fi prezent la manifestări. 14 

Au susţinut comunicări: Paul Cemovodeanu, muzeografia Muzeul de istorie 
al oraşului Bucureşti, prof.univ. Ion Ionaşcu, Dan Berindei, cercetător la Institutul 
de istorie al Academiei R.P.R., Florian Georgescu, directorul muzeului de istorie a 

8. Piaţa s-a numit de-a lungul timpului Piaţa Lahovary, Piaţa Kuibîşev, Piaţa Cosmonauţilor şi acum 
iar Piaţa Lahovary. 
9. Singurul număr din această perioadă al Informaţiei Bucureştiului care nu acordă nici-un spaţiu 
evenimentului este numărul 1897 din 14 septembrie consacrat evenimentului cosmic care a avut loc în 
acea zi. La 14 septembrie, ora zero, 2 minute şi 24 de secunde, ora Moscovei racheta cosmică sovietică 
a atins suprafaţa lunii. Era pentru prima dată cînd s-a înfăptuit un zbor cosmic de pe pămînt pe un alt 
corp ceresc. 
1 O. Informaţia Bucureştiului, nr.1884, din 29 august 1959. 
11. Ibidem. 
12. Ibidem. 
13. Informaţia Bucureştiului, nr.1901, din 17 septembrie 1959. 
14. Şedinţa festivă de comunicări ştiinţifice închinată sărbătoririi oraşului Bucureşti, în „Studii", revistă 
de istorie, an XII, nr.5, Editura Academiei Republicii Populare Române, 1959, pag. 241. 
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oraşului Bucureşti, Augustin Deac, şef sector la Institutul de istorie a partidului de pe 
lîngă C.C. al P.M.R., V.Liveanu şef sector la Institutul de istorie al Academiei R.P.R., 
şi Petre Dache, şef secţie la Muzeul de istorie al oraşului Bucureşti. 15 

Subiectele dezbătute se înscriau într-o largă tematică bucureşteană, care, 
însă, aveau imprimată amprenta epocii: "Momente din istoria luptei maselor populare 
bucureştene pentru libertate socială şi naţională şi pentru construirea socialismului ". 16 

Încheierea sesiunii consacrate aniversării a 500 de ani de atestare documentară 
a Bucureştilor a fost făcută de acad.Alexandru Graur. 17 Totodată cele două instituţii 
organizatoare Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti şi Institutul de Istorie al 
Academiei R.P.R. au alcătuit un răspuns la scrisoarea învăţătorului din Mehedinţi. 

Textul era următorul: „Tovarăşului învăţător Bunceanu Alexandru, comuna 
Nadanova, raionul Baia de Aramă, regiunea Craiova. Sesiunea ştiinţifică organizată 
din iniţiativa Partidului şi Guvernului, de Academia R.P.R. prin Institutul de 
Istorie şi de Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti, exprimă tovarăşului Alexandru 
Bunceanu cele mai vii mulţumiri pentru darul făcut Academiei R.P.R.: documentul 
care cuprinde cea mai veche menţiune a Oraşului Bucureşti şi care ne-a prilejuit 
această aniversare. 

Oameni de ştiinţă, profesori universitari, întruniţi în sesiunea ştiinţifică 

închinată Oraşului Bucureşti ne înclinăm cu respect în faţa muncii Dvs. şi a 
sentimentului patriotic care v-a însufleţit. 

Vă dorim în numele tuturor participanţilor încă mulţi ani pentru a vă bucura 
de rapida înflorire a oraşului Bucureşti, Capitala patriei noastre socialiste". 

Institutul de istorie al Academiei R.P.R. 
Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti" 18 

În dimineaţa zilei de duminică 20 septembrie 1959 a avut loc sesiunea 
jubiliară a Sfatului Popular al Capitalei cu prilejul aniversării celor cinci veacuri de 
atestare documentară a Bucureştilor. Evenimentul s-a desfăşurat în sala Atheneului 
Republicii Populare Române. 

La manifestare au participat membri ai C.C. al P.M.R, ai Guvernului, ai 
Prezidiului Marii Adunări Naţionale, conducători ai organizaţiilor obşteşti şi 

instituţiilor centrale, muncitori fruntaşi, academicieni şi oameni de ştiinţă şi cultură, 
preşedinţii comitetelor executive ale sfaturilor populare din principalele oraşe ale 
ţării, ziarişti români şi străini. 19 • În loja oficială se aflau Gheorghe Gheorghiu Dej, 

15. Ibidem. 
16. Ibidem, 
17. Şedinta festivă .. „ în op.cit., pag. 246. 
18. Arhiva MMB 
19. Informaţia Bucureştiului, nr.1904, din 21 septembrie 1959. 
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Chivu Stoica, Petre Borilă, Alexandru Drăghici, Constatin Pârvulescu, Dumitru 
Coliu, Leonte Răutu, Alexandru Bârlădeanu, Gherasim Popa. În prezidiul aflat pe 
scena Atheneului se găseau Ştefan Voi tec, Ion Gheorghe Maurer, Florian Dănălache, 
Elena Lascu Iordăchescu, Dumitru Diaconescu, academicienii Iorgu Iordan, Nicolae 
Gh.Lupu, Horia Hulubei, artistul poporului Costache Antoniu, general maior 
Gh.Zaharia, eroi ai muncii socialiste, oameni de cultură.20 

Alături de asistenţa română au participat la sesiune şefi ai misiunilor 
diplomatice acreditaţi la Bucureşti, primari şi reprezentanţi de peste hotare ai oraşelor 
Bagdad, Belgrad, Budapesta, Berlin, Hanoi, Helsinki, Moscova, Pekin, Praga, Sofia, 
Stockholm, Ulan Bator, Varşovia, Viena şi Washington şi alţi oaspeţi străini. 21 

Sesiunea jubiliară a fost deschisă de academicianul N.Gh.Lupu, membru 
al prezidiului Marii Adunări Naţionale. A urmat prezentarea făcută de Dumitru 
Diaconescu, preşedintele Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Capitalei. 

Cu acest prilej au fost adoptate un mesaj de pace către toate capitalele 
lumii şi textul unei telegrame de salut adresată Prezidiului Marii Adunări Naţionale, 
Consiliului de Miniştri şi Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român. 22 

În seara aceleiaşi zile de 20 septembrie 1959 preşedintele Consiliului de 
Miniştri al R.P.Române Chivu Stoica a oferit o recepţie la care pe lîngă invitaţii 
români au luat parte delegaţii capitalelor şi ai altor oraşe, participanţi la jubileu. 23 

Ceea ce se remarcă în primul rînd la aceste acţiuni, în afara festivismului 
caracteristic epocii, este tematica impusă cu un accent deosebit pe lupta maselor 
populare pentru libertate socială şi naţională, pentru construirea socialismului, 
tematică ce va constitui subiectul predilect pentru majoritatea manifestărilor din 
România timp de aproape jumătate de secol de acum încolo. 

Dar încercînd să ne desprindem de toate aceste aspecte nu se poate să nu 
remarcăm amploarea, pe care a avut-o aniversarea Bucureştilor în 1959. Sărbătorirea 
a 500 de ani de atestare documentară nu a fost o simplă manifestare. Ea a cuprins 
întreaga societate bucureşteană. 24 

20. Ibidem. 
21. Ibidem. 
22. Cronică, în Studii, revistă de istorie, anul XII, nr.5, Editura Academiei R.P.R., 1959, pag.17 /247. 
23. Informaţia Bucureştiului, nr 1904, 21 septembrie 1959. 
24. Iată cîteva din aspectele politice, sociale, culturale, artistice, edilitare, comerciale editoriale, etc. 
ale actiunilor: 

- emisiune de timbre pusă în circulatie de Directia Generală a Poştelor şi Telecomunicatiilor; 

- cărti poştale ilustrate; 

-lucrări edilitare:pavaje, amenajare de spaţii verzi, plantare de flori de sezon de-a lungul trotuarelor pe 
marile artere de circulatie, zugrăvirea clădirilor nationalizate; 
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Participarea personalităţilor României la cel mai înalt nivel, la vremea 
aceea, dau măsura importanţei, care a fost acordată Capitalei. De asemenea, este 
de subliniat prezenţa reprezentanţilor capitalelor şi ai diverselor oraşe, invitaţi la 
sărbătoare, majoritatea fiind formată din cei din lagărul socialist, dar nelipsind nici 
oaspeţi sosiţi din Washington, Stockholm, Helsinki sau Viena. 

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

SUMMARY 
The oldest document attesting the name of the city of Bucharest dates /rom 

September 20th, 1459, and was issuedfrom Vlad Ţepeş s (the lmpaler) chancellery. 
The article presents details about the date of September 9ih. which officialy represents 
the day when thew people of Bucharest celebrate their City. 

-acţiuni cetăţeneşti în cadrul circumscripţiilor electorale; 

-angajamente ale deputaţilor, comitetelor de stradă şi a comitetelor de bloc pentru înfrumuseţarea 
locurilor unde locuiesc; 

-în comerţ au fost puse în circulaţie mărfuri cu inscripţii jubiliare şi desene inspirate din istoria 
oraşului; 

-ambalajele aveau imprimate inscripţii speciale; 

-apariţii editoriale: Bucureşti - scurt istoric, Bucureşti la a 500 -a aniversare; 

-simpozioane, medalioane muzicale, concursuri; 

-programe artistice prezentate de echipe de artişti amatori din intreprinderi; 

-programe şi cicluri de filme în cinematografele bucureştene; 

-proiecţii de filme în pieţe publice; 

-spectacol festiv la Teatrul Naţional I.L.Caragiale; 

-spectacole dedicate Capitalei pe mai multe estrade din pieţe şi parcuri şi pe scenele unor case de 
cultură; 

-concursul din Informaţia Bucureştiului intitulat „Cunoaşteţi Bucureştiul?'', etc. Pentru amănunte 
suplimentare vezi Informaţia Bucureştiului, an VII, numerele din lunile august şi septembrie, 1959. 
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BUCUREŞTII ÎN ALEGERI 
Momentul aprilie 1875 

drd. Dragoş Carciga 

Motto:- „Cine te-a pus pe tine aici? 
- Boborul !..". 

I. L. Caragiale, ,,Boboruf' 

Prin Regulamentele Organice, aflate în uz în Muntenia şi Moldova între 1831 
şi 1859, s-a introdus votul cenzitar, altfel spus locuitorii îşi votau reprezentanţii în 
Adunarea Obştească divizaţi în clase, în funcţie de venit. Principiul votului cenzitar 
a fost aplicat în România până la adoptarea Constituţiei din 1923, în urma căreia 
votul devine universal, egal, direct şi secret, fiind însă implicaţi în procesul electoral 
numai cetăţenii de sex masculin ai statului, în vârstă de minimum 21 de ani. România 
perioadei 1859-1918 nu a avut o viaţă politică diversificată - se confruntau pentru 
a câştiga voturile cetăţenilor doar două curente, liberal şi conservator, care aveau 
la cârma lor oameni politici experimentaţi, activi încă din perioada revoluţiei de la 
1848 şi care, după unirea de la 1859, deţinuseră diferite funcţii în cabinetul tânărului 
stat român. Albii erau numiţi conservatorii şi roşii liberalii, dar acest două denumiri 
n-au făcut carieră; presa era controlată de şefii acestor curente politice dominante; la 
1875, de pildă, „Presa" era organul conservatorilor şi „Românul" organul liberalilor, 
în timp ce „Alegătorul Liber" încerca să menţină o poziţie neutră. Ultimul era unul 
dintre cele mai tinere ziare româneşti, fiind publicat din 23 ianuarie de două ori 
pe săptămână; din comitetul său de redacţie făceau parte o serie de personalităţi 
ca Dimitrie Sturdza, Emilian Protopopescu-Pake, Grigore Lahovari, George 
Danielopolu, Ion Brătianu sau Ion Câmpineanu, I.L. Caragiale fiind girant responsabil 
şi corector, iar administrator Grigore Serurie, cel mai puternic elector liberal din 
Bucureşti, zis şi „Paşa din Dealul Spirii", după sectorul de Verde în care îşi avea 
fieful. Liberalii se considerau a fi reprezentanţii tinerei burghezii româneşti în plină 
expansiune politică şi economică, în timp ce sub steagul curentului conservator se 
grupau reprezentanţii marii boierimi proprietare de latifundii. Liberalii se credeau 
a fi agenţi ai progresului în România, privind cu dispreţ la conservatorii văzuţi ca 
reacţiunea, cea mai periculoasă forţă politică într-un stat. Conservatorii considerau 
că reformele din programul politic liberal vor determina dezechilibrul economic al 
ţării, ei susţinând în schimb o ascensiune lentă, sănătoasă în opinia lor, a acesteia. 
Liberalii, la 1875, îşi asumau câteva realizări politice însemnate: secularizarea 
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averilor mănăstireşti la 1862-1863 şi reforma agrară din 1864. După detronarea lui 
Cuza, primul domn al României ( 1859-1866) la 11 februarie 1866, liberalul Ion 
Brătianu a fost cel care a plecat în Occident şi a negociat venirea în ţară a lui Carol I 
von Hohenzollern-Siegmaringen ca domnitor, încoronat la 1 O mai acelaşi an. Astfel 
se realiza o dorinţă a Adunărilor ad-hoc organizate în anii 1857-1859 pentru a decide 
viitorul principatelor Moldova şi Muntenia: venirea, ca domn, la cârma noului 
stat format prin unirea provinciilor istorice, a unui prinţ străin, născut într-una din 
marile familii domnitoare europene. Dar în 1875, relatează Constantin Bacalbaşa, 
cunoscutul memorialist', „liberalii, deşi aveau un număr de personalităţi de valoare, 
puşi în lumină de revoluţia de la 1848, totuşi nu dispuneau de un personal destul de 
pregătit ca să guverneze." Liberalii erau mai divizaţi decât conservatorii, astfel că, 
în ciuda sprijinului material al burgheziei şi moral, al tineretului studios cucerit de 
ideile lor, nu părea probabil ca în alegerile pregătite pentru luna aprilie a acelui an 
să obţină o victorie deplină. Ca urmare fruntaşii liberali organizează, la începutul 
anului, o întrunire în casa lui Mazar-Paşa din strada Enei, pentru a stabili o strategie 
comună de luptă a moderaţilor şi radicalilor; rezultatul întrunirii e cunoscut drept 
„coaliţia de la Mazar-Paşa"2 , care, afirmă Bacalbaşa, „se agita împotriva guvernului 
lui Lascăr Catargiu"3 ca opoziţie unită. Legea electorală în vigoare atunci diviza 
corpul electoral în IV colegii; în colegiul I votau latifundiarii, în cel de-al Ii-lea micii 
proprietari şi patentarii4, în cel de-al Iii-lea profesiile libere şi contribuabilii mărunţi, 
în cel de-al IV-iea ţăranii, prin reprezentanţi. Lupta electorală era acerbă doar la 
colegiile I şi III; colegiile celelalte erau, politic, prea slabe şi formau un fel de „zestre 
guvernamentală." După principiul „tonul face muzica'', de rezultatul alegerilor din 
Bucureşti depindea rezultatul alegerilor din restul oraşelor statului, guvernul şi 

opoziţia depunând eforturi serioase pentru câştigarea lor cu orice preţ. Guvernul, care 
iniţia organizarea alegerilor, controla forţele de ordine implicate în supravegherea 
desfăşurării în bune condiţii a procesului electoral, alături de o mulţime de agenţi 
electorali, numiţi popular „bătăuşi", „mitocani" ori „pantaloni creţi", fiindcă purtau 
un astfel de articol vestimentar croit larg din pânză neagră, groasă şi încreţită. Alături 
de pantaloni, bătăuşii aveau o cămaşă largă şi albă, ţărănească, iar pe cap purtau o 
pălărie neagră de pâslă. Dispuneau de o varietate de reteveie şi boxuri, şi unii aveau 
chiar şi revolvere. Erau recrutaţi dintre mahalagiii Bucureştilor, de şefi renumiţi, 

I. Constantin Bacalbaşa, „Bucureştii de altădată", voi. I, cap. „Anul 1875", pp. 169-170. Ed. Albatros, 
Bucureşti, 2007. 
2. Mazar-Paşa era maiorul englez Lakeman, stabilit în România, care servise în armata otomană sub acest 
nume şi cu această funcţie. În patria sa adoptivă a devenit un fervent susţinător al ideilor liberale. 
3. Constantin Bacalbaşa, op. cit., pp. 174. 
4. Proprietari ai unor localuri de alimentaţie publică, posesori ai unui aviz de funcţionare numit „patent", 
pentru a cărui prelungire periodică plăteau anual o anumită taxă. 
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cârciumari de meserie, numiţi ori supranumiţi Trancă Temelie, Manafu Scofiţă, Vână 
de bou, Falcă de Măgar, Ionică Lungu, Diaconescu Bărbosu, Gică Talianu, State 
Scorţeanu, Mitu Cârpă-n Nas, Ilie Tabacu, Jean de la Obor, Gr. Serurie, Niţă Stere 
şi Niţă Berechet. Cu supravegherea generală era însărcinat avocatul Iancu Brătescu, 
cunoscut ca nea Iancu Decalitru, expert în cumpărarea voturilor mahalagiilor pe 
vin, fripturi, mici şi bere, în campania electorală, când trecea prin toate culorile 
(sectoarele) capitalei. Bătăuşii serveau puterea, indiferent de reprezentantul ei, şi nu 
o anumită cauză politică; şefii lor în schimb erau devotaţi grupărilor politice din acei 
ani, ca Popa Take sau Trancă Temelie, conservatori, sau liberalul Grigore Serurie. 
Un elector fidel ca Serurie era periculos pentru guvern la 1875, deoarece reprezenta 
singura forţă liberală organizată din capitală; altminteri liberalii nu puteau opune 
bătăuşilor guvernamentali decât elevi şi studenţi, uniţi mai mult de entuziasm decât 
de disciplină, şi care în ciuda unei rezistenţe acerbe puteau fi lesne înfrânţi. Birourile 
electorale erau organizate iniţial provizoriu, pentru fiecare circumscripţie a capitalei, 
de către susţinătorii guvernului şi ai opoziţiei, sub conducerea celui mai bătrân dintre 
electori, pentru fiecare colegiu în parte; odată ales biroul provizoriu, se proceda la 
alegerea biroului definitiv; cei dominanţi procentual în cadrul său controlau de fapt 
alegerea deputaţilor şi a senatorilor. Operaţiile pentru fiecare colegiu durau două 
zile, adică erau alese Corpurile Legiuitoare în decurs de o săptămână ori chiar de 1 O 
zile, dacă se impunea renumărarea voturilor într-unul dintre colegii. Bacalbaşa, pe 
atunci înfocat liberal, scrie că „Alegerile pentru colegiul I şi II de Cameră se făceau 
în localul primăriei de pe calea Şerban Vodă, astăzi dărâmat. 

Alegerile pentru colegiul al Iii-lea se făceau în 5 secţiuni şi anume: 
Culoarea roşie: secţiunea I-a în localul primăriei unde era şi biroul central al 

alegerei; 
Culoarea galbenă: secţiunea II în localul ofiţerului de stare civilă din str. 

Armenească; 

Culoarea verde: secţiunea III, în localul cancelariei ofiţerului de stare civilă 
din str. Belvedere; 

Culoarea albastră, secţiunea IV, în localul ofiţerului stărei civile pe str. Radu
Vodă, casele d-nei Natalia Fănuţă; 

Culoarea neagră: secţiunea V, în localul ofiţerului stărei civile casele lui 
Nicolae Andronescu, str. Remus 3, suburbia Lucaci; 

Alegătorii din Olteniţa: secţiunea VI, peste tot 403 alegători, votau în localul 
mănăstirei Radu-Vodă; 

Secţiunea VII: compusă din alegătorii din Sabaru, Negoeşti, Mositiştea, 
Znagovu şi Dâmboviţa, peste tot 60 l alegători, votau în localul şcoalei de băeţi No. 
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3 din casa Poenărescu de pe strada Justiţiei, suburbiaAntim."5 Primar al capitalei era 
George Manu, viitorul general. 

La 1875 la cârma statului român se aflau conservatorii, premier fiind Lascăr 
Catargiu. Alegerile, prevăzute pentru luna aprilie, erau cruciale datorită puternicului 
curent opoziţionist anticonservator, care, în ciuda mijloacelor de presiune aflate 
la îndemâna guvernului, putea să determine o adevărată răsturnare de situaţie. La 
colegiul I candida liberalul moderat Gheorghe (Gună) Vernescu, la colegiul al 11-
lea candida Dumitru Brătianu la colegiul al Iii-lea candidau viitorii miniştri Eugen 
Stătescu, Nicolae Fleva, Opranu, tineri aflaţi la începutul carierei lor de oameni 
politici. Din partea guvernului candida la colegiul I Dimitrie Ghica (Beizadea Mitică), 
iar la colegiul al Ii-lea Vava Ghica. La colegiul al Iii-lea exista mereu o dispută 
între oamenii guvernului şi cei ai opoziţiei pentru controlul secţiilor de vot; la 1875 
opoziţia a reuşit să pună stăpânire pe birourile electorale ale culorilor verde şi roşu, 
iar guvernul - pe cele ale culorilor negru, galben şi verde, precum şi pe cele două 
secţii ale colegiului al IV-iea. Dacă alegerile în cazul colegiului I s-au desfăşurat fără 
niciun fel de incidente, câştigător fiind Gh. Vernescu, la celelalte colegii s-a făcut 
simţită din plin prezenţa bătăuşilor guvernamentali. După cum aveau să scrie ziarele 
epocii, aici s-a început „goana". 

Alegerile pentru colegiul al Ii-lea urmau să se desfăşoare în zilele de duminică 
27 şi de luni 28 aprilie 1875. Strategia guvernamentală pentru câştigarea alegerilor 
în acest colegiu era de a crea artificial o dizidenţă în sânul grupării conservatoare, 
în speranţa atragerii unei părţi a voturilor liberale, şi de a mobiliza echipe de 
bătăuşi sub comanda lui Tase Scorţeanu, Mihuleţ şi Tănăsescu, masate în clădirea 
primăriei unde avea Joc alegerea. Dizidenţa s-a numit partida liberal-conservatoare, 
sub conducerea perdantului de la colegiul I, Dimitrie Ghica. Constantin Boerescu, 
Vas. H. Christopolu, Ion Lahovary, Gr. Păucescu şi Constantin Blaremberg formau 
secretariatul acestei grupări, la care se adăugau membrii Lazăr Calenderoglu, 
Vasile Gugiu, N loanid, Ştefan Ioanid, Al. Lupescu, Al. Orăscu, G.G. Meitani, 
Gr. G. Păucescu, dr. Şuţu, G. St Solacolu, Al. Ştirbey, dr. Turnescu, M. Xanto, Ion 
Zalomit, Constantin Boerescu, Constantin Blaremberg, Dimitrie Ghica şi Vas. H. 
Christopolu.6 Gruparea publică în ziarul conservator al ministrului de externe Vasile 
Boerescu, „Presa", un manifest „către alegătorii judeţului Ilfov"; judeţul fusese până 
în 1875 fieful electoral al lui Dimitrie Ghica, iar acum acesta încerca să-şi recâştige 
terenul pierdut prin asumarea şefiei unei grupări dizidente - fantomă. Manifestul era 
o chemare energică la realizarea unităţii de voinţă şi de acţiune a tuturor colegiilor, 
astfel încât să fie înăbuşite în faşă toate încercările adversarilor de câştiga alegerile 

5. Constantin Bacalbaşa, op. cit., pp. 190- 191. 
6. Constantin Bacalbaşa, op. cit., pp. 180. 
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prin violenţă şi fraudă, la nivelul judeţului Ilfov iniţial apoi şi la nivelul ţării. Textul 
da de înţeles alegătorilor că acest nou „partid" îşi va prezenta proprii săi candidaţi 
în alegeri, pe care le va câştiga detaşat numai dacă va fi menţinută aceeaşi unitate 
de nezdruncinat a membrilor grupării, susţinuţi pe faţă de către toţi „amicii pulitici" 
dornici de stabilitate din ţară. Odată aleşi candidaţii grupării vor „da ţării liniştea, 
stabilitatea, cari unite cu ordinea şi libertatea, ne vor permite să mergem cu paşi 
repezi pe calea adevăratului progres."7 Exerciţiu străveziu de pură demagogie, 
manifestul nu a fost luat deloc în consideraţie de alegători, astfel că autorităţile nu au 
avut altă soluţie pentru a câştiga, totuşi, alegerile decât bâta. 

Duminică, la ora 11 dimineaţa, are loc în sala circului Suhr din piaţa 
Constantin Vodă o conferinţă a profesorului Bonifaciu Florescu privind centenarul 
răpirii Bucovinei, un subiect la ordinea zilei, folosit de liberali în campania lor 
antiguvernamentală. Profesorul s-a bucurat de un auditoriu format mai ales din 
tineri, între 5000 şi 6000 de persoane, în majoritate adepţi ai curentului politic liberal. 
Şefii tinerimii studioase, 10 la număr, Bacalbaşa, Anton Noveanu, Paul Scorţeanu, 
Gheorghe Otnescu, C. Constantinescu, Ion Rădulescu etc. se află în sală. Este o 
atmosferă efervescentă; autorităţile interziseseră deja de două ori această conferinţă, 
fapt ce a nemulţumit profund publicul. În timpul conferinţei diverşi observatori 
veniţi direct de la primăria de pe calea Şerban Vodă unde era organizat biroul 
electoral informează publicul că localul e ocupat de bătăuşi, care l-au ciomăgit şi 
dat afară pe agentul liberal Pană Buescu, şi că tot astfel au fost ciomăgiţi şi alungaţi 
susţinătorii opoziţiei veniţi să voteze, şi drept urmare e necesar ca tinerii prezenţi în 
sală să meargă acolo spre a întări opoziţia. Şefii studenţilor - plictisiţi de modul în 
care înţelegea profesorul să-şi expună ideile - încep atunci să provoace o puternică 
agitaţie printre cei prezenţi, susţinând ideea deplasării la primărie; având un sprijin 
puternic din partea agenţilor electorali liberali prezenţi în sală, studenţii obţin câştig 
de cauză, astfel că la ora 12, după terminarea conferinţei, publicul pleacă în masă 
către centrul de vot. O simplă întrunire culturală devine astfel manifestaţie politică. 
Mulţimea urmează traseul strada Carol - strada Căldărari - piaţa Ghica. În fruntea 
manifestaţiei sunt şefii studenţilor şi Nicolae Fleva, binecunoscut orator, candidat 
liberal la colegiul al Iii-lea, care înţelege să exploateze în folosul său un astfel de 
moment prielnic din punct de vedere politic, o atitudine demagogică la fel de utilă în 
cariera sa politică viitoare ca şi discursurile patriotice. După cum observa foarte bine 
Bacalbaşa, „oamenii zilei" de atunci, indiferent de culoarea lor politică, erau mari 
oratori, dar nu aveau niciun fel de program politic; harisma lor era una a prezenţei şi 
a verbului, astfel că doar foarte puţini puteau rezista, datorită abilităţii lor, pe scena 
politică; această capacitate o avea şi Nicolae Fleva. 

7. lbid., pp. 181. 
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În clădirea primăriei era organizat biroul electoral exclusiv din conservatori, 
prezident al acestuia fiind senatorul şi profesorul universitar Alexandru Orăscu, alături 
de acesta fiind şi candidatul puterii Vladimir „Vava" Ghica. Pană Buescu nu putea fi 
văzut nicăieri, un fapt care îndreptăţea temerile cele mai negre ale manifestanţilor. 
Intrarea în primărie era blocată de două linii de pompieri în ţinută de campanie, cu 
baioneta la armă, iar în holul primăriei se afla masată o puternică echipă de bătăuşi, 
sub şefia lui Tase Scorţeanu, Mihuleţ şi Tănăsescu, unul dintre funcţionarii statului 
destituiţi pentru deturnare de fonduri şi intraţi apoi în solda grupării conservatoare 
ca şefi de bandă de ciomăgaşi electorali. Publicului conferinţei li se adaugă alte mii 
de oameni ca sprijin, alegători sau simpli curioşi, astfel că mulţimea sporeşte la 
1 O.OOO de oameni. Şefii mulţimii, siguri de sprijinul ei necondiţionat, încep să urle, 
cerând alegeri libere şi plecarea imediată a bătăuşilor. Un agent electoral liberal, 
Dincă Puţureanu, „înalt, voinic, frumos"8 se urcă pe gardul primăriei şi începe să 
vocifereze, de această dată contra „ciocoilor" din birou. În acel moment comandantul 
pompierilor, Mărculescu, ordonă: „Arma la mână!" şi mulţimea, dintr-o dată, o rupe 
la fugă înspăimântată din faţa zidului mişcător de baionete. Mai rămân în faţa lui 
şefii studenţilor, care dispuneau de bastoane cu măciulie de plumb cumpărate din 
fonduri proprii, şi câţiva agenţi electorali liberali în frunte cu Dincă Puţureanu, parcă 
fixat de gard. Şefii echipei de ciomăgaşi apar atunci în balconul primăriei şi ordonă: 
„Daţi băeţi !" 

Uşile primăriei se dau în lături şi bătăuşii pornesc în iureş asupra adversarilor, 
care nu cedează teren, fiindcă, îşi aminteşte Bacalbaşa, „pe lângă pasiunea ideală 
care ne mobilizase, noi aveam şi organizarea. Eram organizaţi, eram solidari, ne 
simţeam cotul. Ne împingea emulaţia şi ne ruşinam unul de altul ca să fugim. Pentru 
nimic în lume n-aş fi dat înapoi." Dar forţa numărului îşi spune cuvântul - liberalii 
sunt împrăştiaţi ori striviţi, aşa cum s-a petrecut cu Dincă Puţureanu, care deşi înalt şi 
foarte puternic, după câteva clipe s-a prăvălit sub ploaia de lovituri. După înfrângerea 
primei rezistenţe bătăuşii pornesc în urmărirea fugarilor, fiind în primul rând vizaţi 
elevii şi studenţii; Nicolae Fleva, hăituit de bătăuşi, după ce iniţial voise să fugă într
a birjă sub protecţia coloneilor Sebina şi Salmen, e nevoit să sară din trăsura în mers 
într-un magazin de muzică, Tal, unde se ascunde, Bacalbaşa e lovit până la leşin, 
un agent mai în vârstă de poliţie ajutându-l după trezire să ajungă într-o cârciumă 
din strada Căldărari spre a fi pansat de către o asistentă medicală improvizată, 
zeci de oameni sunt stâlciţi în bătăi de către bătăuşii susţinuţi de forţele de ordine 
după metoda „20 contra l ", se operează arestări la ordin sub supravegherea şefului 
poliţiei capitalei, Enăchiţă Văcărescu, în sfărşit, e fraudată urna pentru ca victoria 
candidatului guvernamental să fie categorică; astfel Vladimir (Vava) Ghica, prin forţă, 

8. Ibid., pp. 184. 
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primeşte 145 de voturi contra 40 de voturi, cât a primit candidatul opoziţiei, şi intră 
în Parlament. Ca reacţie la abuzurile din 27 aprilie 1875 11 magistraţi demisionează 
în colectiv, dar ministrul justiţiei, le respinge demisia, deoarece o consideră a fi, 
legal, doar un simpl act politic. Mulţi funcţionari publici din Bucureşti şi din ţară, în 
semn de solidaritate, le urmează pilda: B. Arvanezu, C. G. Politimos, C. Nacu, Anton 
Carp, Grigore Brătianu9 etc .. Marele ziar liberal „Românul" scrie că „Aşa dar orice 
magistrat care nu se va îmbrăţişa cu bandiţii este un răzvrătitor." 

Utilizarea oficială a bătăuşilor în tandem cu forţele de ordine de către guvern 
înseamnă substituţia statului de drept cu terorismul de stat, cu scopul menţinerii unei 
guvernări care prin aceasta din legitimă devine arbitrară. Bătăuşii, folosiţi pe scară 
largă pentru a „disciplina" prin bâtă alegătorii, arată un stat constituţional doar cu 
numele, nicidecum o „Belgie a Orientului", aşa cum doreau unii politicieni români 
înainte de adoptarea Constituţiei din 1866. Liberalii, la rândul lor, se vor supune 
„obiceiului pământului" şi vor folosi bătăuşi, dacă vor fi în primejdie de a pierde 
alegerile câştigate altfel perfect democratic. 

La colegiul al III-iea în culoarea roşie alegerile s-au desfăşurat fără incidente, 
deoarece preşedinte al biroului electoral al fost ales literatul Pantazi Ghica, un liberal 
moderat, care n-a ripostat nici măcar verbal injuriilor guvernamentale. În schimb 
într-o cârciumă din apropierea primăriei au fost linşate două temute căpetenii de 
ciomăgaşi, Ilie Geambaşu şi Trancă Temelie de către mahalagii terorizaţi cândva 
de aceştia. În amintirea lor şefii studenţimii au întocmit un anunţ mortuar satiric, 
tipărit în mai multe exemplare şi apoi răspândit printre cetăţeni: „Noi jalnicii Lascăr 
Catargiu, general Florescu, Vasile Boerescu etc. anunţăm moartea bravilor noştri Ilie 
Geambaşu şi Temelie Trancă morţi întru partid în zilele de ... şi de ... Rugaţi-vă pentru 
ei." 10 Dar la culoarea verde localul de vot, plasat la etajul primăriei, a fost luat cu 
asalt în dimineaţa votării de echipe de bătăuşi şi de poliţişti ce s-au lovit de rezistenţa 
înverşunată a 150 de agenţi liberali în frunte cu Gr. Serurie. Asalturile, repetate, 
ale agenţilor conservatori sunt respinse de agenţii liberali „înarmaţi cu bastoane şi 
cu ardeiu pisat" 11

, Serurie rămânând stăpân pe câmpul de bătălie, deşi clădirea e 
supusă din stradă unui puternic bombardament cu pietre şi cărămizi, ce au spart 
„toate geamurile localului precum şi câteva capete." La culoarea galben cei 300 de 
alegători au găsit localul ocupat de bătăuşii guvernului, astfel că l-au luat cu asalt, dar 
au fost loviţi din spate de jandarmi călări sub comanda căpitanului Tulea; învinuit de 

9. Ibid., pp. 189. 
10. Ibid., pp. 190-191. Un student, Nicolae Safir, le-a dedicat în cadrul aceluiaşi anunţ şi următorul 
epitaf: „Aicea răposează cu jale în vecie/ Ilie zis Geambaşul şi Trancă Temelie./ Ei fură'n alor viaţă 
iluştrii căuzaşi/ Vestiţi în reteveie şi groaznici ciomăgaşi." 
11. Ibid., pp. 191. 
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instigare la uciderea agenţilor guvernului Ilie Geambaşu şi Trancă Temelie, Nicolae 
Fleva e arestat şi depus la închisoarea Văcăreşti, printre alţi suspecţi neînsemnaţi 
anchetaţi în aceeaşi chestiune. Oficiosul guvernului „Presa" îl supranumeşte pe Fleva 
„cap de bandă" într-un articol suburban, o greşeală de tactică exploatată cu măiestrie 
de tânărul demagog într-un abil drept la replică: „Cât pentru epitetul cap de bandă ce 
mi se aruncă de cei dela Presa, dacă masa alegătorilor români au ajuns să fie trataţi 
astăzi ca bandiţi în ţara lor, eu nu pot râvni la un titlu şi invoca mai mare cinste de 
cât a fi în capul lor [ ... ].'2" În casa Slătineanu (azi casa Capşa), unde se afla redacţia 
„Alegătorului Liber" administratorul Gr. Serurie cheamă pe şefii studenţilor spre a fi 
luată de comun acord o decizie în privinţa eliberării lui Fleva; studenţii se prezintă la 
întâlnire înzestraţi cu arme albe sau de foc, dar nu se hotărăşte nimic serios. Cineva 
denunţă întâlnirea poliţiei care înconjoară localul redacţiei, astfel că tinerii, după ce 
aruncă în coşul sobei toate armele aflate asupra lor, pleacă în grabă. Sub presiunea 
opiniei publice Fleva va fi eliberat din temniţă prin ordonanţa de neurmărire datată 24 
mai 1875. Opoziţia preia iniţiativa şi organizează nenumărate banchete în favoarea 
oricărui opoziţionist mai însemnat „persecutat" de guvern, primii pe listă fiind 
magistraţii demisionari. Apoi e publicat în ziarele opoziţiei actul de formare al unei 
coaliţii parlamentare anticonservatoare, semnat de M.K. Epureanu, l.C. Brătianu, M. 
Kogălniceanu, Al. C. Golescu, G. Vernescu, Take Atanasiu, C. Fusea, An. Stolojan, 
Al. Candiano-Popescu, G. Chiţu, C. G. Peşacov şi N.C. Furculescu. 13 Guvernul iese 
învingător din alegeri, dar cu poziţia profund şi iremediabil zdruncinată. În loc de a 
proceda cu tact pentru calmarea spiritelor, va merita supranumele de „reacţionar". 

SUMMARY 

The first constitutional period of Modern Romania (1866-1923) was marked 
by their practice of voting based on qualification. Voters were organized in four 
classes, according to their wealth. The elections, marked by street fights and frauds 
represent a permanent show of the human greed for power. The April 187 5 elections 
represent a good sample in this respect! 

12.Ibid., pp. 194. 
13.Ibid., pp. 200. 
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BUCUREŞTI ÎN TIMPUL EVENIMENTELOR 
DIN ANUL 1940 

Gabriel Ciotoran 

Introducere 
Ţara continuă să fie condusă de regele Carol al Ii-lea ( 1930-1940), aflat în 

ultimul an al domniei sale. Din punct de vedere militar, România continuă să fie 
neutră, deşi pe 1 septembrie 1939 izbucnise cel de-al doilea război mondial. 

În anul 1940 au avut loc foarte multe evenimente. Astfel ţara a făcut succesiv 
trei cedări teritoriale, Carol al Ii-lea a fost obligat să abdice în favoarea fiului său, 
Mihai I. Ion Antonescu a instaurat dictatura militară; s-a produs un puternic cutremur 
soldat cu victime omeneşti; legionarii cooptaţi la putere au comis crime, martirii. 

Cedarea Basarabiei şi a Bucovinei de Nord 
Pe 26 iunie şi 28 iunie 1940, URSS dă Guvernului României două ultimatum

uri prin care solicită ţinutul dinte Prut şi Nistru (Basarabia), precum şi "leagănul 
lui Ştefan cel Mare'', adică nordul Bucovinei 1• În urma unui consiliu de coroană2 

prezidat de regele Carol al II lea, România acceptă ultimatumul, începând retragerea 
din aceste regiuni. 

Măsuri ale Guvernului 
"Nici un spectacol să nu fie organizat şi nici un fel de muzică instrumentală 

sau vocală să nu fie executată pe tot cuprinsul ţării, până miercuri 3 iulie3
". De 

asemenea, "agitatorii contra siguranţei şi liniştei publice vor fi internaţi"4 • Ministerul 
de Interne a dat organelor din subordine următorul ordin5, având în vedere Articolul 
39, publicat in Monitorul Oficial, nr. 88 din 15 aprilie 1938: "ordon ca toţi aceia care se 
vor dovedii că agită în orice formă şi pe orice căi contra Siguranţei Statului şi liniştei 
publice să fie propuşi telegrafic, pentru arestare". Pe 2 iulie, Ernest Urădăreanu, şeful 
Statului Major al Partidului Naţiunii a dat un comunicat intitulat "Chemare către 
România"6

• În el se spune: "Sus inimile ! Schimbaţi durerea în dârzenie, Români. 
Nu şovăiţi şi nu fiţi slabi din fire. Aveţi încredere în Rege şi în voi înşivă, faceţi-vă 
datoria cu hotărâre din plin. Strigaţi din răsputeri sub flamurile drapelului românesc: 
Trăiască Regele! Trăiască România!" În semn de doliu faţă de regiunile cedate 
U.R.S.S., faţă de lupta basarabenilor pentru unire, de omagiu pentru decizia Statului 
Ţării din 27 martie 1918, de a se uni cu ţara, s-a decis ca7"miercuri 3 iulie la ora 13 
toată populaţia ţării va păstra un minut de reculegere". În acel timp circulaţia va fi 
complet suspendată în întreaga ţară. 
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Ca urmare a ordinului de interzicere a agitaţiei publice, consemnat mai sus, în 
presa timpului8 erau înserate următoarele imperative "Vorbăria nesocotită costă vieţi 
omeneşti, ia seama ce vorbeşti şi unde vorbeşti; Nu ştii niciodată cine ascultă!" 

Comandantul militar al Capitalei a dat o ordonanţă 9 prin care se dispunea: 
l. Se anulează toate permisele de a se poseda şi purta arme, muniţii şi 

explozibile de orice fel 
2. Nimeni nu poate refuza să găzduiască vehiculele sau animalele armatei 
3. Toate localurile se vor închide la orele 22 
4. Se va închide definitiv orice local unde se va dovedi că s-au complotat 

lucruri referitoare la armată 
5. Sunt interzise întrunirile de orice fel fără autorizaţie 
6. Este interzisă propaganda prin orice mijloace 
Prin decret regal Ion Gigurtu a fost numit10 

" Preşedinte al Consiliului 
nostru de Miniştri". Acesta era adeptul apropierii de Germania, înlocuindu-l pe Ghe. 
Tărtărescu. Din moment ce garanţiile franco-engleze se dovediseră inutile în cazul 
atacului sovietic, începea orientarea politicii externe către Germania. 

Ca urmare a nerespectării cenzurii, ziarele "Jurnalul" şi "Semnalul" au 
fost suprimate 11 • Astfel "cine îşi păzeşte gura şi limba îşi scuteşte sufletul de multe 
necazuri 12

" 

Faţă de interzicerea cântatului în localurile publice, o delegaţie de "diseuri"" 
a fost în audienţă la primarul Bucureştiului, generalul Dombrovschi, solicitând unele 
ameliorări ale acestei decizii 13

• În urma discuţiei s-a acceptat însă "Numai muzică 
românească cântată de discuri, dar cu o ţinută sobră, adecvată situaţiei şi sufletului 
românesc". 

Nu toţi locuitorii oraşului au înţeles să respecte ordonanţele excepţionale 
date de autorităţi pentru apărarea securităţii naţionale. Astfel, pentru răspândirea de 
ştiri alarmante 14 Axente Gh. a fost trimis în judecată la Curtea Naţională. 

În dimineaţa zilei de 14 iulie, la Bucureşti, se resimte primul cutremur de 
pământ din acest an 15

• El nu a produs victime, fiind de mică intensitate. 
Necesitatea aprovizionării armatei, cedările teritoriale, apropierea spectrului 

războiului au dus la unele măsuri drastice în alimentarea capitalei. Astfel s-a interzis 
vânzarea cărnii fără autorizaţie 16; doar sărbătorirea "Sf. Maria "pe 15 august a făcut 
posibil să se vândă carnea în mod excepţional 17 • 

Cu timpul, carnea începuse să fie vândută la preţuri de speculă, adică cu 50 
de lei kg. în loc de 38 18 de lei. Nici în privinţa fructelor nu a fost mai bine. Astfel, 
"fructele au fost oprite anul acesta bucureşteanului de parcă au fost rodite de pomul 
oprit."19 

Dictatul de la Viena 
În luna iunie a acestui an, după intrarea Italiei în război, guvernul ungar a 
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declarat: "Politica Ungariei este neschimbată. Ea doreşte să menţină pacea în sudul 
Europei. Aceasta este dealtfel dorinţa puterilor axei."20 În pofida acestei afirmaţii, 
la numai două luni, guvernul maghiar solicită României începerea tratativelor în 
vederea anulării tratatului de la Trianon, din anul 1919, când România a obţinut 
Transilvania. În acest scop, pe 13 august, din Bucureşti delegaţia română a plecat 
spre Turnu-Severin. Aceasta era condusă de Valer Pop, ministru plenipotenţiar.21 

Convorbirile au început pe 14 august şi n-au dus la nici o soluţie. Atunci s-a ajuns la 
organizarea convorbirilor de la Viena, pe teritoriul Germaniei, după anexarea Austriei 
din anul 193822

• Au participat: România, Ungaria în calitate de părţi, Germania şi 
Italia în calitate de "arbitrii". Convorbirile s-au desfăşurat pe 30 august, iniţial la 
hotelul Imperial, continuate şi terminate la hotelul "Belvedere". Au început la 1940 
şi s-au încheiat la orele 19. În mai puţin de cinci ore s-a decis soarta unui teritoriu 
românesc de 43000 de km, locuit de 2.600.000 de oameni, cea mai mare parte dintre 
ei fiind români.23 Convorbirile cunoscute sub denumirea de "Arbitrajul de la Viena" 
în istoriografia străină, au intrat în istoriografia românească cu numele de "Dictatul 
de la Viena". 

Delegaţia română a fost condusă de Nicolae Manoilescu, ministrul de 
externe. Imediat ce s-a anunţat la Bucureşti decizia luată, Carol al Ii-lea a convocat 
la 12 noaptea "Consiliul de Coroană "la Palatul Regal, cu următorul conţinut: 

l. Ministrul României la Berlin a expus modul în care s-au desfăşurat 
convorbirile de la Viena şi hotărârile arbitrajului. 

2. Preşedintele Consiliului de Miniştrii, Ion Gigurtu, a anunţat garanţia 
preluată de Germania şi Italia pentru inviolabilitatea Statului Român. Au participat 
alături de Ion Gigurtu următorii: patriarhul Nicodin Munteanu, consilier regal şi 

alţi consilieri. Consiliul a fost prezidat de Carol al II lea. Rezoluţia şedinţei arată: 
"Conferinţa de la Viena" s-a desfăşurat în împrejurări în care România trebuia să 
aleagă între salvarea fiinţei politice a statului nostru şi posibilitatea dispoziţiei lui. 
Oricât de dureros este pentru noi rezultatul, ceea ce trebuia ţinut în seamă este 
păstrarea fiinţei statului şi solidaritatea unanimă în jurul tronului care îl simbolizează 
şi fără care nu ar exista marea nădejde în ziua de mâine"24

• 

La patru zile de la acest dictat, pe 3 septembrie 1940 la Craiova25
, România 

cedează Bulgariei Cadrilaterul, regiune obţinută de România în anul 1913, în care se 
afla, din anul 1938, inima reginei Maria, conform dorinţei sale26

• 

Decizii ale autorităţilor locale 
Ca şi în cazul Basarabiei, prefectura a decis: "Spectacolele, reuniunile 

sportive şi producţiile muzicale au fost suspendate din cauza evenimentelor actuale.27 

Oamenii şi-au manifestat durerea timp de trei zile. A doua zi după dictat, pe 31 
august M. Manoilescu revenit în ţară a rostit o cuvântare la radio, în care pentru a 
îndulcii amarul a spus: "La orice atingere a integrităţii şi inviolabilităţii teritoriale a 
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teritoriului României, armata germană va trage". Desigur că afirmaţia corespundea 
realităţii şi este tot ce putuse delegaţia României să obţină. 

Statul a fost salvat, a afirmat şi Nicolae Iorga în articolul intitulat "O explicaţie" 
publicat în "Neamul Românesc" din 3 septembrie "Statul e una şi naţia e alta". Vitează 
şi deşteaptă cum este naţia românească înfăşurându-şi trupul rănit în tricolorul tuturor 
speranţelor intră acum în front. 28 

Şeful guvernului, Ion Giugurtu a declarat: "Istoria nu se termină cu generaţia 
noastră, nu are drept această generaţie din neputinţa de a pătrunde situaţia să se 
distrugă şi cu ea întreaga ţară şi atunci cine ştie pentru câte generaţii". 

Pe 1 septembrie, în seara zilei, la radio, a rostit o cuvântare Valentin Pop, 
Ministrul plenipotenţiar, care a spus29

: "Să ştergem lacrimile care curg pe obrajii 
noştri, să ne întărim hotărârea şi să ne apucăm de lucru constructiv. Peste 2 zile, 
pe 3 septembrie Ministrul de interne, Generalul David Popescu a dispus încetarea 
manifestaţiilor de protest: "Orice manifestaţie publică este interzisă". Ţara a 
manifestat timp de trei zile neţărmurita sa durere în faţa sentinţei de la Viena. Pentru 
a evita exploatarea durerii noastre de către inconştienţi, am hotărât să opresc de 
astăzi înainte orice manifestaţie publică. 30 În privinţa spectacolelor, acestea au rămas 
suspendate până pe 7 septembrie chiar şi petrecerile familiale radio31

• 

În pofida "prăbuşirii graniţelor" Carol al Ii-lea refuza să-şi asume 
responsabilitatea eşecului, abdicând. Bucureştenii nu erau de acord cu acest fapt şi îl 
satirizau pe suveran: 

"Ruşilor am dat un pic, 
Las' pe mama la Bale ic 
Ungurii sunt în Avrig, 
Nu-i nimic. 
Fie tronul cât de mic 
Nu abdic."32 

Abdicarea lui Carol al Ii-lea 
Fiind complet izolat din punct de vedere politic; a fost nevoit să apeleze la 

I.Antonescu, un redutabil adversar, motiv pentru care se şi afla în arest la mănăstirea 
Bistriţa33 • Acesta i-a cerut, după ce a fost investit preşedinte al Consiliului de Miniştri, 
să abdice. După două zile de tatonări şi situaţii conflictuale, Carol, pe 6 septembrie, 
prezintă actul de abdicare. 

În declaraţie solicită ţării să acorde "tot sprijinul lui Mihai I, pentru a trece 
cu bine peste această perioadă dificilă"'. Tot în aceeaşi zi Mihai devenea, pentru a 
doua oară, Regele Românilor. 34 După depunerea jurământului de credinţă în prezenţa 
lui I.Antonescu, a Patriahului Nicodin şi a judecătorului Lupu, preşedintele Curţii 
de casaţie35, Mihai a ieşit pe balconul Palatului, să salute oamenii veniţi să-l aclame: 
"Piaţa era ticsită de oameni, printre care se aflau mii de legionari, îmbrăcaţi în cămăşi 
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verzi. Mulţi îşi petrecuseră noaptea acolo şi-au izbucnit în ovaţii furtunoase". 36 În 
aceeaşi dimineaţă, Carol şi-a luat rămas bun de la personalul palatului. A plecat în 
exil a doua zi, cu trenul, în plină noapte, la 3:30.37 Plecarea este descrisă astfel de 
sfetnicul lui Mihai I. "Străzile erau pustii. Jandarmii s-au aliniat de-a lungul Şoselei 
şi au încercuit gara, dar nu au salutat. Antonescu nu era acolo. Delegase un colonel, 
Dragomir, în locul lui. Nici mătuşa lui Mihai, Elisabeta nu venise. Deşi nici Mihai, 
nici tatăl său nu ştiau că se văd pentru ultima dată, aşteptarea era groaznică. Când 
trenul a început să se pună în mişcare, în cele din urmă, de-a lungul peronului, Carol, 
cu chipul împietrit, la fereastra deschisă, simţea mai mult decât oricând că îşi lasă 
fiul "în ghearele vrăşmaşilor".38 Mihai, frământat de amărăciune şi dragoste filială, 
s-a putut cu greu abţine să nu izbucnească în plâns. 39 

Apelul lui I. Antonescu 
În aceeaşi zi a plecării lui Carol, bucureştenii găseau în Capitală acest patetic 

apel: "Fac din inimă îndurerată, un fierbinte apel să uitaţi totul, să vă strângeţi în 
jurul tânărului şi iubitului nostru rege, să intraţi în ordine şi să vă puneţi pe muncă. 
Trăiască România! 40 

- General I. Antonescu. 
Fotografia noului rege, apărea în partea dreaptă a primei pagini a ziarului 

bucureştean. 

Manifestaţie de simpatie 
Bucureştenii au organizat o mare manifestaţie în favoarea noului rege41

: 

"Străzile erau încă de dimineaţa, de la opt şi jumătate înţesate de mulţimea care 
voia să ocupe locuri din vreme, pentru a putea vedea maşina regală ce se ducea spre 
patriarhie. Întregul Bucureşti era o cetate a tăcerii şi a Rugăciunii în care vibra un 
singur gând şi pulsa o singură inimă. 

De pretutindeni se ridica acelaşi glas de rugăciune îndreptat spre Regele 
Românilor şi Conducătorul Statului, domnul General I. Antonescu. 

La 10:45, în curtea Patriarhiei a intrat maşina Domnului General I. Antonescu 
însoţit de doamna Maria Antonescu. Şeful Statului a trecut în revistă compania care 
i-a dat onorul. Peste un sfert de oră a sosit maşina lui Mihai, însoţit de colonelul 
Dămăceanu, adjutant regal. După terminarea slujbei, Mihai a plecat primul, urmat 
de I.Antonescu. Pe tot traseul făcut până la palat, regele a fost aclamat de mulţime. 
Ion Antonescu a vizitat casa părintească situată pe Calea Călăraşi nr. 247. 

Pelerinaj 
"În dimineaţa zilei de 1 O septembrie, un mare număr de legionari erau 

încolonaţi pe locul unde au fost asasinaţi cei nouă legionari care-l asasinaseră pe 
Armand Călinescu. 

O mare coroană având la mijloc o cruce de flori, a fost aşezată pe pavajul 
străzii. S-a aprins o candelă şi lumânări pentru cei morţi. O gardă legionară a rămas 
pe loc până seara. Mulţimea a trecut în pelerinaj.42 Aşa a descris ziarul Capitala, 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



STUDII ŞI ARTICOLE 27 

această manifestare a extremei drepte. Nu trecuse decât un singur an de la asasinarea 
Preşedintelui Consiliului de Miniştri, Armand Călinescu43 şi evoluţia vieţii politice 
interne a făcut posibilă "reabilitarea" asasinilor şi comemorarea lor! 

De asemenea, la cimitirul Bellu s-a desfăşurat un parastas pentru profesorul 
Nae Ionescu şi pentru Zizi Lambrino, nume importante în cadrul mişcării legionare. 

Titlul lui Ion Antonescu 
În ziarul Capitala44 putea fi citit următorul comunicat: "Noi, Generalul 

Ion Antonescu, conducătorul Statului Român şi Preşedintele Consiliului de 
Miniştri decidem: 

1. Titlul oficial al Generalului Ion Antonescu este: Conducătorul Statului. 
2. În raporturile scrise s-au verbale cu conducătorul statului se va introduce 

formula: "Domnule General". 
3. Calificativul de Excelenţă se desfiinţează pentru totdeauna. 
În scopul ruperii complete de perioada lui Carol al Ii-lea, s-a desfiinţat şi 

Consiliul de Coroană înfiinţat în anul 1938, când s-a instaurat dictatura regală precum 
şi "Partidul Naţiunii". 

În acelaşi sens, primarul Bucureştiului, Generalul Dombrovski, este înlocuit 
cu Gheorghe Vântu. 

Primele măsuri antisemite 
Discriminarea evreilor a fost o constantă a anilor 1940-1944 a regimului 

antonescian.45 La scurt timp după preluarea puterii, s-au şi luat primele măsuri 
discriminatorii în cultură.46 Acest domeniu a dat semnalul pentru toate celelalte 
ministere. Astfel Ministrul Radu Budişteanu a dispus ca: "Actorii evrei să fi daţi 
afară din toate teatrele. Dispoziţia se aplică fără nici o restricţie, fără nici o excepţie 
şi fără cea mai mică toleranţă". 

Pentru îmbunătăţirea regimului alimentar al deţinuţilor, s-a decis ca aceştia 
să primească 15 lei pe zi pentru hrană.47 Închisorile oraşului au fost vizitate de 
Colonelul Cameniţă, Ministrul de Interne. 

Revenirea Reginei Elena 
Aceasta fusese obligată să părăsească ţara în anul 1932, Ia doi ani după ce 

regele Carol al Ii-lea a devenit rege.48 

În deplină concordanţă cu tânărul rege Mihai I, Ion Antonescu i-a trimis 
acesteia prin Raoul Bossy, ambasadorul român la Roma, "Invitaţia să se întoarcă în 
ţară ca Regină-mamă şi având titulatura de "Majestate".49 Elena se găsea la Florenţa 
şi a acceptat imediat. 

Pe 16 septembrie, Elena intra în Capitală, fiind primită cu respect de locuitori: 
"Îngenunchiaţi de-a lungul drumului pe care M.S. Regina i-a parcurs, cetăţenii 
capitalei s-au rugat fierbinte. "50 

Devize ale timpului 
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Evoluţia vieţii politice internaţionale, faptul că Germania stăpânea toată 
Europa, cu excepţia Angliei şi a U.R.S.S. instaurarea dictaturii militare care era 
aliată cu partidul "GARDA DE FIER" adeptă a alianţei cu Germania; apariţia crizei 
alimentare prin inexistenţa în cantitate suficientă a produselor de bază, inclusiv a 
pâinii, au dus la apariţia următoarelor devize publicate în presă51 : "Nu risipi şi nu 
arunca pâinea; nu risipi produsele alimentare; faci o economie pentru tine şi o faptă 
bună pentru patria ta!". Dealtfel, pe 13 septembrie 1940, România era proclamată 
"stat naţional-legionar"52 • Conducătorul legionarilor, Horia Sima, a devenit 
viceprim-ministru, iar alţi reprezentanţi ai "Gărzilor de Fier'', au preluat ministerele 
de Externe, al Muncii, Lucrărilor publice, Educaţia Naţională şi Culte53

• 

Pe I O octombrie, la solicitarea lui I. Antonescu, trupele germane şi-au tăcut 
intrarea în ţară54 , iar pe 23 noiembrie, România a aderat la pactul "Tripartit" după 
scurte vizite ale lui Ion Antonescu la Muso lini şi Hitler. 55 

Era clar pentru toţi românii că nu mai era mult până la intrarea ţării în 
război! 

Iuliu Maniu la Bucureşti 
După atâtea evenimente pline de dramatism, voi consemna unul divers care 

ţine însă de o mare personalitate: Iuliu Maniu. 
Acesta sosise, în toamna acelui an, de la Alba-Iulia, într-o cuşetă de tren, în 

Gara de Nord. Călătorii începuseră să coboare. Omul politic a coborât şi s-a dus la 
mecanicul trenului şi cu mâna ridicată i-a spus: "Îţi mulţumesc dragule că ne-ai adus 
cu bine"56

• Pe lângă faptul că oamenii după ce coboară din tren îşi văd de treburile 
lor, aceste cuvinte simple dar frumoase au fost rostite în Bucureştiul acestui an de 
unul dinte cei mai mari oameni politici români. 

Cutremurul 
După atâtea evenimente politice a avut loc şi unul natural: cutremurul din 

noaptea de 9-1 O noiembrie, cel mai puternic din câte bântuiseră până atunci. 57 soldat 
cu prăbuşirea blocului Carlton, din centrul oraşului, provocând moartea mai tuturor 
locatarilor săi surprinşi în somn: circa trei sute. A căzut şi închisoarea Doftana 
surprinzând în celule 14 deţinuţi politici.58 

Iată cum prezenta presa timpului tragicul eveniment:59 "sute de oameni şi
au găsit moartea şi au fost grav răniţi în catastrofalul cutremur de ieri noapte. Cel 
mai înfiorător dezastru s-a produs la Carlton, unde şi-au găsit moartea zeci şi zeci de 
oameni în subsolurile blocului în care au năvălit apele din conductele sparte şi fumul 
provocat de incendiu. Mai sunt victime în viaţă. Deasupra lor se înalţă muntele de 
dărâmături cu greutatea lui de uriaş mormânt, ţinându-i dedesubt de vii. Echipele de 
salvare muncesc din greu, periclitându-şi viaţa." 

Ion Antonescu se afla la Sibiu.60 Aflând de urmările cutremurului, a revenit 
în capitală la 23.40. A vizitat "Spitalul de urgenţă" şi alte spitale. La cel de Urgenţă 
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erau 135 de răniţi, iar la salvare, 50 de oameni61
• "Furturile să fie sancţionate cu 

împuşcarea pe loc, a decis chestorul Nicolau. Atmosfera generală era astfel sintetizată: 
jale neagră în toată ţara62 • La Morga s-au adus 60 de cadavre. Dintre victimele din 
blocul "Carlton" menţionez: Grigoriu, Angela Arapu, Octavian Arbore, toţi actori 
de frunte.63 "Echipa de sacrificiu"64 era formată din 10 tineri care purtau mantale de 
azbest. Ei au intrat în subsolul blocului "Carlton" şi-au scos opt cadavre şi obiecte. 

Măsurile luate de autorităţi 
Pentru a nu-i primejdui pe elevii care ar fi făcut drumul până la şcoală prin 

zone calamitate, s-a decis" suspendarea cursurilor şcolare"65 • Pentru a treia oară în 
ultimele cinci luni, în semn de doliu pentru victime de data aceasta, s-a decis ca: 
"orice fel de spectacol să fie suspendat."66 

Blocul Carlton s-a prăbuşit datorită faptului că nu fusese prevăzut de 
proiectanţi cu măsuri de apărare antiseismică, în pofida faptului că oraşul se află într
o zonă seismică foarte activă. În consecinţă, s-a dispus "arestarea celor vinovaţi de 
dărâmarea blocului Carlton.67 Aceştia sunt: fraţii Schindl, inginer Schneider, arhitect 
G.M. Cantacuzino, contabilul Brenner, arhitect State Balasiu. Toţi au fost duşi la 
închisoarea Văcăreşti68 • Au fost avariate de asemenea 100.000 de imobile.69 Pentru 
ajutorarea celor ce şi-au pierdut bunurile s-a deschis o listă de subscripţie. Oamenii 
erau îndemnaţi astfel: "Pericolul a trecut. Toţi cei cruţaţi de mânia lui Dumnezeiască 
avem o singură datorie românească şi creştinească: să ajutăm pe sinistraţi."70 Au 
urmat scurte replici de mică intensitate. Dacă îl socotim şi pe cel din luna iulie, 
oraşul a suportat, în şase luni, nu mai puţin de nouă cutremure. În 1929 şi 1934, 
cutremurele făcuseră o victimă şi pagube în oraş.71 

Pentru a atrage ajutorul lui Dumnezeu, pe 22 noiembrie, pe străzile oraşului 
s-a desfăşurat o procesiune religioasă condusă de însuşi patriarhul Nicodim.72 

lată desfăşurarea ei: "Pe străzile oraşului Bucureşti a avut loc o mare şi unică 

procesiune religioasă cu care prilej zeci de mii de credincioşi cu lumânări aprinse 
au cerut cerului îndurare şi îndepărtarea cutremurelor. Nicodim, înconjurat de 
înaltul cler şi de toţi preoţii capitalei în odăjdii au făcut rugăciuni şi au ieşit pe străzi 
urmaţi de norod. Cortegiul a trecut prin piaţa 6 septembrie până la biserica Sfântul 
Gheorghe, unde s-a oficiat o slujbă, a trecut prin strada Colţei, prin Piaţa Universităţii, 
bulevardul Elizabeta, strada Gutemberg şi cheiul Dâmboviţei, până la Patriarhie. În 
faţa ei cortegiul a fost întâmpinat de patriarh şi preoţi în odăjdii. A vorbit Nicodim şi 
s-a citit impresionanta rugăciune a îndepărtării cutremurelor73

• Foarte impresionanta 
procesiune a fost fără precedent în epoca contemporană! 

Pe 11 noiembrie chiar a doua zi după cutremur, peste oraş a căzut 
prima zăpadă. 

Asasinatele legionare 
Deloc impresionaţi de această nenorocire abătută asupra ţării, mc1 de 
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procesiunea religioasă, în pofida faptului că se considerau credincioşi şi-l aveau 
drept patron spiritual pe "Arhanghelul Mihail"74 

, chiar a doua zi după procesiunea 
religioasă, adică pe 26 noiembrie, o bandă de legionari s-a dus la închisoarea "Jilava" 
şi "a executat" 60 de deţinuţi."75 Crimele aveau la bază şi un cadru legislativ: comisia 
constituită la începutul lunii octombrie, care avea scopul " de cercetare şi trimitere 
în judecată a celor care au comis crime şi delicte cu prilejul reprimării acţiunilor 
politice, începând din ianuarie 1933", constituită din ordinul lui Ion Antonescu. 
Pe 16 octombrie, pe baza cercetărilor făcute de această comisie au fost arestaţi: 

generalul G. Marinescu, fost ministru de interne în anul 1939; generalul I. Bengliu; 
colonelul Vasile Zeciu şi alţi acuzaţi că au comis "crime şi delicte împotriva mişcării 
legionare"76

• Eforturile ca cei arestaţi să fie duşi la închisoarea militară "Jilava", 
aflată sub conducerea legionarilor, au fost încununate de succes 77

, deşi mandatele 
fuseseră emise pentru închisoarea Văcăreşti. 

La aceasta a contribuit şi colonelul legionar Zăvoianu, prefectul poliţiei 
Capitalei. Acţiunea de asasinare a deţinuţilor a fost condusă de comandantul Dimitrie 
Grozea.78 Totul a durat 10 minute. Pe urmă echipa s-a dus la Prefectura Poliţiei şi 
a asasinat alţi deţinuţi aflaţi în arest la subsol, precum şi şase funcţionari care erau 
arestaţi. 79 În aceeaşi noapte, alţi doi oameni, agenţi de poliţie, au fost duşi pe şoseaua 
Bucureşti-Ploieşti şi împuşcaţi. 80 Nume de asasini81 'Creţu Gheorghe, 24 de ani, fără 
profesie, avea o condamnare de nouă luni; Marcu Octavian, 24 de ani, fără profesie; 
Topliceanu Nicolae, 29 de ani, fără profesie şi alţii. Elocvent pentru ce reprezentau 
aceştia în societatea românească! 

A doua zi, pe 27 noiembrie, este ridicat de la locuinţa sa, de nişte necunoscuţi, 
după cum s-a arătat într-un comunicat oficial, Virgil Madgearu. Fusese secretar 
general al P.N.Ţ., ministru în câteva guvernări şi un mare adversar al legionarilor.82 

În timpul zilei, comentase cu Ion Mihalache despre crimele de la" Jilava". Aceasta 
a fost ultima personalitate care a stat de vorbă cu el! 83În realitate, autorii care l-au 
luat din locuinţă erau cu o identitate clară: membri ai mişcării legionare. Secretarului 
său, avocatul Virgil Lărgeanu îi spusese că : "Ion Gigurtu a fost arestat datorită fricii 
de concurenţi"84 • Încercările acestuia de a-l salva au eşuat, corpul său fiind găsit 
împuşcat în pădurea Snagov, la locul numit "Coada Lungă".85 

Tot pe 27 noiembrie, dintr-o localitate situată la o distanţă ceva mai mare de 
Bucureşti, adică din Vălenii de Munte, era luat savantul Nicolae Iorga, care avea aici 
o reşedinţă. 86 Lucra la o enciclopedică istorie universală. 

Din punct de vedere politic, contribuise foarte mult la revenirea în ţară 
a lui Carol al Ii-lea, în anul 1930, când a devenit rege,87 ca şi acesta, a fost un 
declarat şi puternic adversar al legionarilor. Condamnarea lui C. Z. Codreanu, şeful 
legionarilor, din 1938, i s-a datorat exclusiv. 88 Ascensiunea legionarilor, preluarea 
puterii de către ei, îl făcuseră să-şi presimtă sfârşitul publicând poezia "Au fost tăind 
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un brad bătrân". În cursul dimineţii acestei zilei de 27 noiembrie, legionarii l-au dus 
la locuinţa primarului legionar din Teisani, de lângă Vălenii de Munte. L-au torturat 
în noaptea de 27-28 noiembrie, lângă pădurea Strejnic, de pe şoseaua de centură 
Ploieşi-Strejnic89 • Autorul a fost Horia Sima, cu complicitatea unor subaltemi.90 

Lumea întreagă auzea de monstruoasa crimă. În semn de omagiu, 40 de 
universităţi au arborat drapelul în bemă.91 Nu se putea o mai adâncă recunoaştere a 
uriaşelor sale merite ştiinţifice şi culturale. 
În prezent, numele său este purtat de institutul de ştiinţe istorice, subordonat 
Academiei Române, cu sediul în Bucureşti, precum şi de o stradă situată la mică 
distanţă de cel mai înalt for ştiinţific al ţării, Academia Română, al cărei strălucit 
membru a fost. 

Marea Adunare Naţională 
S-a desfăşurat pe 8 decembrie 1940,92 în parcul Carol, în faţa mormântului 

"Eroului Necunoscut". I-a avut drept protagonişti pe Ion Antonescu şi Horia Sima. A 
fost ultimul eveniment intern din lunga serie deschisă de urmările cedării Basarabiei. 
Au fost prezenţi şi foşti luptători din primul război mondial, legionari cu diverse 
funcţii, subordonaţi ai lui Horia Sima şi reprezentanţi străini. 

Iată cum prezintă presa această adunare: "Foştii luptători s-au adunat în faţa 
mormântului Eroului necunoscut să consfinţească unirea lor sub un comandament 
unic şi să aclame cu devotament pe conducătorul Statului, camaradul lor de arme, 
Generalul I. Antonescu. Duminică 8 decembrie s-au adunat în acelaşi loc foştii 

luptători din războiul de întregire al neamului, toţi cei care s-au sfinţit în lupte cu 
entuziasmul propriilor jertfe. 

Au fost prezenţi: Horia Sima, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri şi Şef 
al Mişcării legionare, domnul colonel Just, ataşatul militar german şi o delegaţie 
de ofiţeri germani; Machida, ministrul Japoniei precum şi miniştrii români: V. 
lasinschi, M. Antonescu, Dragomir Papanace, generalul Pantazi, colonelul Rioşanu, 
primarul general al Bucureştiului, George Vântu, prefectul poliţiei capitalei, Radu 
Mironovici. 

La orele 11 a venit I. Antonescu şi s-a cântat Imnul Regal. Un detaşament 
de legionari a dat onorul. Şeful statului a trecut în revistă compania de onoare şi 

delegaţia foştilor luptători, drapelele oştirilor de ieri şi astăzi s-au înclinat. 
Generalul I. Antonescu este aclamat frenetic. El ia loc în faţa mormântului. 

S-a desfăşurat o slujbă religioasa după care s-au ţinut cuvântări. Prima i-a aparţinut 
lui Gheorghe Bogulescu, care a vorbit în numele tuturor asociaţilor de foşti luptători. 
Generalul Bucur Bădescu a vorbit în numele ordinului" M.Viteazul". 

Ultimul discurs a aparţinut lui I. Antonescu, din care am selectat următoarele:" 
Stindarde glorioase şi vitezi ai Ţării, D. General. 

Regimul naţional-legionar deschide tuturor inimilor credincioase drumuri 
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noi de luptă şi de împlinire. El nu este un regim politic, ci o revoluţie spirituală, o 
mare acţiune naţională. Trăiască biruinţa naţională!" 

Pe parcursul discursului el se mai adresase şi "Eroului necunoscut", 
invalizilor, cercetaşilor, cavaleri ai ordinului "M. Viteazul", "Camarazilor de toate 
vârstele". Ultimul paragraf a început cu "camarazi". 

După discurs s-a dezlănţuit uraganul de urale: 
-Trăiască România! 
-Trăiască M. S. Regele 
-Trăiască Generalul Ion Antonescu! 

S-a intonat Imnul Regal. Asociaţiile de luptători au purtat "Steagul lui 
Ştefan cel Mare", "Steagul Revoluţiei Ardelene de la 1848", "Steagul Unirii lui 
Cuza". Au urmat defilarea pe traseul: 11 iunie, Calea Rahovei, cheiul Dâmboviţei, 
Calea Victoriei, unde au defilat în faţa Palatului Regal precum şi în faţa Preşedinţiei 
Consiliului de Miniştri. Manifestaţia a luat sfârşit la 2 p.m.93 

Am reprodus integral prezentarea făcută în presă datorită importanţei acesteia: 
era menită să demonstreze în faţa întregii ţări şi a Germaniei, unitatea deplină dintre 
Ion Antonescu şi "Garda de fier". Lipsa de sinceritate a legionarilor s-a putut constata 
peste numai o lună în zilele de 21-23 ianuarie 1941, când au încercat să-l înlăture pe 
Ion Antonescu şi să preia întreaga putere în stat în timpul rebeliunii legionare.94 

O scrisoare de-a lui N. Titulescu 
Tot în ultima lună a anului, marele diplomat român a expediat una din 

ultimele scrisori, dacă nu cumva chiar ultima. Ea a fost adresată lui Winston 
Churchill, premierul Marii Britanii. 

Devenit prin adopţie bucureştean, datorită activităţii sale politice, el părăsise 
pentru ultima dată Bucureştiul în anul 1936, când a reprezentat ţara la Conferinţa de 
la Montreux.95 Telegrama prin care i se comunică că a fost demis îi fusese trimisă la 
Cap Martin pe 29 august 1936, iar la conferinţa de la Bratislava, din luna septembrie 
el nu s-a mai prezentat.96 

De atunci el nu a mai revenit în ţară şi a rămas în Franţa, mai exact în oraşul 
Cannes, de unde a şi scris, epistola fiind un adevărat testament politic. Apreciez că 
este firească inserarea ei aici, în pofida exilului său forţat. 

Fusese otrăvit în anul 1936, aşa cum îi mărturiseşte surorii sale Nely, într-o 
scrisoare din anul 193997

, aflându-se pe patul de suferinţă, cu doar trei luni înainte de 
a se stinge. 

Cel care condusese de două ori Liga Naţiunilor, promovând valorile dreptului 
în relaţiile internaţionale, avusese, după declanşarea bolii, parte de consultul celor 
mai mari specialişti ai sângelui din: Franţa, Elveţia, Austria şi România. Concluzia 
lor a fost:"98 Un caz cu totul deosebit, a cărui etiologie ne scapă". Fusese otrăvit de 
reprezentanţi ai extremei drepte internaţionale al cărei înverşunat adversar a fost. 99 
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În momentul scrierii acelor rânduri trăia ultimele luni, acelea despre care, 
în anul 1916, Deschanel, preşedintele Camerei Deputaţilor din Franţa, referitor 
la discursul ţinut în limba franceză, spusese 100 că "discursul lui Titulescu este cel 
mai frumos pe care l-am auzit în viaţă", iar Viviani, primul ministru a apreciat: " 
poate fi considerat ca unul dintre cele mai frumoase care s-au rostit vreodată în 
limba lui Voltaire" 101 • Dragostea lui pentru Franţa, adică pentru a doua patrie, cum 
au considerat-o mulţi români, începând cu generaţia paşoptistă, l-au determinat s
o aleagă drept refugiu după demiterea sa din guvern, când a înţeles că a devenit 
indezirabil pentru Carol al Ii-lea. Peste doar patru ani de la această opţiune, avea să 
o regrete profund, după cum se va vedea. Franţa fusese ocupată de trupele germane! 
Era în situaţia în care se refugiase din România, din considerentele arătate mai sus, 
dar se stabilise într-o ţară care a fost ocupată de exponenţii principali ai extremei 
drepte, duşmana sa de moarte!. .. Anglia se opunea cu îndârjire Germaniei, fiind 
singura redută a libertăţii şi a democraţiei în Europa 

Iată conţinutul scrisorii: 102 "Nu-mi pot ierta că n-am trecut canalul. Politica 
dvs. este şi a mea. Ceea ce faceţi este superb. Generalul Antonescu este prietenul 
meu personal. Cred în M. Britanie. Cred în această măreaţă luptă pe care o duci şi 
cel mai mult cred în tine dragul meu Winston, care duci lupta". 

Impresionante rânduri, impresionantă declaraţie de credinţă făcută de un 
mare democrat, omului care se opunea nazismului. De remarcat este că, în privinţa 
lui Antonescu, s-a înşelat, deoarece, peste şase luni, România avea să intre în război 
alături de Germania. Iată că un român, fie el şi N. Titulescu, s-a adresat celui mai 
mare premier al M. Britanii, cu formula" dragul meu Winston". 

Peste numai trei luni s-a stins din viaţă, pe 17 martie 1941. În luna martie a 
anului 1940, lui I. Maniu, Ion Mihalache şi Savel Rădulescu, proeminenţi membri ai 
P.N.Ţ. din care făcuse parte, le-a transmis dorinţa ca102

• după moarte şi după ce pacea 
se va instala, să fie adus în ţară şi înhumat la Braşov. 

I-a fost îndeplinită dorinţa în anul 1992, la trei ani după reinstaurarea 
democraţiei în România. "A fost primit cu braţele deschise şi cu onoruri militare". 
Un mare bulevard al capitalei îi poartă numele. 
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SUMMARY 

Many events happened during the year 1940, in Romania, events affecting 
the life of Bucharest as a Capital. The territorial losses, the abdication of king Carol 
2nd in favour of his son Mihai 1 st, the military dictature of Marshall Jon Antonescu, 
a strong earthquake, the extremists 'crimes. The article presentsa sketch of one of the 
mast tumultuous years in the history of Bucharest. 
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ASPECTE ALE ÎNCEPUTULUI ACTIVIT ĂTII 
' 

RADIO-BUCUREŞTI 

Gabriel Ciotoran 

Societatea de difuziune1 şi-a 

început activitatea în noiembrie 1928. 
Emisia urma să fie auzită în întreaga 
Europă. 

La început, emisiunile aveau un 
caracter întâmplător şi erau inferioare 
atât calitativ cât şi din punct de vedere 
al variaţiei şi conţinutului. Se intercalau 

1 în programe nume de colaboratori, 
piese muzicale şi conferinţe care nu 
corespundeau prestigiului unei societăţi 

- serioase. Repertoriul muzical era extrem 
de sărac, iar orchestra, formată abia cu 
15 zile înainte de începerea emisiunilor, 
era insuficientă ca ansamblu şi ca nivel 
artistic. În alegerea colaboratorilor, nu 
se punea criteriul estetic, iar artiştii şi 

personalităţile recunoscute nu veneau la 
microfon! 

Jurnalele vorbite, iniţial, prezentau 
ştiri culese din presa ultimelor zile, până 

când conducerea societăţii şi-a dat seama că acest aspect este un non-sens, angajându
se pentru elaborarea şi difuzarea acestora o echipă compusă din mai multe cadre, în 
frunte cu un director. 

Emisiunea avea două mari părţi: l - partea vorbită 
2 - partea muzicală 

În partea vorbită, din punct de vedere ştiinţific, s-au ţinut din noiembrie 1928 
până în februarie 1929, 11 conferinţe despre artă, 4 conferinţe despre estetică, 15 
declamaţii, 5 conferinţe agricole, 6 tehnice, 4 religioase, 9 ocazionale; odată, un 
scriitor şi-a citit din operă. 

Pe 15 februarie 1929 H. Blazian a fost numit director literar al părţii vorbite 
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a Societăţii de Radiodifuziune din România. Acesta a introdus rubrici la care s-au 
perindat fruntaşi ai culturii şi scrisului românesc. A căutat să împace pe cei care 
solicitau "Doar distracţie" cu cei care înţelegeau doar menirea în primul rând 
culturală a instituţiei. 

Astfel, a introdus cronici dramatice, muzicale, ştiinţifice, sportive, medicale, 
plastice, etc. 

Considera necesară iniţierea limbilor străine, iar pentru gospodine a înfiinţat 
sfaturi practice, o oră a femeii şi o critică a modei. A iniţiat şi rubrica de curiozităţi 
şi a anecdotelor literar-artistice. 

Comemorările şi marile probleme de actualitate şi-au găsit regulat spaţiu 
în emisiune. Pentru aspectul educativ s-au fixat în program conferinţe de educaţie 
estetică, socială, morală, cetăţenească. 

Pentru cunoaşterea artei, literaturii, a vieţii sociale a popoarelor din vecini 
s-a înfiinţat rubrica "Vecinii noştri". 

Funcţia de Preşedinte a Consiliului de Administraţie i-a revenit profesorului 
Dimitrie Gusti, căruia i s-a solicitat convocarea unui comitet al programelor compus 
din reprezentanţii tuturor instituţiilor de cultură şi educaţie. 

Cronica ştiinţifică avea două rubrici: 
a) Tehnică şi viaţă; 

b) Cunoaşterea universului. Informaţiei de toate tipurile i s-a acordat în aceşti ani 
de început un rol important în spaţiul radiofonic. 
Redau în continuare programul unei săptămâni a anului 1929: 

Duminică 

Ora 9 - Pentru muncitori 
Ora 9 .15 - Femeia în căminul ei 
Ora 9.30 - Ora copiilor 
Ora 9.45 - Sfaturi igienice 
Ora 1 O - Concert de muzică bisericească sau transmisia serviciului divin de 

la o biserică bucureşteană, conferinţă religioasă. 
Ora 11- Retransmisia matineului literar de la Teatrului Naţional sau a 

concertului de la ateneu. 

Luni 

Ora 14 - Şezătoarea sătească 

Ora 18 - Ora veselă 
Ora 21.30 - Recitaluri melodramatice sau teatru 
Ora 22.30 - Jocuri distractive sau radio roman 

Ora 18 - Tehnică şi viaţă 
Ora 21.30 - Buletinul cărţii 
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Ora 18 - Ora pentru invitaţii şi subiecte speciale 
Ora 21.30 - Humorul universal 

Miercuri 

Joi 

Vineri 

Ora 18 - Călătorii şi sport 
Ora 21.30 - Cronica muzicală 

Ora 16 - Şezătoarea pentru şcolari 
Ora 21.30 - Revista săptămânii literare şi artistice 

Ora 18 - Viaţa anecdotică a oamenilor celebrii 
Ora 21.30 - Informarea străinătăţii şi a minorităţilor 

Sâmbătă 

39 

Ora 18 - Lecturi din scriitorii români şi străini făcute de autori sau crainic 
Bibliei i s-a acordat un spaţiu important în vederea faptului că " trebuie cât 

mai larg prezentată şi explicată poporului, în ea găsind filozofie, literatură, morală; în 
ca se află răspunsul natural şi spontan al sufletului omenesc, la toate întrebările puse 
de natură şi viaţă". 

Revenind la jurnalul vorbit acesta urma să cuprindă zilnic: revista 
spectacolelor, buletinul meteorologic, buletinul faptelor diverse şi al noutăţilor 

senzaţionale, buletinul bibliografic, bursa valorilor şi mărfurilor; rezultatelor curselor 
de cai şi de meciuri, pentru toate informaţiile păstrându-se neutralitatea politică. 

În finalul memoriului înaintat în anul 1929 de Preşedintele "Societăţii de 
Radiotelefonică" ministrului de interne, se arată: " Pentru a uşura acestei societăţi 
să atingă cât mai curând scopul său de instruire a maselor, de ridicare a nivelului 
cultural, de unificare sufletească a limbii, de înălţare a sentimentelor şi îndatoririlor 
civice, ne permitem, Domnule Ministru, a solicita înaltul dumneavoastră sprijin". 

În conformitate cu datele "Serviciului de Propagandă" numărul de 
ascultători a crescut de la l 05949 înregistraţi la l ianuarie 193 5 la 131913 pe 1 
ianuarie 1936, iar pe 1 octombrie acelaşi an la 158762, Bucureştiul avea în 1936, 
35651 de ascultători. 

Date tehnice: 
Societatea de Radio avea un post la Bod lângă Braşov cu 150 KW. Legătura 

cu studiourilor din Bucureşti era făcută cu un cablu special de radio. Până la 
instalarea cablului s-a utilizat o linie telefonică cu curent de înaltă frecvenţă. Pentru 
eventualitatea întreruperilor s-au prevăzut aparate telegrafice "Teletip" care permiteau 
transmisia noutăţilor de presă la Radio România. Direcţia tehnică era asigurată de 
inginerul Mircea Georgescu. 

Acesta este începutul acestei instituţii, care prin "cutiile vorbitoare'', ajungea 
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în casele oamenilor. Scriitorul Mihail Sadoveanu, a fost invitat în această perioadă, 
într-o dimineaţă, de un prieten, să facă o audiţie la radioul acestuia. Nu i-a venit să 
creadă şi mare i-a fost mirarea auzind cum, din cutia din lemn, mare, cu o formă 
dreptunghiulară, ies sunete muzicale! 

Cel mai mare romancier român, Liviu Rebreanu, a făcut, după o astfel de 
audiţie următoarea reflexie: "acesta este sfărşitul teatrului, oamenii preferând să 
asculte piesele la radio, decât să meargă la teatru!" 

Din fericire, s-a înşelat! 
La 80 de ani de la înfiinţare, nimeni nu se îndoieşte astăzi de perenitatea sa. 

SUMMARY 

The Radio society in Bucharest started its activity in november 1928. The 
first broadcastings, which were suppoosed to be received throughout the whole 
Europe, were initially rather poor, qualitatively and had a random character. The 
lack of experience and of projfessionalism was gradully overtaken by the skills and 
committment of the employees. The mus ic was poor, the collaborators contributed 
in providing various conferences, the news were taken mainly /rom the newspapers. 
The article presents the beginnings of the Radio society in Ro mania. 
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ORGANIZAREA VIGILIILOR ROMEI IMPERIALE 
ŞI CAZĂRMILE ACESTORA 

Locotenent-colonel drd. Cătălin Eftene 

Iniţial, o aşezare obscură pe malurile Tibrului, Roma, s-a transformat în 
decurs de câteva secole, graţie unui destin de excepţie, în cea mai mare putere politică 
lin bazinul Mediteranei. 

/ 
,,./ 

--........ . . „_„ .... o --t;::i 

În pofida creşterii populaţiei, într-o 
primă etapă după războaiele punice 
şi apoi la finalul războaielor civile 
de la sfârşitul Republicii, structurile 
administrative ale marelui oraş, 

devin învechite şi neadaptate noilor 
realităţi socio-politice. De aceea, 
printr-un proces extraordinar de 
reformă, Augustus modifică radical 
aceste structuri. În anul 7 î.Hr. 
el împarte teritoriul urban în 14 
departamente sau regiones. Aceste 
sectoare aveau suprafeţe inegale, de 
la 240 la 4000 de ha, iar nouă dintre 
acestea, se aflau în exteriorul incintei 
sacre, pomerium. 

Aceste regiuni erau conduse de către magistraţi aleşi dintre praetori, tribuni 
ai plebei şi edili. La rândul lor, departamentele erau împărţite în cartiere sau viei, 
al căror număr a variat de-a lungul timpului. Administraţia oraşului cade în sarcina 
unui prefect de rang senatorial, secondat de curatori, a căror responsabilitate o 
constituiau apeductele, lucrările publice, edificiile sacre, vadul şi malurile Tibrului 
~i străzile. De exemplu, pe timpul împăratului Constantin cel Mare (306-337), 
capitala Imperiului Roman, avea următoarea structură urbană: 14 regiuni, 423 de 
cartiere, 3 7 de porţi, 29 de străzi mari şi străzi secundare, 322 încrucişări de drumuri, 
25 de căi de acces suburbane, 9 poduri, 12 pieţe, 4 cazărmi de gladiatori, 20 de 
cazărmi pentru trupele din garnizoană (cohortele praetoriene, cele urbane şi cele ale 
vigililor), 1790 domus, 46603 insulae. În privinţa alimentării cu apă, marele oraş, cu 
aproximativ un milion de locuitori, dispunea de peste 1300 de fântâni, 11 apeducte 
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şi 15 făntâni monumentale. Începând cu domnia lui Tiberius (14-37 d.Hr.), cohortele 
urbane, create în jurul anului 13 î.Hr. cu rol de poliţie diurnă, sunt puse sub ordinele 
prefectului Romei şi sunt cazate la un loc cu gărzile praetoriene, într-o cazarmă 
special construită pe colina Viminal. 

În scopul luptei contra incendiilor şi pentru asigurarea ordinii publice pe 
timp de noapte, Augustus înfiinţează cohortele vigile. Create în anul 22 î.Hr., ca trupe 
permanente, cu misiunea 
de a acţiona în interiorul 
oraşului, după anul 6 d.Hr., 
acestea se reorganizează, 

ajungând la un efectiv de 
7000 de oameni, exclusiv 
liberţi. Această structură, 

împărţită în şapte cohorte 
(batalioane), se afla sub 
comanda prefectului 
vigililor, înaltofiţerprovenit 
din ordinul ecvestru. 
Fiecare cohortă avea ca 
raion de intervenţie două regiuni din cele 14 ale oraşului. Cohortele aveau în frunte 
un tribun şi erau compuse din câte şapte subunităţi, numite centurii. Acestea erau 
conduse de către un centurion, ofiţer cu rang inferior. În Roma existau şapte cazărmi 
principale numite stationes sau staţii şi 14 corpuri de gardă ce purtau denumirea de 

excubitoria. Întreţinerea corpului vigililor 
cădea în seama finanţelor statului, dar cum 
acestea nu erau capabile tot timpul de un 
asemenea efort, în anul 24 d. Hr., printr-o 
lege specială, a fost instituită o taxă de 5 
% din vânzarea sclavilor. La reorganizarea 
operată de către împăratul Septimius 
Severus ( 193-211 ), la începutul domniei 
sale, deşi efectivele celorlalte unităţi din 
capitala imperiului se măresc, cele ale 
geniştilor-pompieri rămân constante (7 
cohorte a câte 1 OOO de militari). Măsura 

înfiinţării corpului de pompieri, combinată 
cu impunerea unor reguli de urbanism şi 

de prevenire, a făcut ca incendiile să nu 
mai producă pagube catastrofale, ca cele 
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rezultate în urma' cumplitului foc ce a devastat Roma în vara anului 64 d.Hr. După 
construcţia forului ce-i poartă numele, împăratul Augustus a protejat templul lui Marte 
Răzbunătorul, cu un imens zid ce avea rolul de a-l feri de primejdia flăcărilor. 

Totuşi, oraşul a suferit de pe urma câtorva mari incendii: pe timpul lui Titus, 
sub Commodus, Severus Alexander sau Carinus. Săpăturile arheologice efectuate în 
cartierul roman Trastevere, între anii 1866-1867, au scos la iveală un excubitorium 
uparţinând celei de-a VII-a cohorte de vigili (intersecţia străzilor Via Montefiore 
~i Via delia Settima Coarte). Clădirea respectivă, a fost construită în anii domniei 
împăratului Hadrian (117-138), fiind completată cu un altar ridicat pe timpul lui 
Scptimius Severus (193-211 ). A fost pusă în evidenţă o fântână hexagonală, 

înconjurată de mozaic bicolor (alb şi negru) cu scene marine. Acelaşi tip de scene 
decorau pereţii interiori ai respectivului corp de gardă 

Au fost descoperite ~---(-__ -_-_-_-_-----------~ 

mesaje tip graffiti, scrise de ~ 

1
; fLl-- - -----, 

cl\tre soldaţii vigili, datate ..- W 
<;) I I 

între anii 215-245 d.Hr. Unele ::: • ~· . • i-'l .~.-..-.. 
PiUnt mesaje de salut (sa/vis ~ 1 

rnmmanipulis), altele pentru ~ 

binele suveranului (salvo ;; S Q 
domino nostro) sau chiar de ~ 
Pichimbare a turei de serviciu 
din motive de oboseală 

( /assus sum, successorem 
date). Astăzi, aceste scnen 
nu mai există, dar ele au fost 

' - .) ... ·--· ,? I 

------_J 

inrcgistrate la momentul descoperirii. Din păcate, acest corp de gardă, reprezintă 
singurul vestigiu ce ne mai aduce aminte de anticii pompieri militari din Oraşul 
I ·:tern. Celelalte sedii de unităţi de intervenţie se aflau, cu aproximaţie în următoarele 
locuri din Roma: prima cohortă-pe locul Pieţei Sfinţii Apostoli, a doua-în zona 
limitrofă a Pieţei Vittoria Emmanuelle, a treia-în partea de N-E a termelor lui 
I >iocleţian, a patra-pe Colina Aventino, lângă Biserica San Saba, a cincea
idcntificată şi explorată lângă Biserica San Stefano Rotondo (Cellimontana), a 
~usca-la picioarele colinei Capitoliului (Piazza della Consolazione ), iar sediul 
celui de-al şaptelea batalion nu a fost identificat. (conform "/ Pompieri ne/la 
,\'/oria", din volumul "/ Vigili de/ Fuoco al servizio de/ paese 50 anni di attivita 
dl'I Corpo Nazionale 1941-1991 ", editat de Serviciul de Documentare şi Relaţii 
Publice al Corpului Naţional al Pompierilor Italieni). 

O altă unitate aparţinând de corpul de vigili din Roma, a fost scoasă la iveală 
în Ostia, cu ocazia săpăturilor dintre anii 1888-1889, săpături arheologice conduse 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



44 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXIII 

de către profesorul Rodolfo Lanciani . Acestea au fost continuate de Vaglieri (1911-
1912) şi de către Zevi (1964). Militarii detaşaţi în această cazarmă aveau importanta 
misiune de a păzi uriaşele depozite din Ostia şi instalaţiile portuare. Iniţial, 
staţionarea era temporară, pe o perioadă de patru luni, cu timpul permanentizându
se. Detaşamentul respectiv era compus din patru centurii, cu un efectiv de 320 de 
oameni. La începutul secolului III d.Hr, pe timpul lui Septimius Severus, numărul a 
fost dublat: 320 de militari staţionau în Ostia, iar alţi 320 în marele port al lui Traian. 
Descoperirile au relevat faptul că, staţia de pompieri ostiensă a fost ridicată în timpul 
lui Domitian (81-96 d.Hr. ), fiind refăcută complet la sfârşitul domniei lui Hadrian, în 
opus latericium. 

S-au păstrat foarte bine rezervoarele 
de apă din preajma porţii principale, latrinele 
soldaţilor, o mare latrină cu un altar dedicat 
zeiţei Fortuna, diverse încăperi şi Augusteum
ul. Soldaţii erau cazaţi în camerele din jurul 
porticului şi la primul etaj, iar ofiţerii acestora, 
se pare că locuiau în încăperile din partea de 
est a cazărmii. 

Augusteum-ul (locul unde se celebra 
cultul împăraţilor) se află în partea de vest şi se 
deschide larg spre platoul unităţii, fiind compus 
dintr-o cella rectangulară, în faţa căreia se 
găseşte vestibulul sau pronaosul. Pe podeaua 
pronaosului, construit în timpul Severilor, 
există un uriaş mozaic alb-negru, reprezentând 
sacrificarea unui taur de către victimarii (preoţi 

asimilaţi ca subofiţeri în armata 
romană). În acest spaţiu sacru, din 
loc în loc, se aftă altare dedicate 
împăraţilor (Antoninus Pius, Marcus 
Aurelius, Lucius Verus, Septimius 
Severus, Caracalla, Gordianus). 
Cultul imperial a fost relansat de către 
Severus, într-o direcţie absolutistă, 

astfel încât cultul împăraţilor vii 
este pronunţat mai solidar cu cel al 
suveranilor dispăruţi . De aceea, în 

cazarma de la Ostia Septimius Severus îşi are monumentul comemorativ alături de 
cele ale antecesorilor săi răposaţi (după Le Glay, Le Bohec şi Voisin). 
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Enciclopedia civilizaţiei romane--Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti 

1982 
Istorie romană-Marcel Le Glay, Yann Le Bohec, Jean-Louis Voisin, Editura 
Historia, Bucureşti 2007 
Istoria Romei până la domnia lui Constantin-ediţia a 3-a, M. Cary, H.H. Scullard, 
Bucureşti 2008 
Roma-Jean-Noel Robert, Editura All, Bucureşti 2007 
Mari incendii urbane--Aurel Udor, Cătălin Eftene, Orlando Şchiopu, Editura 
DBH, Bucureşti 2008 

Foto: Cătălin Eftene 

SUMMARY 

Jitially an obscure settlement on the borders ofthe Tibru river, Rome managed 
to turn into one of the mast important politica/ powers of the Mediteranean area. 
With the population growth, and mainly after the Punic wars and by the end of the 
civil wars at the end of the Republic, the administrative structures of the great town 
hecame obsolete, unadjusted to the new social and politica! realities. Therefore, by 
important reforms, Augustus modified these structures radically. ln the 7th yearB. C. 
lu: divided the urban territory in 14 departments or regiones. The .fight against .firews 
was an important part of the Roman urban activities, and the art iele presents aspects 
o/'their organizat ion as well as some of the events recorded by history. 
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BARBU BUCUREŞTEANUL, UN TIPOGRAF 
DIN EPOCA DOMNIILOR FANARIOTE 

dr. Daniela Lupu 

Fondul de carte veche românească al bibliotecii Muzeului Municipiului 
Bucureşti cuprinde şi 25 de cărţi publicate la Bucureşti în timpul domniilor fanariote 
(1716-1821 ), în majoritate cărţi de cult ale Bisericii Ortodoxe Române (liturgice, 
de teologie dogmatică sau pastorală) 1 • Împreună cu alte tipărituri din epocă ele ne
au servit ca sursă documentară pentru reconstituirea activităţii tipografilor care au 
lucrat în atelierele bucureştene în acest interval de timp. 

Unul dintre aceştia, puţin cunoscut astăzi, este Barbu Bucureşteanul. Trei 
exemplare din cărţile imprimate de el la Bucureşti în anii 1750 şi 1754 se păstrează 
şi în fondul de carte de patrimoniu deţinut de muzeu. Informaţiile extrase din 
conţinutul lor, la care se adaugă cele fumizate de cărţile pe care le-a tipărit anterior la 
Episcopia Rădăuţiului, precum şi documente din fondul Mitropoliei Ţării Româneşti 
demonstrează că el nu a fost un meşter oarecare. Muntean sau poate chiar bucureştean, 
Barbu a trebuit să-şi caute de lucru la început în Moldova, unde a şi debutat ca meşter, 
în 1744. Întors apoi la Bucureşti, calităţile sale profesionale i-au permis să ajungă 
tipograf principal al Tipografiei Mitropoliei (1747-1756), dascăl de meşteşugul 
tipografiei, corector şi prefaţator al textelor tipărite. Cunoaştem doar frânturi din viaţa 
sa, dar punând cap la cap toate datele avute la îndemână vom încerca să creionăm 
portretul acestui meşter tipograf din zbuciumatul veac fanariot. În istoriografia 
tiparului românesc, cercetările asupra tiparului epocii fanariote au avut ca subiecte 
preferate tipografiile şi tipăriturile, lăsându-se mai în umbră oamenii care au făcut 
posibilă existenţa acestora. Spre deosebire de tipografii epocii brâncoveneşti, cei 33 
de tipografi care au activat în cele 1 O tipografii din Bucureşti, Râmnic şi Buzău2 au 

I. Pentru componenţa fondului a se vedea recenta lucrare a Ştefaniei-Cecilia Ştefan, Catalogul cărţii 
româneşti vechi şi rare din colecţia Muzeului Municipiului Bucureşti (1648-1829), CIMEC - Institutul 

de Memorie Culturală, 2008. 
2. În epoca domniilor fanariote, în Ţara Românească au activat şapte tipografii la Bucureşti, două la 
Râmnic (Tipografia Episcopiei şi cea a fraţilor Dimitrievici) şi una la Buzău (Tipografia Episcopiei). 
Cele din Bucureşti, cunoscute îndeobşte după numele lăcaşului în care au fost instalate sau după cel al 
proprietarilor, au fost următoarele: Tipografia de la mănăstirea Tuturor Sfinţilor (Antim), Tipografia de 
la mănăstirea Sf. Sava, numită în 1741, Tipografia Şcolii Văcăreştilor, Tipografia Mitropoliei, Tipografia 
Domnească, Tipografia grecească, coordonată de patriarhul Ierusalimului, Efrem, Tipografia grecească a 
fraţilor Lazaru din !anina, Tipografia privilegiată a asociaţilor Constantin Caracaş, Răducanu Clinceanu 
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fost mai puţin cercetaţi, atât din perspectiva activităţii lor profesionale, cât şi sub 
uspectul vieţii private, a originii şi stării lor sociale sau a profilului cultural. Aceasta 
pentru că majoritatea documentelor care ar putea oferi informaţii complementare 
celor oferite de paginile de titlu sunt încă inedite, risipite în diferite fonduri de arhivă, 
necesitând eforturi considerabile de depistare şi prelucrare. 

Tipografii care au lucrat în această epocă în Ţara Românească sunt mai puţin 
cunoscuţi, faţă de cei ai secolului al XVII-iea. De asemenea, tipografii Râmnicului au 
fost supuşi unei investigări mai ample, comparativ cu cei care au lucrat la Bucureşti şi 
Buzău. Lucrările de sinteză relative la istoria tiparului şi a cărţii se rezumă la simpla 
enumerare a tipografilor care au activat în acest interval de timp, dar există şi câteva 
studii dedicate celor din anumite centre sau dintr-o anumită secvenţă cronologică. 

O privire de ansamblu asupra artei tipografice şi profilului meşterului 
tipograf din Ţările Române îi datorăm lui Nicolae Iorga. Marele istoric a evidenţiat 
trăsăturile caracteristice ale acestora în secolul al XVIII-iea: creşterea treptată a 
numărului de tipografi laici, caracterul familial al meşteşugului, lipsa de organizare 
profesională a lucrătorilor3 • 

Dintre tipografii epocii, meşterii de la Râmnic, mai ales cei din neamul 
Athanasievici, sunt cel mai bine cunoscuţi. Despre cei care au lucrat la Episcopia 
Râmnicului au scris atât Aurelian Sacerdoţeanu, cât şi Virgil Molin, dar o tratare 
sistematică, cu stabilirea perioadei de activitate şi a listei imprimatelor în care 
upar, fie ca tipografi, fie ca gravori, folosind atât informaţia oferită de cărţi cât 
~i cea documentară, a făcut preotul Dimitrie Coravu4

• Tipografii de la Tipografia 
l\piscopiei de la Buzău au fost trecuţi în revistă de bibliologul Daniela Bratu5• În ceea 
cc priveşte tipografii din Bucureşti, cu puţine excepţii, ei nu au constituit subiectul 
unor cercetări speciale. În 1942, preotul Niculae M. Popescu a făcut o duioasă 
evocare a tipografului Stoica Iacovici6

, iar în 1965, în studiul său despre tipografiile 
hucureştene, mitropolitul Tit Simedrea a schiţat mici portrete ale meşterilor care au 
lucrat în anii 1740-1750 (Stoica lacovici, Radu lacovici, Dimitrie Pandovici, Grigore 

~i Dumitrache Topliceanu. 
I, Nicolae Iorga, Tipografia la români (traducere din limba franceză de Liliana Iorga), în „Alamanahul 

< iruficii Române", VIII (1931 ), Craiova, p. 32-55. 
·I Aurelian Sacerdoţeanu, Tipografia Episcopiei Râmnicului (1705-1825), în „Mitropolia Olteniei", 
nnul XII (1960), nr. 5-6, p. 303-305 (în continuare: MO); Dimitrie Coravu, Tipografi de la Râmnic 
.1111 prima jumătate a secolului al XVJJJ-lea, în MO, anul XIX (1967), nr. 1-2, p. 45-58; idem, Meşteri 
tipografi de la Râmnic din a doua jumătate a secolului al XVJJJ-lea şi primul pătrar al secolului al XIX
/1'11, în MO, anul XIX ( 1967), nr. 3-4, p. 247-260. 
'\. Daniela Bratu, Tipografii de la Buzău, în „ Glasul Bisericii", anul XVII ( 1958), nr. 8, p. 727-739. 
h, Niculae M. Popescu, Preoţi de mir adormiţi în Domnul, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al 
lliscricii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1942, p. 74-79 
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Stan Braşoveanul), printre care se numără şi Barbu Bucureşteanul 7• 

Vom încerca în cele ce urmează, folosind informaţia primară fumizată 
de cărţile cercetate direct, coroborată cu cea oferită de alte surse documentare8 

sau bibliografice9 să reconstituim, atât cât este posibil, activitatea lui Barbu 
Bucureşteanul, unul dintre tipografii care prin puterea minţii şi a braţelor au „dat în 
stambă" tipăriturile acestei epoci. 

*** 
Nu avem nici un fel de informaţii asupra locului sau datei sale de naştere, dar 

faptul că în toate cărţile semnează Barbu Bucureşteanul ne sugerează că s-a născut 
şi a învăţat meşteşugul tiparului la Bucureşti. De asemenea, pentru că în anul 1744, 
debutează ca meşter tipograf la Tipografia Episcopiei de la Rădăuţi înseamnă că 
depăşise vârsta adolescenţei, fiind născut probabil în deceniul al doilea sau al treilea 
al secolului al XVIII-iea. 

Tit Simedrea consideră că Barbu a fost ucenicul lui Dimitrie Pandovici în 
anii 1742-1743, când acesta a fost chemat de mitropolitul Neofit Cretanul (nov. 1738-
iul. 1753) de la Tipografia Episcopiei Râmnicului la Bucureşti, pentru a organiza 
Tipografia Mitropoliei 10

• Având în vedere etapele pe care trebuia să le parcurgă un 
învăţăcel pentru a ajunge tipograf deplin, doar un an de ucenicie ni se pare prea puţin. 
La fel ca şi în cazul altor meserii din epocă şi în meşteşugul tiparului, până să ajungă 
meşter, ucenicul trebuia să-şi însuşească progresiv toate operaţiunile tipăririi. În 
timp ce denumirea de tipografrelevă cu certitudine calitatea de meşter, documentele 
nu fac distincţie explicită între calfe şi ucenici, care sunt numiţi generic ,feciori" 
sau „ucenici". Credem că obţinerea calificării de meşter tipograf era certificată de 
dreptul de a semna pe paginile de titlu. 

Dacă Barbu era bucureştean, ni se pare mai plauzibil ca el să fi învăţat 
meşteşugul în echipa popii Stoica Iacovici. Stoica Iacovici (după unele păreri, 

preot la biserica Sf. Vineri) a fost unicul meşter tipograf al Bucureştiului timp de 
un deceniu, în anii 1730-1740 (când a lucrat mai ales la Tipografia Mitropoliei). 
Totodată a fost unicul tipograf al câtorva tipografii cu existenţă scurtă: Tipografia 
Şcolii Văcăreştilor (1741) şi Tipografia Domnească (1745-1746). Desigur, avem în 

7. Tit Simedrea, Tiparul bucureştean de carte bisericească în anii 1740-1750, în „Biserica Ortodoxă 
Română", anul LXXXIII (1965), nr. 9-10, p. 899-920. 
8. În special, fondurile Mitropolia Ţării Româneşti şi Manuscrise deţinute de Direcţia Arhivelor 
Naţionale Istorice Centrale. 
9. Sursa bibliografică de referinţă pe care am folosit-o a fost: Ioan Bianu, Neva Hodoş, Bibliografia 
Românească Veche 1508-1830, tom. li ( 1716-1808), Bucureşti, Atelierele Socec & Co., Soc. Anonimă, 
191 O; Ioan Bianu, Dan Simonescu, tom. IV. Adăogiri şi Îndreptări, Bucureşti, Atelierele Grafice Socec 
& Co., Soc. Anonimă Română, 1944 (în continuare: BRV). 
10. Tit Simedrea, op. cit, p. 914. 
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vedere faptul că el ocupa în ierarhia atelierului primul loc şi nu că îndeplinea singur 
toate operaţiunile. Echipa era compusă, după cum reiese din documente, în principal 
de membrii familiei sale, de cei trei fii (ajunşi ulterior meşteri tipografi) şi de fratele 
snu, Radu Iacovici. 

Odată terminată ucenicia, pentru a i se certifica statutul de meşter, Barbu 
trebuia să obţină comenzi în nume propriu. Bucureştiul era dominat de familia Iacovici, 
ustfel încât el luă drumul pribegiei, plecând în Modo va. Încă de la începuturile tiparului 
soarta tipografilor a fost aceea de peregrini, fiind nevoiţi să caute mereu comenzi şi 
pieţe noi de lucru. Aşa cum rezultă din documente, în majoritatea cazurilor angajarea 
tipografilor se făcea pe termen limitat, respectiv pentru imprimarea unei cărţi. Date 
li i nd circumstanţele destul de nesigure în care funcţionau tipografiile noastre (a 
cnror activitate era periodic întreruptă din cauza lipsei de fonduri, a epidemiilor şi a 
rnzboaielor), sunt puţine cazurile în care tipograful devenea angajatul permanent şi 
exclusiv al unuia sau altuia dintre proprietarii de ateliere tipografice, fiind nevoit să 
schimbe periodic tipografia, oraşul sau chiar ţara. 
~i în perioada cercetată avem suficiente exemple de tipografi care merg dintr-o 
provincie în alta, dintr-un oraş în altul sau chiar de la o tipografie la alta, în funcţie 
de solicitările primite. La fel ca Barbu Bucureşteanul, au procedat şi Grigore Stan 
Braşoveanul şi Sandu Irimia din Iaşi. Toţi trei au fost angajaţi de episcopul Varlaam 
în 1743, la Rădăuţi, la Tipografia Episcopiei pe care tocmai o înfiinţase. Prima carte 
publicată aici în 1744, un Catavasier, a fost totodată şi prima carte imprimată de 
Barbu ca meşter tipograf. La începutul textului se precizează: „ostenitoriufiind la tot 
lucrul tipografiei Barbu/ Bucureşteanul tipografuf' 11

• 

După moartea episcopului Varlaam (în 1745) şi desfiinţarea tipografiei în 
174612, cei trei se îndreaptă spre Ţara Românească, aflând că înalţii ierarhi ai locului 
sunt în căutare de tipografi. În 1747, Barbu şi Grigore Stan Braşoveanul sunt angajaţi 
111 Tipografia Mitropoliei, iar Sandu Irimia la Tipografia Episcopiei de la Buzău. 
I ,a 27 martie 1747, meşterii Barbu şi Grigore încheie contractul de angajare cu 
mitropolitul Neofit Cretanul, cunoscut sub numele de „Tocmeala tipografilor care 
s-au aşezat să tipărească cărţi " 13

• De regulă, meşterul angaja şi plătea ,feciorii" 
cu care urma să lucreze la imprimarea unui titlu. În contractul încheiat la 27 martie, 
mitropolitul Neofit Cretanul modifică această regulă stabilind ca ,feciorii" să fie 
nngajaţi şi plătiţi direct de către Mitropolie: „noi să-i tocmim şi noi să le plătim, iar 

I I . BRV, IV, 236, p. 241. 
12. Olimpia Mitric, Cartea românească tipărită la Rădăuţi în secolul al XVIII-iea, în VB, voi. I, 
IUimnicu-Vâlcea, 1980, p. 429. 
11. Tit Simedrea, op. cit, anexa IX, p. 933. 
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nu tipografii" 14
• Din datele 

cuprinse în diferite surse s-a 
putut stabili că la imprimarea 
unei cărţi lucra o echipă 

formată din şase ,feciori" 
(ucenici), coordonată de 
meşterul tipograf, cel al cărui 
nume apare menţionat pe foaia 
de titlu şi căruia îi revenea 
întreaga responsabilitate 
asupra formei finite a cărţii. 

Meşterul coordona 
echipa şi supraveghea toate 
operaţiunile, răspunzând 

în faţa comanditarului de 
calitatea textului imprimat. El 
făcea şi primele corecturi ale 
textului tipărit, uneori scria 
prefaţa, dedicaţia sau versurile 
închinate stemei domneşti, 

deseori realiza şi o parte din 
ilustraţii (xilogravurile). Dar 
proba de foc în atestarea 
calităţii de meşter tipograf era 
capacitatea de a confecţiona 

matriţe şi, pe baza acestora, 

c•nH wlr .1.1iuo3eniou 
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Fig. I. Evanghelie, Bucureşti, 1750 

(tipărită de Barbu Bucureşteanul şi Grigore). 

de a realiza (prin turnare) semnele tipografice, operaţiuni care necesitau o deosebită 
abilitate şi o îndelungată experienţă. 

Prima carte imprimată de Barbu în Tipografia Mitropoliei este o cărticică 
de Rugăciuni în toate zilele săptămânii15 , despre care în Condica de cheltuieli a 
Mitropoliei s-a notat că a fost terminată la 8 aprilie 1747 16

• Numele lui nu este 
menţionat pe pagina de titlu, dar ştim că a fost tipograf şi diorthositor (corector) al 
textului, calitate în care semnează Cuvântul către cititori. Adresându-se acestora, 
Barbu îi înştiinţează că „această cărţulie s-au tipărit pentru ca să aveţi pricina să vă 

14. Ibidem, anexa IX, p. 933. 
15. Daniela Poenaru, Contribuţii la Bibliografia românească veche. Târgovişte, Muzeul Judeţean 
Dâmboviţa, 1973, 22, p. 32-33. 
16. Tit Simedrea, op. cit., anexa X, p. 933-934. 
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l'llRafi lui Dumnezeu în toate zilele săptămânii'' 11 • 

În 1747, mai tipăreşte un Liturghier, în 1748, o Psaltire şi un Ceaslov, iar în 
1750, o Evanghelie. La imprimarea Liturghierului şi a Evangheliei, Barbu împarte 
responsabilităţile de meşter cu Grigore, care apare menţionat pe pagina de titlu după 
Barbu. Deşi în însemnările Mitropoliei ei sunt numiţi la fel - dascăli - şi plătiţi 

la fel, este evident că Barbu (pe care Nicolae Iorga îl considera, prin comparaţie 
cu Grigore, ca gravor „artist mediocru")18 ocupa în ierarhia atelierului primul loc. 
Posibile conflicte cu tovarăşul său or poate lipsa comenzilor, îl face pe Grigore Stan 
Braşoveanu să plece după 1750, la Iaşi. Rămas singur, Barbu imprimă în 1753, 
Acatistul Maicii Domnului, în 1754, o Psaltire cu text româno-slavon iar în 1756, o 
/'saltire slavonă. După această dată, numele său nu mai apare niciodată pe paginile 
de titlu. 

Un document din 26 februarie 1778, inclus într-un volum publicat în 1973, 
l'uprinzând acte judiciare emise în timpul domniei lui Alexandru Ipsilant, ne oferă, 
in treacăt, o explicaţie a dispariţiei lui Barbu din peisajul tipografic, după anul 
1756. Documentul nu a atras atenţia cercetătorilor tiparului, astfel încât data morţii 
Ii pografului a fost considerată până în prezent necunoscută. Pe baza acestui document, 
putem să stabilim data morţii lui Barbu şi circumstanţele în care s-a produs. 

Este vorba de o anafora a mitropolitului Grigore al II-iea către domnul 
Alexandru Ipsilanti, prin care cere să se facă evaluarea unei case construită pe locul 
Mitropoliei. Casa fusese a lui Barbu, dar de când acesta murise era lăsată în părăsire, 
iar Mitropolia dorea să-şi recupereze chiria prin vânzarea materialului rezultat după 
demolare: „Cu smerita noastră anafora, înştiinţăm mării tale că pe locul sfintei 
Mitropolii în mahalaoa ce să numeşte a Vlădicăi, pă Podu Calicilor, este o casă 
rnre mai nainte au avut un Barbu/ dascălul, tipograful Mitropolii şi de când au murit 
acest dascălu, de sânt aproape de 20 de ani (s. n.), stăpânul nu li să ştie care este, 
d sunt <când> unii, când alţii, vedem că şăd într-însilefără dă a nu.fi de nimenea 
/lllŞi şi mai multu pustii şi cu acest fel fiind, nu are Mitropoliia de la cine cere chiriia 
/ Jlimântului" 19

• 

Dacă Barbu încetase din viaţă în jurul anului 1758, este foarte posibil ca el 
sl\ fi fost una din numeroasele victime ale ciumei, care a bântuit oraşul în anii 1756-
175920. Pentru anul 1758, ca dată a morţii pledează şi faptul că în 1759, este angajat 

17. Athanasie Popa, Contribuţii la Bibliografia românească veche (O carte de rugăciuni din 1747), în 
„Studia Bibliologica", III, I 969, p. 584; Daniela Poenaru, op. cit., 22, p. 32-33. 
I K. Nicolae Iorga, op. cit„ p. 47. 
19. Acte judiciare din Ţara Românească. 1775-1781. Ediţie întocmită de Gheorghe Cronţ, Alexandru 
( 'onstantinescu, Anicuţa Popescu, Theodora Rădulescu, Constantin Tegăneanu, Bucureşti, Ed. 
Academiei RSR, 1973, doc. 517, p. 575. 
20. Dascălul Academiei Domneşti, Manase Heliade notează pe un manuscris la 28 mai 1756, că a fugit 
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să tipărească Slujba Sf 
Visarion, un tipograf străin, 

Gheorghe Stoianovici, iar 
din 1760, devine meşter al 
Mitropoliei, fiul lui Stoica 
Iacovici, Iordache Stoicovici. 
Atât însemnările Mitropoliei 
din anii 1747-1750, cât 
ş1 documentul din 1778 
îl numesc pe Barbu 
Bucureşteanul, dascăl - ceea 
ce înseamnă recunoaşterea 

sa ca învăţător şi maestru al 
artei tiparului. Nu cunoaştem 
numele ucenicilor săi, dar cu 
siguranţă unii dintre ei vor fi 
lucrătorii tipografi atestaţi în 
tipografiile bucureştene din a 
doua jumătate a secolului al 
XVIII-iea. 

Cărţile tipărite de el şi-au 
urmat drumul lor, pentru că la 
fel ca şi oamenii, şi cărţile îşi 

au propriul lor destin. Aşa după 
cum am arătat, trei exemplare 
se păstrează în fondul de 

Fig. 2. Evanghelie, Bucureşti, 1750 
(tipărită de Barbu Bucureşteanul) carte veche al muzeului, toate 

trei imprimate la Tipografia 
Mitropoliei: două exemplare din Evanghelia din 1750 şi un exemplar din Psaltirea 
imprimată în 1754. 

Evanghelia din 1750 a fost tipărită în două tiraje, aşa explicându-se faptul 
că unele exemplare sunt semnate de Barbu Bucureşteanul împreună cu Grigore (fig. 
1), altele doar de Barbu (fig. 2). În fondul muzeului se păstrează ambele variante. 

din Bucureşti din cauza ciumii (v. Ştefan Ionescu, Bucureştii în vremea fanarioţilor, Ed. Dacia, Cluj, 
1974, p. 143). O însemnare anonimă din 1756, arată că: ,,Să s(ă) ştii că au murit de ciumă forte rău, în 
domniia lui Costandin vodă, în domnia a patrăle (sic) şi au murit forte rău, la care lucru îi mânca cîinii 
pe creaştini. Aceasta iaste ciuma, care să cheamă morte groznică" (Ilie Corfus, Însemnări de demult, 
laşi, Ed. Junimea, 1975, p. 172). 
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Potrivit contractului de angajare 
din 17 4 7, meşterii tipografi 
uvcau dreptul, ca după tragerea 
lirajului comandat de Mitropolie, 
sn tipărească pe hârtie proprie 
I 00 de exemplare, de care puteau 
dispune după bunul plac. Se pare 
cn exemplarele care au pe pagina 
de titlu doar numele lui Barbu 
reprezintă volumele imprimate în 
nume propriu, pe când cele în care 
npar amândoi fac parte din primul 
liraj, cuvenit Mitropoliei21 • 

Şi Psaltirea merită o atenţie 
~pecială. Ediţia a fost inclusă în 
/lihliografia românească veche 
doar pe baza citării titlului de 
l'nlre Constantin Erbiceanu22, ,. 

lhrii alte elemente de identificare. 
( 'nrlea este atât de rară, încât din 
I 1)1 O (anul publicării tomului al 
doilea al Bibliografiei), până în 
prezent nu au mai fost semnalate 
nlle exemplare, în afara celui 
pnstrat în biblioteca Muzeului 
Municipiului Bucureşti (fig. 3). 
l'c baza acestuia s-a putut face, 

Fig. 3. Psaltire, Bucureşti, 1754 
(tipărită de Barbu Bucureşteanul). 

53 

pentru prima oară, o descriere completă a ediţiei23 • Psaltirea are doar pagina de titlu 
in română, restul textului fiind în întregime în limba slavonă Are un format de mici 

.' I . Dinu A Dumitrescu a afirmat că exemplarele cu numele celor doi tipografi au o hârtie de calitate 
~11pcrioară faţă de cele care au numele unuia singur (v. indreptări la Bibliografia românească veche, în 
„Biserica Ortodoxă Română", anul LXXVIII (1960), nr. 3-4, p. 372). Comparând filigranele hârtiei celor 
do11!1 categorii de exemplare, am constat că pentru imprimarea volumelor semnate de cei doi tipografi 
M m1 folosit patru tipuri de hârtie, din care două se regăsesc şi în volumele cu un singur tipograf. Aşadar, 
d1fcrcn\a calitativă a exemplarelor nu se poate susţine în totalitate. Exemplarele pe care le-am cercetat 
llll' parte din fondurile Episcopiei Buzăului (inv. 3058 - semnat Barbu şi Grigore şi inv. 3919 - Barbu) 
~i Muzeului Municipiului Bucureşti (inv. 49702 - semnate Barbu şi Grigore şi inv. 14418 - Barbu). 
'

1 BRV, II, 292, p. 126 . 
.'I. ~tcfania-Cecilia Ştefan, op. cit„ p. 63-64. 
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dimensiuni, in-8 ( 16x 11 cm.) şi 169 de file fără numerotare. Textul nu a fost paginat, 
fiind ordonat în 21 de caiete, a câte 8 file fiecare. A fost tipărită pe hârtie cu filigran, 
folosindu-se doar culoarea neagră. Exemplarul are o legătură realizată în prima 
jumătate a secolului al XIX-iea, din scoarţe de lemn învelite cu piele, decorate cu 
motive fitomorfe imprimate prin presare la rece, un cotor pe trei nervuri profilate şi 
două încuietori din piele şi metal24

• 

*** 
Puţini cunoscuţi astăzi, tipografii epocii domniilor fanariote, printre care se 

numără şi Barbu Bucureşteanul, au fost artizanii transformării textelor manuscrise 
în tipărituri. Prin munca lor, deseori anonimă, ei au scos la lumină cărţi, care prin 
conţinutul lor de idei şi prin ampla lor receptare au contribuit la tranziţia societăţii 
româneşti spre modernitate. Aceste cărţi au fost ascultate cu evlavie în biserici, 
copiii au învăţat să silabisească pe filele lor şi tot ele au fost lectura de suflet a 
intelectualităţii muntene, moldovene sau transilvănene. Spre deosebire de veacul 
anterior, când printre tipografi s-au numărat şi mari cărturari, meşterii epocii fanariote 
nu sunt semnalaţi ca autori, traducători sau copişti. Totuşi, trăind în lumea abstractă 
a cuvintelor, unii dintre ei se dovedesc a fi persoane instruite, cu o îndelungată 
experienţă a scrisului, cititului şi meditaţiei, ceea ce ne face să-i aşezăm alături de 
micii intelectuali ai epocii. Deşi nu este ilustru, nici pitoresc, revendicăm pentru 
Barbu Bucureşteanul, acest modest meşter tipograf, dreptul de a figura în galeria 
personajelor bucureştene de la jumătatea secolului al XVIII-iea. 

SUMMARY 

The article presents a book printer /rom the Fanariote epoch, Barbu 
Bucureşteanul, and the eight Christian Orthodox books he printed between the years 
1744-1756. After finishing his apprenticeship in Bucharest, Wallachia, he looked 
for work in the neighbouring province of Moldavia, where he started in 1744, at 
the Rădăuţi Bishopric printing establishment. He then returned to Bucharest, in 
1747, being employed by the Metropolitan Church printing estab/ishment, where he 
worked and instructed some pupi/s, till his death caused by p/ague, in 1756. 

24. lnv. 19972. 
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REPREZENTAREA FECIOAREI MARIA 
CU PRUNCUL PE SIGILIILE ORAŞULUI BUCUREŞTI 

- conturarea arhetipului -

55 

N azen Ştefania Peligrad 

Acest studiu are ca scop reconstituirea arhetipului iconografic al reprezentării 
Maicii Domnului cu pruncul ţinând cont de trei semnificaţii hermeneutice: cea 
lilerar-descriptivă, mistică şi cea simbolizantă. Pentru a reconstitui corpusul 
i:anonic al icoanei Maicii Domnului cu pruncul este nevoie de prezentarea scrierilor 
lestamentare şi a celor apocrife. În primele secole ale imperiului creştin, împăraţii au 
folosit în iconografia imperială imagini cu caracter religios pentru a întări şi mai mult 
originea divină a puterii şi autorităţii. Deşi împăraţii au devenit mai repede conştienţi 
de puterea imaginii, Biserica în acestă perioadă nu a luat nici o atitudine favorabilă 
în ceea ce priveşte iconografia creştină alcătuită din reprezentările aniconice ale 
divinului şi sacrului. Un sinod local din Elvira (Spania) din anii 305-312 a interzis 
i:u desăvârşire prezenţa imaginilor în biserici, specificat în canonul 36: "Am socotit 
r·ci i'n biserici nu trebuie să se afle picturi, iar ceea ce este venerat şi adorat să nu.fie 
11ictat pe pereţi/ 1 După cum vom vedea în cele ce urmează, imaginile şi simbolurile 
i:reştine au fost folosite mai întâi în propaganda imperială, iar mai târziu Biserica a 
devenit conştientă de importanţa imaginilor (icoanelor) acceptându-le prin Sinodul 
<)uinisext (in Trullo) din anul 692, canonul 822

. 

Discursul iconologic şi iconografic al icoanei Fecioarei (nap8&voc;) cu 
pruncul a înregistrat continuităţi în repertoriul teologic al artei sacrale. Cele mai vechi 
reprezentări ale Fecioarei cu pruncul sunt considerate cele din catacomba Priscilla 
(secolul al II-iea). Una din aceste fresce, datând din prima jumătate a secolului al 11-
lea, o înfăţişează pe Maica Domnului alăptându-şi pruncul. Tot aici s-au mai păstrat 
două reprezentări în frescă ale Sfintei Maria: Buna Vestire3 şi Închinarea Magilor". 

I. H. Koch, Die altchristliche Bilderfrage nach den literarischen Quellen, Gotingen, 1917, p. 9; W. 
l·'.llinger, Die Stellung der a/ten christen zu den Bildern in den ersten vier Jahrhunderten, Leipzig, 1930, 
p. 28 -apud.; A. Grabar, Iconoclasmul bizantin, Editura Meridiane, Bucureşti, 1991, p. 178. 
2. Ibidem., p. 80. 
1. F. Tristan, Primele imagini creştine. De la simbol la icoană secolele li-VI, Editura Meridiane, 
llucureşti, 2002, p. 239. 
4. V. Fiocchi Nicolai; F. Bisconti; D. Mazzoleni, The christian catacombs of Rome, history, decorat ion, 
i11scriptions, Regensburg, Schnell und Steiner, 2002, p. 74, 126. 
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Deseori Fecioara era reprezentată singură ca Orantă. Pe numeroase vase liturgice, 
găsite în catacombe, erau reprezentaţi alături de sfănta Fecioară apostolii Petru şi 
Pavel, sau mama ei, sfănta Ana. 

După tipul iconografic reprezentările Maicii Domnului pot fi împărţite în 
trei grupe5: 

I) icoane ilustrând evenimentele evanghelice: Naşterii Domnului, icoana 
Bunei Vestiri, a Răstignirii, a Învierii. La acestea se adaugă icoana vizitării Elisabetei, 
a minunii de la Cana Galileii sau Adormirea Maicii Domnului. 

2) icoane reprezentând-o pe Fecioară avându-l în medalion, pe piept, 
pe Isus-Emanuel (tip iconografic întâlnit frecvent din secolul al VIII-Iea în 
imperiul bizantin). 

3) icoane unde Fecioara este înfăţişată ţinând în braţe pruncul Isus. Acest 
tip iconografic asupra căruia vom insista este cel mai răspândit în spaţiul bizantin. 
Ceea ce defineşte iconografia Maicii Domnului este hristocentrismul, orientarea 
către Hristos. Prin cele trei icoane Buna Vestire, Icoana Naşterii lui Isus Hristos şi 
Maica Domnului cu pruncul s-a stabilit imaginea ontologică a lui Dumnezeu, care 
este Hristos. Fondul hermeneutic ne ajută să înţelegem forma imaginilor, contextul 
istoric, limbajul lingvistic al mărturiilor creştine raportate la condiţiile istorice de-a 
lungul timpului. Cuvântul s-a întrupat în ipostasul dumnezeiesc al lui Hristos pentru 
a da posibilitatea omenirii să se mântuiască6 • 

Printre cele mai răspândite tipuri de reprezentare sunt7: Hodighitria 
(Conducătoare, Îndrumătoare), Glykofilousa (Dulce-Iubitoare) numită şi 
Kardiotissa (Iubitoarea), Eleousa (Îndurătoarea), Paramythia (Mângietoarea), 
Pantanassa (Împărăteasa tuturor), Amolintos (a Patimilor), Axion Estin 
(Vrednică este), Platytera (Cea mai presus de ceruri sau a Întrupării), 
Galaktotrophousa (Care alăptează), Potirul nesecat, Tricherousa (Cea cu trei 
mâini). La sfârşitul secolului I, Ignaţiu din Antiohia considera că existau trei 
taine: virginitatea Mariei, conceperea şi moartea lui Hristos8

, iar în secolul 
al II-iea Iustin consemna: "Înţelegem în sfârşit că el (Isus) s-a făcut om prin 
Fecioară, aşa încât pe calea pe care începuse a luat sfârşit neascultarea venită 
de la şarpe. Eva era virgină, necoruptă: cuvântul şarpelui zămislind, ea va 
naşte neascultare şi moarte. Dar Fecioara Maria a zămislit credinţă şi bucurie 
atunci când Îngerul Gabriel i-a dat vestea cea bună că Duhul Domnului va 

5. http://www.crestinortodox.ro/Primele _reprezentari _ale_ Maicii_ Domnului-53-7384.html. 
6. C. Yannaras, Libertatea moralei, Editura Anastasia, Bucureşti, 2004, p. I O I. 
7. Ibidem, p. 5. 
8. F. Tristan, Primele imagini creştine. De la simbol la icoană secolele li-VI, Editura Meridiane, 
Bucureşti, 2002, p. 412-413. 
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l'L'ni asupra ei şi că Puterea celui Preaînalt o va umbri "9
• 

Irineu accepta şi el în scrierea sa virginitatea Mariei: "Ei (profeţii) au 
/ll't'dicat despre Emanuel născut din Fecioară; prin aceasta ei făceau cunoscută 
1111iunea Cuvântului lui Dumnezeu cu lucrarea prin el făurită, anume că Cuvântul 
s1• va/ace trup, şi Fiul lui Dumnezeu, Fiul Omului; că el, cel Neîntinat, va deschide 
/ilră de pată sânul cel curat ("purus pure puram aperiens vulvam ")care a primenit 
oamenii în Dumnezeu şi că s-a făcut pe sine fără pată "10

• Puritatea Mariei a fost 
ncceptată şi la Conciliul de la Constantinopol din anul 533 unde unul din articolele 
promovate a fost legat de "Maria sfântă şi slăvită mamă a lui Dumnezeu pururea 
fi•l'ioară ". La Ravenna, în biserica Santa Maria la Grande era păstrată o icoană a 
h:c ioarei pe tron cu pruncul 11

• Din cele mai vechi timpuri imaginea vizuală a fost 
li1losită pentru a transmite un mesaj şi astfel artele vizuale au fost folosite pentru 
propovăduirea creştinismului. Trebuie menţionat încă de la început că reprezentarea 
mumei cu pruncul a fost un tip universal, ulterior fiind identificată cu Fecioara 12

• Tot 
in această perioadă circulau sub formă de amulete din teracotă în mediile militare 
~i iconografia zeiţei Isis avându-l pe Horus în braţen. De asemenea erau prezente şi 
reprezentările Afroditei şi ale lui Eros, dar şi matres din provinciile galice şi nutrices 
1111gustae din Pannonia 14

• Pentru modelul creştin s-a impus Fecioara cu pruncul 
primind închinarea magilor (Matei, II, 1-12). Se consideră că prototipul icoanei 
Maicii Domnului cu pruncul (nu s-a păstrat) ar fi fost realizat de sfăntul Luca15

, 

dnlorită unor revelaţii dumnezeieşti. Când se prăznuieşte icoana Maicii Domnului 
din oraşul Vladimir (26 August) în canon este consemnat numele evanghelistului 
I .uca: "Zugrăvind prea cinstitul tău chip, dumnezeiescul Luca, scriitorul cel insuflat 
tic· Dumnezeu al Evangheliei lui Hristos, a înfăţişat pe Ziditorul a toate pe braţele 
111/e ". Tot din textul liturgic aflăm despre "icoana cea nefăcută de mână", din care 
o copie se află în oraşul Kazan, Rusia. Praznicul icoanei numită (Kazanskaia, se 
sllrbătoreşte la 22 octombrie). Pe parcursul slujbei este dezvăluită originea ei: 
''f>umnezeieştii apostoli cu mare glas binevestind cuvântul Evangheliei lui Hristos 

1111 :idit o dumnezeiască biserică în numele tău prea sfânt, Născătoare de Dumnezeu 
şi au venit la tine, stăpână rugându-te să vii la sfinţirea ei. Iar tu, o Maică a lui 
I >umnezeu le-ai spus: mergeţi în pace şi eu voi fi cu voi acolo. Jar ei mergând, au 

11. lhidem. 
10. lhidem. 
11 . A. Grabar, Martyrium, voi. II, Paris, 1946, n. 1, p. 213. 
12. F. Tristan, Primele imagini creştine. De la simbol /a icoană secolele li-VI, Editura Meridiane, 
llucureşti, 2002, p. 247. 
I I. Ibidem. 
14. lhidem. 
I 'i. A. Grabar, Iconoclasmul bizantin, Eitura Meridiane, Bucureşti, 1991, p. 32-33. 
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aflat acolo pe stâlpul Bisericii tale, Stăpâna, asemănarea chipului, zugrăvită prin 
puterea dumnezeiască şi văzându-l s-au închinat ţie şi au preaslăvit pe Dumnezeu ». 
(Sedealna cântării a treia a Canonului). 

Ca Maică a lui Dumnezeu, cu pruncul în braţe, e pictată şi bust stând pe 
tron. Pe bolta altarului apare în întregime, aşezată pe un tron imperial, încadrată de 
îngeri, ţinându-şi pruncul aşezat pe genunchi şi cu braţul sprijinit pe umărul lui (cum 
se vede la Humor) sau cu ambele mâini (aşa cum apare la biserica domnească de la 
Curtea de Argeş); putem să amintim şi de icoana de pe catapeteasmă unde apare bust 
şi cu pruncul în braţe 16 • Alteori Fecioara este reprezentată pe absida altarului după 
chipul descris de Apocalipsă: « înveşmântată cu soarele, luna era sub picioarele ei 
şi pe cap purta cununa de douăsprezece stele » 17

• 

Această reprezentare iconografică a Fecioarei cu pruncul este cea mai concretă 
dovadă de întrupare a Cuvântului. Isus a existat şi este fiul lui Dumnezeu având două 
naturi, una divină şi una umană, coexistând într-o ipostază. Forma de reprezentare a Maicii 
Domnului cu pruncul concentrează ontologia existenţei persoanei (pros şi radicalul ops
genitiv 6pos: înseamnă privire, ochi - formează cuvântul compus pros-6pon: persoană care 
stă cu faţa, opse-pros, spre cineva sau ceva18) în relaţia de comuniune cu Dumnezeu (după 
cum susţinea sfăntul Petru "divinae consortes naturae "-părtaşi ai firii dumnezeieşti1 9) prin 
realităţi dumnezeieşti, în materie şi simbol. Tipul iconografic al Fecioarei cu pruncul implică 
o reprezentare a mântuirii prin reabilitarea sistematică a trupului material al divinului în 
cadrul evoluţiei artei figurative creştine. Omul devine persoană prin botez, depăşindu
şi condiţia de individ. Teologia mistică ne învaţă că "Dumnezeu s-a făcut om pentru ca 
oamenii să poată deveni dumnezei" !2°. Odată cu primul conciliu ecumenic de la Niceea din 
anul 325 s-a stabilit că Isus este "Dumnezeu născut din Dumnezeu" prin stabilirea Credo
ului creştin, cu alte cuvinte Dumnezeu - Tatăl şi Hristos au aceeaşi natură (homousioi) în 
alcătuirea trinităţii21 , iar în cel de la Efes din anul 431 a stabilit că Maria este mama lui Isus, 
ea devenind Maria Theotokos (Născătoare de Dumnezeu). Toate aceste decizii conciliare 
au încurajat dezvoltarea publică a cultului Fecioarei. Structura iconografică a Fecioarei cu 
pruncul implică un sistem analogic de construcţie teologică. În primul rând avem descrierea 
Înţelepciunii din Vechiul Testament22: 

16. http://www.crestinortodox.ro/Primele _reprezentari_ ale_ Maicii_ Domnului-53-7384.html. 
17. Apocalipsa, 12, I. 
18. C. Yannaras, Libertatea moralei, Editura Anastasia, Bucureşti, 2004, p. 15. 
19. V. Lossky, Teologia mistică a bisericii de răsărit, Editura Anastasia, Bucureşti, 1990, p. 97. 
20. lbidem., p. 38-citează. 
21. S. Brezeanu, Istoria imperiului bizantin, Editura Maronia, Bucureşti, 2007, p. 33. 
22. Isaia, VII, 14. 
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l'entru că înţelepciunea este mai sprintenă decât orice mişcare.face loc pretutindeni 
11rin curăţia ei. 

/•:o este suflul puterii lui Dumnezeu, ea este curată revărsare a slavei Celui 
..t totputernic, astfel că nimic nu poate s-o mânjească. 

1~·a este strălucirea luminii celei veşnice şi oglinda fără pată a lucrării lui Dumnezeu 
şi chipul bunătăţii Sale, 

Viindcă este una, toate le poate, şi rămânând una cu sine însăşi, ea toate le înnoieşte, 
şi răspândind-se prin veacuri, în sufletele pierdute, ea întocmeşte din ele prieteni ai 
lui Dumnezeu şi prooroci. 

C '11 adevărat Dumnezeu nimic nu iubeşte, fără numai pe cel ce petrece întru 
i11(elepciune. 

l«'a este mai frumoasă decât soarele şi decât toată orânduirea stelelor; dacă o pui 
11/tituri cu lumina, înţelepciunea o întrece. 

Viindcă după lumină urmează noaptea pe când înţelepciunea rămâne nebiruită în 
/tl(a răutăţii23 • 

Maria era fiica Anei şi a lui Ioachim, identificaţi în Protoevanghelia lui Iacov24
, 

fecioară harnică şi credincioasă făcând parte din neamul lui David, fiind logodită 
formal cu Iosifl5. Maria a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt şi l-a născut pe 
Mfintuitor, naştere ce nu i-a stricat fecioria26 rămânând "Pururea Fecioară" - aşa cum 
11 prefigurat-o proorocul Iezechiel prin "Poartă închisă, prin care a intrat Domnul 
1>11mnezeu şi va fi închisă "27

• Un element religios dezvoltat de gândirea creştină se 
referă la doctrina "imaculatei concepţiuni". În tipul iconografic bizantin Fecioara 
Mnria reprezintă Biserica - Mireasa lui Hristos28

, fiind asemănată şi cu o corabie.29 

Pentru a se înfăptui mântuirea noastră trebuia ca "Fiul celui Preaînalt" să fie născut 
tic o fecioară pentru a nu purta povara păcatului originar. Toţi pruncii născuţi poartă 
lll'lcatul originar, el fiind îndepărtat numai prin botez. Se spune că naşterea miraculoasă 

21. Cartea Înţelepciunii lui Solomon, cap. VII, 24-30 . 
• 'ol. F Tristan, Primele imagini creştine. De la simbol la icoană secolele II-V/, Editura Meridiane, 
ll11cureşti, 2002, p. 238 . 
. '.~.Matei, 1, 18; Luca, 1, 27. 
2h. Matei, 1, 20, 25; Luca, 1, 34-35. 
!7. lczechiel, 44, 2. 
211. I. Mircea, Dicţionar al Noului Testament, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe 
l<omâne, Bucureşti, 1995, p. 174. 
2'1. F. Tristan, Primele imagini creştine, De la simbol la icoană secolele II-VI, Editura Meridiane, 
ll11cureşti, 2002, p. 198. 
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a Fiului Omului (denumire întâlnită mai ales în Noul Testament) "zămislit din Sfântul 
Duh" s-a răspândit aproximativ la 60 de ani de la crucificarea lui. Primul document 
creştin legat de această întâmplare era Evanghelia lui Luca datând din anul 100, a 
lui Matei ( 100-11 O) şi a lui Ioan ( 100-?). În Antichitate oamenii credeau că o simplă 
atingere a zeului era suficientă pentru a lăsa o femeie însărcinată. 

Din secolul al IV-iea unii scriitori creştini au căutat să formuleze descrieri 
literare ale chipului trupesc şi sufletesc al Maicii Domnului, pentru conturarea 
canonului de reprezentare în limbajul iconografic creştin. Una dintre acestea, 
transmisă până la noi este a lui Epifaniu (secolul al IV-iea): ,,În toate era plină de 
demnitate şi serioasă, vorbea puţin şi numai când trebuia; bucuroasă la ascultare şi 
binevoitoare; cinstea pe toţi şi se pleca în/aţa tuturora. De statură mijlocie, deşi unii 
zic a.fi (fost) de trei coţi. (Faţa o avea, nici rotundă, nici ascuţită, dar mai prelungă); 
chipul (îi era) de culoarea grâului, cu părul (ascuns) gălbui; cu ochii (vioi şi curaţi) 
având (în ei) nuanţe gălbui (tocmai de culoarea măslinelor) cu sprâncenele (arcuite) 
lungi (şi puţin negre); buzele trandafirii; cu mâinile prelungi şi degetele asemenea. 
Şi în.fine, toată.fiinţa ei era simplă.fără de mândrie sau vreo împodobire omenească, 
ci smerită, neprefăcută şi fără de prihană, cu îmbrăcăminte cuviincioasă. (şi afară 
de acestea ... mai presus de toate, era înfrânsa multă frumuseţe divină) »30

• 

În formarea iconografiei şi a manifestărilor religioase au contribuit într-o 
mare măsură riturile imperiale. Un exemplu revelator este şi cathedra (în limba 
greacă înseamnă jilţul), obiect de mobilier folosit de romani în viaţa de familie, 
unde stăpânul casei îşi primea invitaţii pe un jilţ cu spătar înalt. Grecii au folosit 
cuvântul tronos (tron). În timp acest tron a căpătat valenţe regale sau imperiale3 '°. În 
reprezentările ortodoxe Fecioara cu pruncul este aşezată pe un tron imperial aşa cum 
apare şi Hristos în scenele de la mijlocul secolului al IV-iea, sub influenţa imaginii 
imperiale32

• Tronul imperial a devenit tronul ecleziastic simbolizând Biserica. 
Cultul portretului împăratului a influenţat într-o măsură semnificativă cultul 

imaginilor creştine prin venerarea portretelor împăratului şi a împărătesei, a 
demnitarilor, episcopilor alături de simbolurile palatului sacru, de semnele sacre 
al puterii imperiale fără să se facă legătură cu idolatria33

• Acest cult a cunoscut o 
largă răspândire începând cu domnia lui Constantin cel Mare. Rolul imaginilor era 
accesibil tuturor, pe când scrierea nu era accesibilă întregii populaţii. Un exemplu 
revelator în acest sens este şi o reprezentare a Maicii Domnului pe tron, în jurul căreia 

30. http://www.crestinortodox.ro/Primele _reprezentari _ale_ Maicii_ Domnului-53-7384.html. 
31. F. Tristan, Primele imagini creştine. De la simbol la icoană secolele //-VI, Editura Meridiane, 
Bucureşti, 2002, p. 349. 
32. Ibidem, p. 350. 
33. A. Grabar, Iconoclasmul bizantin, Editura Meridiane, Bucureşti, 1991, p. 164. 
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erau grupaţi împăratul Leon I, soţia sa Verina, fiica lor Ariana, iar de braţul Verinei 
se sprijină tânărul Leon (împăratul coregent), viitorul urmaş la tron al lui Leon I. 
Această reprezentare datează din anul 473. Un alt exemplu îl prezintă pe împăratul 
Leon al VI-lea cel Înţelept înfăţişat în poziţie de plecăciune în faţa Pantocratorului 
(începutul secolului al IX-iea - mozaicul de deasupra intrării în Sfânta Sofia din 
( 'onstantinopol)34 • Iconografia creştină a mai preluat din iconografia romană 
ugresivitatea manifestată de învingător asupra învinsului: Arius a fost zugrăvit căzut 
lu pământ după confruntarea din Sinodul de la Niceea din anul 325, sfăntul Nicolae şi 
ul\i sfinţi sunt reprezentaţi trăgându-i de barbă pe eretici, tratându-i ca pe cei mai aprigi 
duşmani sau diferite figuri de ierarhi călcau în picioare episcopii declaraţi eretici aşa 
cum făceau odinioară împăraţii romani redaţi călcând în picioare barbarii învinşi35 

-

ceea ce scotea în evidenţă faptul că iconarii cunoşteau atât iconografia imperială cât şi 
puterea reprezentării vizuale. Scopul acestui tip de iconografie era o formă pătimaşă 
de exprimare a manifestărilor religioase, chiar dacă de multe ori agresivitatea 
reprezentării se depărta semnificativ de conţinutul discuţiilor teologice36

• 

Iconologia creştină a păstrat şi venerat, printr-o interpretare ipotetică, 

simbolurile legitimării regale orientale legate de structura regalităţii de tip divin. 
Alte elemente iconografice care ar putea fi legate de spaţiul vizual antic oriental 
sunt: frontalitatea, monumentalitatea, uniformizarea cromatică a spaţiului plastic, 
indepărtarea detaliilor insignifiante, cu alte cuvinte prezenţa canoanelor şi a 
hieratismului. Deşi aceste informaţii nu sunt convingătoare în această formă, ele 
uu reprezentat sorgintea cultului regal part şi sasanid, a celui imperial roman şi 

bizantin (susţinerea acestei afirmaţii va fi făcută cu ocazia altui studiu). Emblematica 
imperială a fost preluată şi adaptată pentru spaţiul creştin unde Hristos a devenit 
rege al tuturor popoarelor. Mantia şi coroana (diadema) Fecioarei Maria sau ale lui 
I lristos sunt două dintre atributele introduse de Constantin cel Mare în simbolistica 
puterii imperiale37

• Primul împărat roman care a introdus diadema solară în costumul 
imperial a fost Aurelian. Acest accesoriu era strâns legat de cultul lui Sol Invictus 
ridicat în timpul lui Aurelian la rangul de religie a întregului imperiu. Sub Diocleţian, 
( 'onstantin cel Mare şi definitiv în timpul lui Constantinus I, Constantinus II, 
împăraţii au purtat-o în mod constant38

• Întreaga iconografie creştină transmite 
d\ adevăratul suveran nu era împăratul, ci Hristos alcătuindu-se astfel imaginea 
fundamentală a întrupării Cuvântului. În spaţiul grec, împăratul era numit the6s 

14. T. Whittemore, The Mosaics of St. Sophia al Istanbul, Paris-Oxford, 1933, pi. XII sq. 
I~. A. Grabar, /conoc/asmul bizantin, Editura Meridiane, Bucureşti, 1991, p. 120. 
1(1. Ibidem. 
17. R. P. Wenger, în "Revue des Etudes Byzantines" X, 1952, p. 353. 
IK. •**Enciclopedia civilizaţiei romane, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982, p. 259. 
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conferindu-i împăratului o origine divină: principele era asemănător zeilor, statutul 
său fiind comparabil cu cel al sfinţilor creştini de mai târziu. Iconografia creştină a 
construit o unitate a moştenirilor antice orientale concentrate pe legătura dualităţii 
putere-autoritate. Această teorie politică este de fapt un capital simbolic aşa cum 
o numeşte Bourdieu39

• Harrison numeşte această competiţie - conflict simbolic40 

concentrat pe valoarea simbolurilor politice, pe producerea lor, contextul competiţiei 
proprietăţii sau pe supravieţuirea lor ca embleme a afiliaţiilor politice.41 Multe din 
aceste conflicte au fost generate de condiţiile geografice, altele datorită contactelor 
dintre comunităţile vecine, sau a relaţiilor dintre învingător şi învins, în special 
când acestea erau stimulate de diferenţele naţionale şi culturale; de asemenea, au 
contribuit diferenţele sociale, economice şi culturale din interiorul unei societăţi. 
Atât continuitatea cât şi conflictul apar ca părţi inevitabile ale experienţei generale 
istorice, interacţiunea lor echivalând cu semnificantul în dezvoltarea civilizaţiei42 • 

De obicei, învingătorul din război se impune în modul de viaţă al învinsului căutând 
să-şi asume ceva din identitatea, prestigiul şi legimitatea lui.43 

În ceea ce priveşte sorgintea cultului Fecioarei cu pruncul credem că el s-ar fi 
format în spaţiul asirian, având germenul de formativitate de la cultul zeiţei Iştar, care 
în timp a dus la un sincretism interpretativ prin identificarea zeiţei Mamei cu Rhea, 
Demeter sau Artemis-Hekate din perioada elenismului târziu. Interpretarea propusă 
a prins contur de la studiul unei matrici din bronz ale cărei trăsături iconografice erau 
specifice atelierelor din Smyma, păstrată la Muzeul Metropolitan din New York44 

(susţinerea acestei teorii va fi argumentată în alt context). 
În perioada medievală în Ţările Româneşti s-a manifestat la toate straturile 

sociale ritul ortodox al Bisericii. Însemnătatea evoluţiei cultului Maicii Domnului 
în iconografia Ţării Româneşti a fost de necontestat, fiind strâns legată de rolul avut 
pe plan politic în societatea Bucureştiului în Evul Mediu. În perioada feudală, Ţara 
Românească a fost dominată de conflictele cu fanarioţii culminând cu dominaţia 
acestora în Moldova din anul 1711, iar în Ţara Romînească din anul 1716, sfârşindu
se în anul 1821 cu revolta lui Tudor Vladimirescu. Trebuie avută în vedere implicarea 

39. P. Bourdieu, The logic of practice, translated by. Nice R., Cambridge: Polity Press, 1990, pp. 112-21. 
40. S. Harrison, Four Types of Symbolic Conflict, The Journal of the Roya! Anthropological Institute, 
Voi. I, No. 2. (Jun., 1995), pp. 255. 
41. Ibidem. 
42. T.R.S. Broughton, Continuity and conflict in the Ancient Near Est, XIII Intemational Congress of 
Historical Sciences, "Nauka„ Publishing House Central Department of Oriental Literature, Moscow, 
1970, p. I. 
43. S. Harrison, Four Types of Symbolic Conflict, The Journal of the Royal Anthropological Institute, 
Voi. I, No. 2. (Jun., 1995), pp. 260. 
44. E.D. Reeder, The Mother of the Gods and a Hellenistic Bronze Matrix, American Journal of 
Archaeology, Voi. 91, No. 3 (Jul., 1987), pp. 423-440. 
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otomanilor în structurile administrative, sociale şi economice din zona Munteniei 
nctuale şi nu în ultimul rând religioase. Au folosit cele mai dure şi agresive metode 
de a impune populaţiei credinţa islamului ajungând de multe ori la crimă (cazul 
domnitorului Constantin Brâncoveanu decapitat împreună cu cei patru fii la 
( 'onstantinopol de ziua Adormirii Maicii Domnului (15 august 1714).45 În această 
perioadă, Bucureştiul avea un sistem de autonomie redusă condus de un consiliu 
local format dintr-un judeţ şi 12 pârgari (judele şi oamenii buni şi bătrâni)46 • Această 

conducere era asemănătoare cu sistemul comunal din perioada modernă (la 31 martie 
I 848 domnitorul Alexandru Ioan Cuza a promulgat o lege prin care Bucureştiul a 
devenit comună urbană condusă de un primar). Judeţul deţinea cheia oraşului fiind un 
post echivalent cu al primarului până când Bucureşti a devenit oraş, capitală a Ţării 
Româneşti. Din anul 1578 s-a păstrat documentul emis de judeţul Stan cu imaginea 
Maicii Domnului cu o inscripţie „Aceasta este pecetea oraşului Bucureşti "47

• Se 
consideră că alegerile pentru aceşti reprezentanţi de seamă ai societăţii bucureştene 
11vea1.1 loc o dată pe an, de obicei primăvara48 • Cel mai vechi document păstrat 
până astăzi datează din 13 mai 156349

, consiliul dispărând la sfârşitul secolului al 
X Vll-lea din ordinul lui Constantin Brâncoveanu, şi se ocupa cu buna desfăşurare 
ndministrativă a Bucureştilor. După apariţia sigiliilor de autoritate orăşenească, 
reprezentarea lor vizuală lor se poate împărţi în două tipuri iconografice50

: primul 
reda imaginea Fecioarei cu pruncul atestat documentar între anii 1563-1634; al 
doilea schiţa Buna Vestire fiind răspândit între anii 1653-1698. Cele două tipuri au 
tiecare câte trei variante distincte51 (fig. 1 I şi II). Scena Buna Vestire (27 martie-
17 iulie 1698) a fost modelul pentru reprezentarea heraldică a emblemei oraşului 
Bucureşti în secolul al XIX-lea. După revenirea domnitorilor pământeni, din anul 
I 822, a apărut pe steagul agiei Bucureştilor o reprezentare modernă a Bunei Vestiri. 

Revenind la imaginea Maicii Domnului cu pruncul pe tron putem vorbi de 
cinci tipărituri sigilare. Cea mai veche a fost emisă între 13 noiembrie 1563 şi 28 

'1 ~. N. Djuvara, O scurtă i'itorie a românilor povestită celor tineri, Editura Hurnanitas, Bucureşti, 2005, p. 152. 
•16. I. Zănescu, Raporturile administraţiei oraşului Bucureşti cu puterea centrală a Ţării Româneşti în 
11•rn/u/ al XVI-iea, Muzeul de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti, voi. 13, 1999, p. 36; L. Lehr, 
< h').!anizarea oraşelor în Ţara Românească între 1501-1650, Studii, IX, Bucureşti, 1956, nr. 2-3, p. 58. 
·17. Idem., Administraţia oraşului Bucureşti şi autoritatea centrală, Magazin Istoric, iunie, 2006, p. 72. 
·1K. E. Vârtosu, Din sigilografia Moldovei şi a Ţării Româneşti, Documente privind istoria României, 
Introducere, II, Bucureşti, 1956, p. 443. 
4lJ. I. Zănescu, Administraţia oraşului Bucureşti şi autoritatea centrală, Magazin Istoric, iunie, 2006, 
p. 71-74 . 
. ~O. P. Cemovodeanu; N. Vătămanu,, Consideraţii privitoare la peceţile oraşului Bucureşti în secolele 
11/ XVI-iea şi al XVII-iea, Materiale de Istorie şi Muzeografie, Bucureşti, IV, 1966, pp. 3-44. 
~I. D. Cemovodeanu, Contribuţiuni la studiul stemei Municipiului Bucureşti în secolul al XIX-XX, 
Muzeul de Istorie a Municipiului Bucureşti, voi. VIII, 1971, p. 159. 
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noiembrie 158052
• Următoarele reprezentări iconografice ale Maicii Domnului îi 

prezintă pe sfinţii Constantin şi Elena în scena Întâmpinării Domnului, motiv pentru 
a face încă o dată vizibilă unitatea terestră şi divină dintre biserică şi primul împărat 
creştin, marcând moştenirea ortodoxă. În a treia reprezentare a Bunei Vestiri apar: 
judeţul Gherghina şi cei 12 pârgari cu pecete proprie având inscripţia următoare: 
„ Gherghina judeţul cu 12 pârgari: leat 7152 (1643-1644) "53• 

În perioada de domnie a lui Constantin Brâncoveanu, imaginea Maicii 
Domnului cu pruncul devenise protectoarea şi stema oraşului Bucureşti. În expoziţia 
permanentă a Muzeului Municipiului Bucureşti se păstrează una din cele şaptesprezece 
săbii aparţinând domnitorului Constantin Brâncoveanu. Pe lângă pietrele preţioase 
care înfrumuseţau sabia s-a păstrat imaginea Maicii Domnului cu pruncul de tip 
Hodighitria (fig. 2). Atât Fecioara cât şi pruncul Isus sunt reprezentaţi nimbaţi, partea 
inferioară terminându-se într-un semicerc. Fecioara are o poziţie frontală, ţinându-l 
pe prunc în mâna stângă, iar cu mâna dreaptă prezentându-l pe Mântuitorul nostru. 
Copilul cel fără de zile ţine în mâna stângă sulul cu mesajul eshatologic, iar cu mâna 
dreaptă binecuvântează. Fecioara poartă un veşmânt bogat sugerat prin faldurile 
ample acoperindu-i trupul. Această poziţie neobişnuită se poate explica prin faptul că 
înainte se obişnuia ca modelul să fie aşezat astfel încât pe obiect imaginea se vedea în 
oglindă. În părţi se poate citi prescurtarea de la MH- Meter şi 0Y - Theou (formă de 
genitiv), MftTTJP E>wLJ - Maica lui Dumnezeu. Fondul este plat plasând personajele 
într-un spaţiu bidimensional. Construcţia imaginii respectă hieratismul şi canonul 
impus de arta bizantină. Tot aici se găseşte şi o inscripţie în limba greacă, a cărei 
traducere este următoarea: "Tu, împărate neînvins, cuvânt al lui Dumnezeu, stăpâne 
atotţiitoru/e, dă cununa izbânzii asupra potrivnici/or, Voievodului şi credinciosului 
Domn Constantin, precum (ai dat-o) altădată împăratului Constantin cel Mare". 

Domnia lui Constantin Brâncoveanu a însemnat pentru Ţara Românească şi 
pentru întreaga Europă un exemplu de credinţă şi de sacrificiu; momentul când fiul 
cel mic şi-a manifestat dorinţa de a renunţa la credinţa ortodoxă, domnitorul i-a spus: 
„ Mai bine să mori de o mie de ori decât să te lepezi de credinţă "54

• 

52. Ibidem, p. 72. 
53. Jbidem. 
54. N. Djuvara, O scurtă istorie a românilor povestită celor tineri, Editura Hwnanitas, Bucureşti, 2005, p. 152. 
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Fig. I - IIA Pecetea oraşului pe cartea din 
18 iunie 1665 (7173) (Buna Vestire) 

Tipul II, varianta A 

Fig. I IIC Pecetea oraşului pe cartea din 
17 iunie 1698 (7206) (Buna Vestire) 

Tipul II, varianta C 

Fig. 1 - II B Pecetea oraşului pe cartea din 
12 iunie 1668 (7176) (Buna Vestire) 

Tipul II, varianta B 

Fig. 2 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



68 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXIII 

SUMMARY 

The representation of the Holy Virgin Mary with the Child on the seals of 
Bucharest - a sketch of the archtype -

This study aims at reconstructing the iconographic archetype of the Virgin 
Mary with the Child (Maria Theotokos) on the basis of three hermeneutic aspects: 
the descriptive, the mystic, and the symbolistic significances. ln order to reconstruct 
the canonic corpus of the icon of the Virgin Mary with the Chi/d, a reference to the 
New testament and the apocryphic texts is required. The way the Virgin is represented 
hints at the ontology in the relation between the individual person and the Divinity, 
which is a longstanding tradition in the patristica/ texts (the difference between 
the individual and the person). The decisions of the various Church Councils have 
sustained the development of the cult of the Virgin Mary with the Child. During 
Constantin Brâncoveanu's rufe (1688-1714), the image ofthe Virgin Mary with the 
Child become part of the coat of arms of Bucharest. 
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MITROPOLIA UNGROVLAHIEI 
LA CURTEA-DE-ARGEŞ. 1359-2009 = 650 DE ANI 

Virgiliu Z.Teodorescu 

Curtea de Argeş, prin voinţa lui Basarab I, domnul Ţării Româneşti, a devenit reşedinţă 
'' mitropoliei ortodoxe a Ţării Româneşti timp de circa două secole, până la mutarea temporară la 
'fiirgovişte şi apoi, în a doua jumătate a veacului al XVII-iea, a transferării definitive la Bucureşti. 

„Popoarele care sunt pătrunse mai mult de însemnătatea trecutului naţional, acelea au o 
""nştiinţă mai dezvoltată, acelea şi au mai bine fixate ţintele către care tind; iar acele popoare, cari n
''" conştiinţa şi mândria trecutului lor, cari nu sunt destul de convinse de rolul trecutului în dezvoltarea 
1wamului, acelea sunt expuse pieirii. Cele mai tari naţiuni ale Europei de azi sunt acelea în care 
t'llnştiinţa trecutului e mai dezvoltată ... " 

Virgil Drăghiceanu 

Mitropolia Ungrovlahiei a avut reşedinţa la Curtea de Argeş în perioada de 
ln jumătatea veacului al XIV-iea - începutul veacului al XVI-iea. 
Lvenimentele militare au consemnat pentru anii 13 3 7-13 3 8 acţiunea expansionistă 
11 tătarilor care au reuşit să cucerească, printre altele, importanta aşezare portuară 
dunăreană Vicina, determinând şi refugierea la nordul Dunării a mitropolitului 
luchint care astfel a ajuns la Curtea de Argeş, fiind primit de domnul Basarab I, 
cure i-a încredinţat misiunea de păstorire a credincioşilor ortodocşi, făcând 

1.:oncomitent demersurile cuvenite întru recunoaşterea acestuia de către patriarhia din 
l 'onstantinopol, ca mitropolit al Ungrovlahiei. Au fost necesare mai multe asemenea 
demersuri. Peste ani, patriarhul Calist I împreună cu Sinodul ecumenic, în timpul 
domniei lui Alexandru Nicolae, au acordat această recunoaştere în noua rezidenţă, 
pentru a păstori pe credincioşii din Ţara Românească, pe românii ardeleni, cu titlul 
de „exarh a toată Ungrovlahia şi al plaiurilor". Reşedinţa, la început, a avut-o în 
preajma Bisericii Sf. Nicolae Domnesc, limitrofă Curţii Domneşti, unde au fost 
nduse moaştele Sfintei Filofteia, pe la anii 1397-1400. Pe parcursul anilor, pentru 
nsigurarea bazei materiale a Mitropoliei, domnul Nicolae Alexandru VV. i-a acordat 
sll'lpânirea peste moşiile: laşii, Prăvălenii şi Cometu, iar domnul Mircea cel Mare 
VV. i-a dăruit Fleştii de Bascov. 

Înaintarea în ani a mitropolitului Iachint, scăderea puterilor acestuia, dar 
111ai ales necesitatea ca în zona vestică a ţării să fie o minte şi o mână puternică, în 
stare să stăvilească penetraţia misionară a catolicismului a determinat, după câteva 

I Textul conferinţei prezentat la 20 mai 2009 în incinta Palatului Muzeului Municipiului Bucureşti. 
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decenii, instituirea unei a doua mitropolii, cea a Severinului, conducătorul acesteia 
fiind subordonat mitropolitului Ungrovlahiei. 

În această perioadă de aproape două secole, succesiunea de mitropoliţi, iniţial 
de obârşie greacă, apoi română, l-a avut, în finalul prezenţei la Curtea de Argeş, pe 
Macarie al Ii-lea „mitropolitul a toată Ţara Românească, Plaiului şi Severinului", 
după venirea la tronul Ţării Româneşti a lui Neagoe Basarab VV. Acestuia i-a revenit 
misiunea de reorganizare a structurii, scaunelor eclesiastice, activităţilor prioritare 
care să asigure consolidarea vieţii religioase. De obârşie din Muntenegru, refugiat 
la cotropirea ţării sale de către otomani, a ajuns la Târgovişte pe timpul domniei lui 
Radu cel Mare, colaborând cu mitropolitul Maxim Brancovici întru desăvârşirea 
celor declanşate de mitropolitul Nifon. Au fost anii când s-a evidenţiat prin activitatea 
de tipograf pe teritoriul românesc. Ca mitropolit, a fost înscăunat de mitropolitul 
Maxim, la retragerea acestuia, şi de către episcopii de Râmnic şi Buzău. A participat, 
în ziua de 15 august 151 7, la solemnitatea sfinţirii noului lăcaş de la Curtea de Argeş 
şi patriarhul ecumenic Teolipt. Noul Sf. Lăcaş a primit protector hramul Adormirea 
Maicii Domnului. După 2 zile s-a hotărât, la 17 august 1517, mutarea scaunului 
Mitropoliei Ungrovlahiei de la Curtea de Argeş la Târgovişte. Măsura a fost luată 
de „Teolipt, patriarhul Ţarigradului şi de Macarie mitropolitul şi Neagoe Vodă, 
domnul Ungrovlahii şi de toţi boierii cei mari şi cei mici şi de sfântul sobor". Era o 
măsură care fusese resimţită de bune decenii ca o necesitate, ca mitropolitul să se afle 
permanent în anturajul domnului, întru adoptarea celor cuvenite bunei chivernisiri 
a ţării. Capitala fusese mutată la Târgovişte de către domnul Alexandru I Aldea la 
1431. La început de veac XVI, devenise o stringentă necesitate ca mitropolia să 
fie mutată la Târgovişte. În acest sens a acţionat mitropolitul Nifon determinându-l 
pe domnul Radu cel Mare să purceadă la edificarea noului ansamblu mitropolitan 
la Târgovişte, lucrare finalizată în anii domniei lui Neagoe Basarab. Ca o măsură 
tranzitorie, începând din 1501, mitropoliţii erau găzduiţi la Mănăstirea Dealu. 

Iniţial, pentru perioada prezenţei la Curtea de Argeş, biserica Sf. Nicolae a 
Curţii Domneşti a găzduit şi slujbele oficiate de mitropolit însă, cu timpul, s-a impus 
edificarea unui ansamblu care să aibă menirea de a fi efectiva reşedinţă mitropolitană: 
a fost preocuparea fiului lui Mircea cel Mare, domnul Vlad Dracul, frate vitreg cu 
Alexandru I Aldea. La 15 august 1439, a avut loc solemnitatea târnosirii bisericii 
mitropoliei, zidită pe moşia Flămânzeştilor, la nord de Curtea Domnească. Noii 
ctitorii i-a fost hărăzit patron protector, hramul Adormirea Maicii Domnului. A rămas 
ca semnificativă relicvă stema domnului ctitor amplasată iniţial pe turnul de acces. 
Acum i-au fost confirmate anterioarele danii şi a mai primit circa jumătate din moşia 
Flămânzeştilor precum şi proprietăţi în stăpânire împreună cu mănăstirea Govora. 
Construcţia bisericii s-a resimţit în timp, locul ales nefiind propice, numeroasele 
izvoare spălând fundaţiile, încât catastrofalele cutremure din 14 71 şi 1484 i-au fost 
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l'utale, ducând la „dărâmare" întrucât a fost „neîntărită", cum s-a consemnat în anii 
domniei lui Neagoe Basarab, cel care, constatând starea de accentuată ruinare, a avut 
iniţiativa şi putinţa de a declanşa edificarea noului aşezământ. 

Mutaţiile au fost determinate şi de permanentele stări conflictuale între 
rivalele familii, ale dăneştilor şi drăculeştilor, pretendente la tronul ţării. Cei de spiţă 
diinească au un demn reprezentant în Neagoe Basarab care a găsit cu cale de a muta 
Mitropolia la Târgovişte după terminarea lucrărilor declanşate în timpul lui Radu cel 
Mare. Totodată a decis, în 1512, ca în anul următor să înceapă lucrările de la nord 
de Curtea de Argeş, la edificarea ansamblului monahal ce a dobândit, prin valenţele 
urhitecturale, decorative şi multiplele funcţii eclesiastice, un răsunet ce i-a conferit 
in decursul veacurilor următoare o notorie apreciere. 

Revenim la momentul solemnităţilor din 15 august 1517, când o numeroasă 
pnrticipare a onorat momentul, prilej de a remarca forma construcţiei, materialul pus 
in operă, modul de finisare a fiecărui detaliu, multitudinea elementelor decorative 
utât la exterior, cât şi la interiorul edificiului. A fost inclusă în programul zilei şi 
procesiunea preluării din Biserica Sf. Nicolae de la Curtea Domnească şi depunerea 
lu noua ctitorie a moaştelor Sf. Filofteia. Este demn să amintim în acest context 
!(estul Doamnei Ruxandra care, din profundă evlavie, a împodobit racla cu moaştele 
Sf. Filofteia cu valoroase bijuterii. Anterior, pentru a conferi viitoarelor clopote ale 
dopotniţei mănăstirii o distinctă muzicalitate, tot ea oferise turnătorilor o importantă 
l'Untitate de aur şi argint sub forma de bijuterii personale. 

Pentru a se asigura un rang favorizat în ierarhia eclesiastică, egumenului 
mănăstirii i-a fost conferit, de la bun început, calitatea de arhimandrit şi dreptul de 
11 face slujba cu bedemiţă îndoită, cinste de care se bucuraseră până atunci numai 
egumenii de la mănăstirea Tismana. 

Gavril Protul, ilustru monah de la Muntele Athos, aflat în suita patriarhului 
leolipt, a consemnat evenimentul, impresiile profunde produse de asemenea fapte 
rnnstituind astăzi un efectiv şi concludent reportaj de epocă. 

Pentru a-i asigura resurse economice, ctitorul i-a acordat Mănăstirii Argeşului, 
lu 7 ianuarie 1517, întărirea dobândirii veniturilor de la Ocnele Mici. La data inaugurării 
noului lăcaş domnul a dat un „Svitoc" solemn prin care-i acorda mănăstirii o serie de 
moşii, posibilitatea de percepere a vămii şi a judecării în târgul Argeş. 

În anii care au urmat, domnul Neagoe Basarab a căutat deseori să amintească 
viitorimii ce a însemnat în istoria ţării vatra aşezămintelor din perimetrul Curţii 
de la Argeş. Ca atare, grămăticul a consemnat formularea domnului pe unul din 
documentele emise „în scaunul vechilor domni în Curtea de Argeş". 

Au fost anii când, preventiv, a procedat la a comanda viitoarele pietre de 
mormânt pentru el şi membrii familiei. Semnificativ este faptul că, în acest caz, 
l'l 1manditarul s-a documentat anterior, preluând elementele heraldice ale predecesorii or 
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pentru a-i orna pietrele tombale. Totodată au fost anii în care experienţa dobândită, 
concepţia despre viaţă în postura de conducător de neam, a căutat să o transmită 
către viitorime, inclusiv către urmaşii săi direcţi. Aşa s-a înscris în rândurile marilor 
povăţuitori de bine, prin redactarea lucrării moralizatoare: Învăţăturile lui Neagoe 
Basarab către.fiul său Teodosie. 

Concepuse această ctitorie ca şi viitoare gropniţă pentru membrii familiei 
sale. Ca atare, la decesul din 15 septembrie 1521, pronaosul a fost pregătit pentru a-i 
găzdui pentru eternitate rămăşiţele trupeşti. 

Este necesar să precizăm că, la data târnosirii, interiorul nu fusese încă 
pictat. Misiunea şi-a atribuit-o ginerele şi urmaşul la domnie Radu de la Afumaţi, 
om de fermitate întru respectarea Capitulaţilor cu Poarta Otomană, gata de a 
sancţiona încălcarea prevederilor de către otomani, după cum au demonstrat-o cele 
20 de bătălii ce l-au definit ca ilustru Voievod, gata totodată de a fi protector al 
credinţei strămoşeşti. Comandarea pictării bisericii ctitorite de socrul său, a fost 
încredinţată experimentatului „zugrav de subţire" Dobromir care, cu a lui echipă, a 
lucrat în anul 1526, după unele informaţii terminând pictura la l O decembrie; după 
altă sursă şi-a finalizat lucrarea în anul 1527. Este necesar să amintim că spaţiile 
parietale au preluat elementele obligatorii ale repertoriului inclus în erminii, dar a 
oferit şi posibilitatea redării şi a unor domni predecesori pentru a releva continuitatea 
dinastică a Basarabi lor. Totodată domnul Radu de la Afumaţi a acordat mănăstirii noi 
înlesniri de natură economică. Lor li s-au alăturat şi o serie de boieri care au făcut 
danii, printre care şi cei din arealul localităţii Tigveni. Mişeleasca ucidere a acestui 
apărător de fruntarii ale ţării s-a petrecut de mâini ale conaţionalilor, în faţa altarului 
bisericii Cetăţuia, de la nord de Râmnicu Vâlcea, la 2 ianuarie 1529. Semnificativă' 
este piatra tombală care are dăltuită o compoziţie, redând un luptător călare; textul 
ce acoperă întreaga suprafaţă consemnează cele 20 de bătălii ce l-au solicitat în anii 
domniei - ani ce corespund cu penetrarea oştilor otomane către centrul Europei, 
soldate cu cotropirea Ungariei şi instaurarea paşalâcului. 

Fiica lui Neagoe Basarab Stana, devenită prin căsătorie Doamna Moldovei, 
soţia lui Ştefăniţă, ulterior călugărită la Sibiu cu numele de Sofronia, a fost răpusă de 
ciumă. A fost îngropată în incinta ctitoriei tatălui său. 

La 1554, aici au fost aduse, de la Sibiu, şi osemintele Doamnei Despina Miliţa, 
soţia lui Neagoe Basarab, călugărită cu numele Platonida. Ea a fost înmormântată 
alături de fostul soţ Neagoe Basarab. 

Se poate formula o firească întrebare: de ce a fost necesară o asemenea 
investiţie la care a fost supusă ţara pentru a edifica un obiectiv, când hotărârea 
anterioară condusese la declanşarea lucrărilor de construire a unei noi biserici 
mitropolitane la Târgovişte ? 

Fără a ne atribui un răspuns original, amintim caracterul competitiv al 
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începutului de veac XVI, când biruinţa din mai 1453 oferise cotropitorilor otomani 
posibilitatea să cucerească Constantinopolul, după ce supuseseră lumea balcanică, 
ca o primă mare biruinţă în acţiunea de pătrundere spre centrul Europei. Profitând 
de dezbinarea europeană, gata la fapte numai prin vorbe şi sacrificiile celor limitrofi 
nrealului dunărean, otomanii au reuşit să acţioneze persuasiv şi militar lovindu-se 
însă de mica buturugă ce o constituia reacţia unora din voievozii nord dunăreni. 
I ,a timpul respectiv, domnii aveau la dispoziţie pâlcurile de oaste ale boierimii 
fluctuante în interese deseori contrare politicii domnilor respectivi şi oastea ţării, când 
se recurgea la numeroasa gloată a ţăranilor dotaţi cu modeste unelte transformate 
ud-hoc în arme de luptă. Pentru a-şi asigura o efectivă şi eficientă mobilizare la 
ceas de mare nevoie, aceşti sui generis oşteni aveau nevoie de o prealabilă acţiune 
lnmuritoare-mobilizatoare. Aşa s-a ajuns ca pictura exterioară a lăcaşurilor din 
Moldova să evoce locuri şi fapte condamnabile ale cotropitorilor. Cele întreprinse de 
Radu cel Mare pentru afirmarea Ţării Româneşti în contextul european, impuneau 
cnrturarului domn Neagoe Basarab să acţioneze în continuare în a afirma această 
vntră nord dunăreană, ca o continuatoare firească a tot ceea ce a fost pozitiv în 
rnnduita Bizanţului anterior momentului 1453. Ca atare, prin preconizata construcţie 
de inspiraţie a creştinismului bizantin, adaptat specificului local, Neagoe Basarab a 
considerat că realizarea - dincolo de efectiva edificare - va fi un concludent mesaj al 
preluării misiunii de port-drapel al creştinismului ortodox, definit peste veacuri atât 
de plastic de către savantul Nicolae Iorga: „Bizanţ după Bizanţ". 

Ca atare este imperios necesar ca, succint, să amintim câteva din elementele 
rnrc au caracterizat această nestemată a arhitecturii româneşti. 

Din vechiul ansamblu monahal a ajuns până la noi numai biserica, cumulând 
111să intervenţiile întreprinse la finalul veacului al XIX-iea de către arhitectul francez 
d1emat în România pentru a asigura restaurarea ei. Că a fost receptată şi apreciată 
ln cota cea mai înaltă a dovedit-o, în decursul veacurilor trecute, modul cum 
11 inspirat folclorul românesc, notaţiile călătorilor, modul cum a servit de model, 
rn plan, viitoarelor construcţii autohtone - mai ales în anii când la final de veac 
X I X şi în primele decenii ale celui următor caracterizate prin preocuparea de a 
nsigura, în spiritul curentului neoromânesc, preluarea celor mai caracteristice soluţii 
nle înaintaşilor pentru a duce pe mai departe, creator, arhitectura românească din 
domeniul cultului creştin ortodox. 

Ancestralul concept despre viaţă, imprimat în judecarea faptelor, a generat, şi în 
lll~est caz, o impresionantă baladă a cărei temă este dominată de funcţia sacrificiului uman 
111tm biruinţa binelui - în acest caz, a edificării lăcaşului comandat de domnul Neagoe 
I lnsarab iluştrilor meşteri, oameni cu precedente şi semnificative realizări. Amintim, în acest 
Ncns, ctitorirea bisericii mănăstirii Dealu, la început de veac XVI, la comanda domnului 
lfodu cel Mare, ca dominantă ce patrona întreg arealul Capitalei de la Târgovişte. 
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Este firească şi întrebarea de unde a ştiut ce să ceară şi cum să fie împodobită 
viitoarea construcţie preconizată de a conferi fostei Capitale temei de perpetuare 
a memoriei înaintaşilor implicaţi în consolidarea statului, a întronării bunelor 
rânduieli, care să-i confere trăinicie în confruntarea cu numeroasele şi variatele 
vicisitudini care ne-au marcat evoluţia istorică? Răspunsul îl aflăm din cele care au 
contribuit la formarea lui intelectuală, la permanenta sete de a cunoaşte înfăptuirile 
notorii ale înaintaşilor, dar şi ale contemporanilor. Anii petrecuţi în lumea Orientului 
l-au familiarizat cu numeroasele realizări arhitecturale şi decorative, dar nu i-au 
atenuat spiritul critic, ajutându-l de a prelua numai cele ce erau în concordanţă cu 
modul de viaţă, de înţelegere a românilor. A considerat că investiţia nu era hărăzită 
numai momentului, ci ea trebuia să dăinuie în timp. Ca atare, pe lângă materialele 
obţinute din renumitele cariere autohtone, a căutat să aducă, din afara ţării, materiale 
de bună calitate pe care măiestria şi experienţa înfăptuitorilor le-a integrat în opera 
constructivă, conferind acel tot impresionant ca plan, volumetrie, funcţionalitate a 
spaţiilor. Experienţa anterioară a comportamentului solului în momente de solicitare 
seismică a contribuit la evitarea situaţiilor care să devină critice la alte asemenea 
cutremure. Ce n-au putut preconiza ctitorul şi realizatorii, pentru a-i asigura trăinicia, 
a fost comportamentul nesăbuit al oamenilor mânaţi de setea de înavuţire peste 
noapte prin opera de prăduire, silnicii, distrugeri. Din multiplele fapte condamnabile 
cităm pe cea a oştenilor principelui Transilvaniei, Gabriel Bâthori care, în iama 
anilor 1610-1611, au declanşat o amplă acţiune militară la sudul munţilor Carpaţi, 
menită a înlătura din scaun pe domnul Radu Şerban şi a prăda întreaga ţară. Concret, 
la mănăstirea Argeşului au preluat, printre multe altele: acoperişul de plumb al 
bisericii, podoabele din mormintele celor îngropaţi în biserică. · 

Ca şi în alte multe cazuri, domnul Matei Basarab s-a preocupat să asigure 
reparaţiile necesare întregului ansamblu monahal. A fost refăcut acoperişul şi s
a intervenit local la repararea picturii. Au trecut deceniile şi au intervenit noi 
stricăciuni care au afectat fundaţiile, determinându-l pe Şerban Cantacuzino să 
reaşeze pietrăria la locurile de unde se desprinse. Veacul al XVIII a fost deosebit 
de distructiv, afectând lăcaşului rezistenţa, în urma repetatelor acte de prădăciune. 
La 18 octombrie 1793, a intervenit o schimbare de statut în momentul înfiinţării 
Episcopiei Argeşului şi Muscelului, cu sediul chiar în incinta mănăstirii. Din acel 
moment, inclusiv problemele gospodăreşti de întreţinere a Sf. lăcaş, au revenit 
episcopilor. Formula a dăinuit până la 5 februarie 1949, când a intervenit o comasare, 
episcopia fiind contopită cu cea a Râmnicului. În veacul al XIX, cutremurul din 26 
octombrie 1802 a produs noi stricăciuni, inclusiv la pictură. La rându-le, incendiile 
au distrus atenansele, pârjolul topind şi clopotele. Repercusiuni au suferit murii 
bisericii şi, după cutremurul din 23 ianuarie 1838, dislocarea pietrelor accentuându
se. Arhitectului Gaetano Burelli i-a revenit, în 1864, misiunea de a întocmi un 
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proiect de reparaţii, după o prealabilă analiză a situaţiei edificiului. Lucrările au fost 
incredinţate spre realizare antreprenorului Montoreanu, însă noi incendii au înlăturat 
cc se întreprinsese, afectând chiar şi interiorul bisericii. 

Prompta reacţie a ministrului Titu Maiorescu, la 1874, a condus la 
rezilierea contractului cu respectivul antreprenor şi adoptarea măsurii de a se 
ndresa unei instituţii din Franţa, specializată în domeniul restaurărilor, cartea ei de 
vizită constituind-o opera de restaurare întreprinsă pentru salvarea şi valorificarea 
corespunzătoare a patrimoniului imobiliar francez. Conducător al respectivei „şcoli" 
era Eugene-Emmanuel Viollet-le-Duc care l-a desemnat ca bun realizator pe elevul 
i'il\u A. de Baudet să vadă monumentul pentru a adopta o hotărâre corespunzătoare, 
lic ca lucrare de restaurare, fie ca, prin demolare, să se procedeze la reconstruire. 
Vizita din septembrie 1874 a condus la formularea părerii că era încă posibilă o 
restaurare. A recomandat pentru întocmirea proiectului lucrărilor pe tânărul arhitect 
Andre Lecomte du Noiiy, fost elev al magistrului, iar pentru conducerea viitorului 
~nntier pe Pierre Decase. În primăvara anului 1875, arhitectul şi colaboratorul s-au 
prezentat la obiectiv. În lunile următoare, s-a lucrat la consolidarea turlei. Ulterior, 
N-a procedat la lucrări ce n-au mai respectat detaliile iniţiale. La interior s-au decapat 
1.onele cu pictură bine păstrată, încredinţându-se realizarea noii picturi pictorului 
.Jean-Jules Antoine Lecomte du Noiiy, fratele arhitectului, care s-a străduit ca, în 
manieră academistă, să redea vechea pictură de manieră bizantină. O regretabilă 
„selecţie" şi „reamplasare" a intervenit în definirea unora din morminte. Amintim că, 
miţial, placa lui Radu de la Afumaţi se afla lângă cea a lui Neagoe Basarab, în sectorul 
~udic, astăzi aflându-se solitară în zona nordică. O serie de plăci au fost efectiv 
indepărtate, unele au fost salvate, constituindu-se astăzi componente ale Muzeului 
Naţional de Artă, instituţie care a preluat de la Muzeul Religios şi fragmentele de 
frescă decapată. Au dispărut însă pietrele tombale ale unor donatori ulteriori. 

Procedăm la o succintă incursiune prezentând spaţiile componente ale 
hisericii. Absida Altarului este semicirculară la interior şi poligonală la exterior. 
I .umina este asigurată de trei ferestre, cea centrală aflată pe axul bisericii, celelalte 
două flancând-o pe prima. Deasupra sunt plasate aerisitoarele. O notă aparte o 
constituie jilţul de piatră amplasat în dreptul ferestrei centrale. El este flancat de o 
hnncă ce are conturul peretelui. Aceste două piese servesc pentru găzduirea înaltului 
prelat participant la slujbă şi a însoţitorilor lui. Două mici nişe servesc pentru 
oficierea slujbei, respectiv în zona nordică se află proscomidia, loc de preparare a 
unor componente ale ritualului, iar spre sud se află diaconiconul, loc de păstrare 
11 veşmintelor preoţeşti şi a obiectelor de cult ce nu sunt plasate pe masa altarului. 
I >ncă în prezent este un perete din marmură, cu încrustări din bronz şi lemn servind 
drept tâmplă separatoare de spaţiul naosului, la timpul trecut a existat o tâmplă joasă 
de lemn, purtătoare şi a unei valoroase icoane din mozaic, achiziţionată şi adusă de 
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ctitor de la Constantinopol. În partea superioară se afla o dveră, broderie tratând scena 
Coborârii de pe Cruce, incluzând în partea de jos chipurile Doamnei Despina şi ale 
fiicelor ei. Azi piesa este în componenţa patrimoniului Kremlinului de la Moscova. 
Una din tâmplele îndepărtate a ajuns să fie găzduită de biserica din Valea Danului, 
localitate aflată la circa 5 km. nord de Curtea de Argeş. 

Naosul este de plan dreptunghiular, dominat de marea turlă Pantocrator. Prin 
înălţime şi proporţii asigură întregii construcţii o impresionantă verticalitate, având 
25,30 m. de la nivelul pardoselii. Turla este traforată de 8 ferestre înguste care asigură 
iluminarea picturii. Naosul este flancat de absidele ce au caracteristicile interioare şi 
exterioare ale celei din Altar. Spre vest sunt două mici firide asemănătoare celor din 
Altar, fără funcţionalităţi definite. 

O distinctă tratare a avut-o spaţiul pronaosului supralărgit şi compartimentat, 
cel central fiind de acces spre cel al naosului, iar cele laterale servind ca locuri de 
îngropăciune. Prin prezenţa coloanelor separatoare a fost rezolvată problema distribuţiei 
greutăţilor celor trei turle care-l suprapun şi totodată delimitarea funcţionalităţilor. 
Tradiţia aminteşte de prezenţa unei dvere şi a unor mari icoane amplasate în spaţiile 
dintre coloane. Există o analogie în acest sens cu situaţia din Moldova, de la biserica 
Mănăstirii Humor, unde spaţiul navelor era demarcat de mari icoane. Turla centrală 
este cu puţin mai scundă decât cea de pe naos, iar cele două turle mai mici sunt mai 
suple şi sunt ca şi celelalte dominate de calote sferice. Lumina de zi este asigurată de 
cele opt ferestre îngemănate laterale (câte trei pe laturile de nord şi sud şi două pe cea 
vestică) şi îngustele ferestre ale turlelor. De o distinctă repartiţie s-a bucurat şi tratarea 
plastică a pereţilor pronaosului. Peretele nordic a fost rezervat redării sfinţilor cuvioşi, 
iar cel sudic sfinţilor militari redaţi călare. 

Suntem datori de a aminti şi de calităţile acustice ale edificiului, sonorizarea 
fiind competitivă astăzi cu ultra sofisticatele aparaturi de amplificare. 

Supremul examen, după corespunzătoarea realizare a celor două funcţiuni ale 
interioarelor ca loc de închinăciune şi mausoleu, l-a dat însă proiectantul-constructor 
la tratarea exteriorului edificiului. Evidenţierea siluetei monumentalei construcţii, 
accentele sugerate de dispunerea turlelor permit o urmărire a suprafeţelor decorate 
armonios. Podoabele sculpturale, fără a abuza de proeminenţe, pun evident accentul 
pe virtuţile pietrei de Albeşti, atât prin culoarea gălbuie, cât şi prin granulaţia rocii. 
De o distinctă tratare s-a bucurat decorarea faţadei de vest, care asigură accesul în 
interiorul bisericii după urcarea treptelor care au înălţat construcţia, departajând-o de 
solul curţii. De fapt, trei porţi delimitează o terasă uşor supraînălţată care devansează 
amintitele trepte. În mijlocul acesteia se află un baldachin cu meniri de oficiere a 
slujbei de sfinţire a agheasmei la Sf. Sărbătoare a Bobotezii. 

Soclul edificiului este flancat de o îngustă platformă delimitată cu fleuroane 
având partea superioară decupată în forma florii de crin. 
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Un parc a înlocuit vechile construcţii ce aveau în centru biserica, oferind 
11st fel privirii generoase spaţii de remarcare a eventualelor componente arhitecturale 
~i sculpturale. La o oarecare distanţă, în curtea aşezământului se află, spre vest, 
un chioşc pe care o succintă inscripţie face referinţă la Balada meşterului Manole, 
nlirmând că până acolo ar fi planat zborul temerarului meşter silit să-şi confecţioneze 
11ripile dorit salvatoare. Pe aceeaşi direcţie, dincolo de şosea, se aftă celebra fântână 
rn apă de izvor, ce-l evocă pe meşterul Manole. 

Pe latura estică, la o oarecare distanţă de absida altarului, sunt două mici 
rnnstrucţii ridicate pe vatra fostelor paradise, iar la o oarecare distanţă, o distonantă 
rnnstrucţie, nu atât prin formă ci prin modul de tratare plastică a faţadelor folosind 
l"i\rămida aparentă. Zona centrală găzduieşte paraclisul unde este depusă racla cu 
11scmintele Sf. Muceniţe Filofteia, prăznuită la 7 decembrie. Spaţiile laterale au 
11sigurat, în timp, găzduirea serviciilor episcopiei precum şi a familiei regale în 
popasurile de reculegere la mormintele înaintaşilor. Azi, aceste spaţii găzduiesc 
nnumite manifestări protocolare ale Episcopiei, al cărei sediu este la circa 500 de 
111. pe artera principală (Bulevardul central/Şoseaua Naţională ce străbate axul Sud
Nord al oraşului, conducând spre culmea Făgăraşului). Este o valoroasă construcţie 
din patrimoniul oraşului, relevând arhitectura specifică a finalului de veac XIX -
111ccputul secolului al XX-iea. 

Palatul episcopal prin elementele în dotare, mobilier, pictură parietală, 

nsigură condiţii optime pentru studiu şi reculegere, prilej de generare a unor studii 
ru valenţe deosebite. 

O semnalare necesară: în parcul aflat dincolo de respectivul palat sunt 
µ.111.duite salvator o serie de relicve ale trecutului arhitecturii religioase de pe plaiurile 
Argeşului şi Muscelului. Sunt construcţii din lemn care au asigurat oficierea Sf. 
Slujbe pentru comunităţile umane în veacurile trecute. Prin acţiunea de asigurare a 
1111ci întreţineri corespunzătoare, aceste relicve sunt o concludentă imagine a unor 
11111puri trecute, trepte întru devenirea spre veacul nostru. 

La început de veac XX, incinta pronaosului bisericii Mănăstirii I Episcopiei 
Argeşului a dobândit o nouă funcţionalitate, el devenind mausoleu şi pentru membrii 
lll111iliei regale. Aici a fost înmormântat regele Carol I, în toamna anului 1914, iar 
pi:stc doi ani a fost înmormântată şi regina Elisabeta, pentru ca în perioada interbelică, 
lot nici să dobândească deplina linişte, în 1927, regele Ferdinand I, iar în 1938, regina 
Mnria. În acest context considerăm necesară precizarea: Domnitorul şi apoi regele 
I 'nrol I a preconizat în primele decenii de prezenţă pe teritoriul României să aibă 
locul de veci în Capitală, optând pentru o poziţie dominantă pe piscul flancat atât 
dl· panta vechii artere, Calea Şerban Vodă precum şi de Valea Plângerii, loc preluat 
ulterior de construcţia Crematoriului Uman. Cum, pentru lucrările de restaurare ale 
h1scricii din Curtea de Argeş, domnitorul Carol I a manifestat un interes constant, 
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l'rof. Teodor Mavrodin, Episcopia Argeşului 1793-1949, Piteşti, 2005, 547 p. (VZT). Foto 
coperţile: I Biserica Sf. Nicolae Domnesc din Curtea de Argeş fotografie dinspre sud-vest; 
I V Parcul şi Palatul Episcopal 
( l.N.T., Pliant Curtea de Argeş. 

SUMMARY 

By the will of Basarab I, ruler of Wallachia, the Curtea-de-Argeş church 
lwcome a metropolitan seat for about two centuries, till its temporary transfer at 
'/iirgovişte. During the second half of the l 7th century, the metropolitan seat was 
lmnsfered in Bucharest. The article presents the various stages in the building and 
/l/'eservation of the legendary construction. 
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COMERŢUL BUCUREŞTEAN ÎN ANII 1985 - 1986 

Oliver Velescu 

In anii 1985-1986, la comanda Direcţiei Comerciale a Primăriei Capitalei 
s-a elaborat in cadrul Muzeului de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti "Ghidul 
Comercial al Bucureştiului" care urma să fie publicat de către beneficiar. 
Responsabilitatea redactării acestui ghid a fost încredinţată semnatarului acestui 
material. Lucrarea odată încheiată, ea şi-a pierdut actualitatea, pentru că întregul 
comerţ bucureştean a fost reorganizat urmare a unor "indicaţii" în vederea aplicării 
"programului ştiinţific de alimentaţie". Au fost desfiinţate magazine. S-au comasat 
sau au fost "reprofilate" cele mai multe, înmulţindu-se, de exemplu, atelierele de 
"rame şi oglinzi" în dauna "alimentarelor". Textul a fost astfel structurat încât să 
reflecte topografic răspândirea magazinelor comerciale pe toată suprfaţa Capitalei, 
dar în acelaşi timp pe specificul fiecărei ramuri de comerţ. 

Partea introductivă cuprinde date statistice oficiale la data redactării 

Ghidului, când era în fiinţă Sectorul Agricol Ilfov (S.A.I). Ghidul avea nouă capitole 
şi anume: Comerţul bucureştean în cifre, reţeaua "Comaliment", magazinele 
"Romarta'', magazinele universale, hanuri, hoteluri, librării, mobilă, băi publice, 
prestări funerare, farmacii. 

Lipsesc (au fost pierdute) din textul tipărit capitolele privitoare la comerţul 
alimentar ("Alimentara"), reţeaua localurilor publice aparţinând trusturilor de 
alimentaţie publica (T.A.P.L.), si cele referitoare la comerţul cu articole tehnice şi 

chimicale (FEROMETAL), centrele de "legume si fructe" (APROZAR), magazinele 
din reţeaua « MATERNA», care desfăceau articole pentru "mama şi copilul" şi 

unităţile cooperatiste. S-a păstrat, la capitolele pierdute, numai partea introductivă 
privind începuturile acelor preocupări. Listele de magazine şi cinematografe pot fi 
oricând refăcute de către cei intersaţi prin consultarea unei cărţi de telefon din epocă. 

Cu trecerea anilor, Ghidul comercial, cu toate lipsurile semnalate, a devenit 
un material documentar deosebit, un document istoric, adevărată oglindă a comerţului 
bucureştean din anii 1980 - 1986. 

Conceput într-o perspectivă istorică, pentru elaborarea "Ghidului" au 
fost adunate, din vechi periodice şi din alte surse, scurte evocări istorice din viaţa 
comercială a Capitalei din secolul al XIX-iea şi prima jumătate a veacului XX şi date 
privind începuturile comerţului de stat din Bucureşti. 

Privite într-un context mai larg, materialele din acest Ghid vor putea servi la 
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elaborarea unui capitol într-o viitoare istorie a oraşului, mai ales că prin datele oferite 
se pot urmări etapele de dezvoltare a Bucureştiului, ştiut fiind că unităţile comerciale 

cele mai multe - s-au înfiinţat în noile cartiere sau în cele "restructurate". 
În întâmpinarea acestei perspective - o viitoare monografie a oraşului -

publicăm aici partea din materialul Ghidului Comercial al Bucureştiului care s-a 
păstrat. 

* 
BUCUREŞTI - Date generale 1985 

( 'oordonate geografice ( municipiul Bucureşti) 
- latitudine nordica: 44 °, 24', 49" 
- longitudine estică: 26° 06 ', 48" 
Paralela 45° care desparte emisfera nordică în două părţi egale, trece la 65 km nord 
de oraş. 
- Altitudine minimă: 55m 
- Altitudine maximă: 91,43 m 
Suprafaţa totală l 695 km p, din care: 
- municipiul Bucureşti 228 km p; 
- oraşul Buftea 57 km p; 
- comune 1415 km p; 
Temperatura medie anuală: 10 - 11°; 
Temperatura medie vara: 23°; 
Temperatura medie iama: -3°; 
Temperatura maximă vara: 41, 1°; (înregistrată în 1945) 
Temperatura minimă iama: -30°; (înregistrată în 1942) 
Media anuală a precipitaţiilor: 450 - 500mm 
< >RGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ 
- Sectoare teritoriale ale municipiului : 6; 
- Sectorul agricol Ilfov; 
- oraşul Buftea; 
- comune 35; 
- sate în componenţa comunelor şi a oraşului Buftea: 97; 
POPULAŢIA STABILĂ (1IULIE1985) 
Total 2.239.493 din care: 
- municipiul Bucureşti 1.975.808; 
- oraşul Buftea 17 .839; 
- comune 245.846; 
Densitatea populaţiei (locuitori pe km. p.) 
Personal muncitor la 1 OOO locuitori 
- din care în industrie 

1321; 
476; 
213; 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



84 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXIII 

NUMĂRUL UNITĂŢILOR ECONOMICE PE PRINCIPALELE RAMURI DE 
ACTIVITATE 
Industrie 215 
Construcţii 30 
Staţiuni de maşini agricole (SMA) 7 
Intreprinderi agricole de stat (IAS) 5 
Transporturi telecomunicaţii 21 
Gospodărie comunală de locuinţe şi alte prestări de servicii neproductive 36 
Circulaţia mărfurilor cu 7852 unităţi comerciale 161 
Cercetare stiinţifică şi proiectare cu 103256 oameni ai muncii 158 
Ministere şi organizaţii centrale 1O1 
Unităţi de artă şi cultură: 
Teatre dramatice 13 
Operă, opereta, estradă 
Teatre de păpuşi 
Circ 
Orchestre simfonice 
Săli de cinematograf 
Muzee 

5 
2 

2 
46 
42 

Case de cultură, cămine culturale 75 
Unităţi sanitare cu 26.770 paturi 5.866 medici. 562 
Unităti de învăţămănt 
Gradiniţe frecventate de 48219 copii 370 
Şcoli generale 279 
elevi înscrişi 263. 
Licee 86 
elevi înscrişi 134.038 
Institute de învăţământ superior 12 
cu 4 7 de facultăţi 21938 cadre didactice 63089 studenţi înscrişi. 

EDILITARE 
Numărul străzilor în 1984, total: 
Numărul apartamentelor : 
Spaţii verzi în 1984 
Apa, conductă 
Canalizare, conducte în 1983 
Termoficare, conducte 
Electricitate, reţtea în 1983 
Gaze, conducte in 1983 

1956 km. 
770.000 
3228 ha. 
2068 km. 
1578 km. 
443 km. 
6381 km. 
854 km. 
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Transporturi în comun: 
- Autobuze, trasee 1057 km. 
- Troleibuze, trasee 288 km. 
- Tramvaie, trasee 504 km. 
- Metrou, trasee 37,3 km. 
COMERŢUL BUCUREŞTEAN ÎN CIFRE - 1986 
Total general În mediu urban 

Unităţi comerciale: 
6655 

Suprafaţa comercială utilă (m.p.): 
1.034.367 

Suprafaţa sălilor de vânzare(m.p.): 
574.872 

Personal: 
43.422 

1.096.898 

UNITĂŢILE COMERCIALE PE SPECIALITĂŢI 
Volum Număr 

vânzărilor (mii lei) 
Magazine Alimentare: 2082 
16.382.407 
Magazine universale şi generale: 5 
.~.496.963 

Magazine universale săteşti: 18 
99.210 
Magazine "Materna": 24 
.N4.718 
Magazine "Romarta": 16 
475.221 
Magazine Metalo-chimice: 1283 
5.715.080 
Magazine de mobilă: 36 
KSS.531 
I .ibrării - Patetării: 154 
455.480 
Farmacii - Puncte farmaceutice: 168 
622.155 
Florării: 88 

7182 

609.326 

45.070 

Suprafaţa 

Comercială 

321.275(m.p) 

67.234 

5071 

18.662 

5425 

206.708 

40.608 

20.361 

26.027 

8436 

85 
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181.779 
Restaurante si alte unităţi de alimentaţie 
publică: 

4.628.346 
Centre de pâine: 
Cofetării - Patiserii: 
1.238.261 
Chioşcuri îngheţată: 

Sifonării: 

937 

509 
333 

240 
116 

479.054 

50473 

REŢEAUA MAGAZINELOR "COMALIMENT" - COMALIMENT, 
nume propriu, devenit în vorbirea curentă a bucureşteanului substantiv comun care 
vrea să însemne magazine modeme cu mărfuri de bună calitate. Într-adevăr I.C.S. 
COMALIMENT înfiinţată în 1959 a avut menirea încă de la începutul activităţii sale să 
experimenteze şi să promoveze noul comerţ românesc. Astăzi, de exemplu, puţini mai 
ştiu că în anii 1967 - 1969 când construcţiile noi se închegau în marile şi cunoscutele 
cartiere bucureştene şi când încă nu se conturase reţeaua de magazine existente 
astăzi, COMALIMENTUL a organizat AUTO-MAGAZINELE, adică platforme de 
autocamioane amenajate ca standuri de vânzare tocmai în dorinţa de a veni în ajutorul 
clientelei din noile cartiere bucureştene Dar după acest episod istoric, este bine a se 
rememora că sistemul, prin accesul liber al clientului la marfă, adică autoservirea, s-a 
practicat pentru prima oară în Bucureşti, în magazinele COMALIMENT existente în 
anul 1960. O altă noutate, introdusă tot de COMALIMENT a fost casa de comenz~, 
prima fiind înfiinţată în anul 1971. Pe lângă unităţile de desfacere, COMALIMENT
ul dispune astăzi de şase laboratoare proprii pentru preparate şi semipreparate de 
tip gospodina şi de cofetărie şi patiserie, care se desfac toate în reţeaua proprie de 
magazme. 

Magazinele COMALIMENT sunt următoarele: 
"HALA UNIRII". MAGAZIN ALIMENTAR GENERAL CU AUTOSERVIRE. 
Piaţa Unirii. Magazinul este instalat într-un vechi vad comercial al Capitalei-vechea 
hala de came- are raioane specializate de: mezeluri-gospodina, came, pâine, băuturi, 
patiserie-cofetărie, produse zaharoase, lactate, ziare, articole de uz casnic şi un centru 
de colectare pentru sticle şi borcane. "B.I.G. BERCENI", Piaţa Sudului - Iniţialele 

sunt un nume de referinţă comercială, adică: "Băcănie-Industriale- Gospodina", iar 
magazinul, este un punct de orientare în Capitală. BIG Berceni inaugurat la 22 
februarie 1975 a intrat definitiv în conştiinţa localnicilor devenind un nume comun în 
vorbirea curentă a bucureştenilor. Funcţionând într-un modem local are capacitatea 
de a asigura condiţii optime pentru servirea a 35 OOO de clienţi zilnic. Parterul 
magazinului, pe lângă sala de autoservire are raioane de cafea-dulciuri, pâine, 
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hăuturi, carne, mezeluri-brânzeturi, gospodina şi peşte. La mezanin este o cofetărie 
care desface produse în laboratorul propriu. Etajul, fapt puţin cunoscut, aparţine 
magazinului universal Bucureşti şi desface articole textile şi tricotaje, confecţii şi 
galanterie pentru femei, bărbaţi şi copii, mercerie, parfumerie şi cosmetică, papetărie 
~i jucării, articole de gablonz, ceasuri şi tacâmuri, raioane speciale de articole foto şi 
discuri, cristale, porţelanuri, faianţă şi articole electrocasnice. 

"UNIC"- MAGAZIN GENERAL CU AUTOSERVIRE- Bd. N. Bălcescu 
nr. 33. Inaugurat în august 1960 a fost de la început ceea ce s-a numit "o adresă a 
comerţului modern". "Cu UNIC - afirmă scriitorul Eugen Teodoro- în ordinea vieţii 
noastre cotidiene s-au efectuat mutaţii importante. O privelişte nouă a comerţului 
hucureştean a început cu autoservirea. Iar un alt gazetar, în ziarul de specialitate a 
comerţului, spunea că la UNIC, etalarea mărfurilor este astfel făcută încât magazinul 
se adresează clientului, îi "vorbeşte". Magazinul UNIC şi-a păstrat neîntrerupt această 
faimă a bunei aprovizionări şi a bunei deserviri şi se poate spune pe drept cuvânt că 
este una din mândriile comerţului bucureştean. În afară de autoservire, magazinul 
ure raioane de mezeluri-brânzeturi, gospodina, dulciuri-cafea, peşte, pâine şi mai 
recent jucării pentru copii. 

"ROSETI" MAGAZIN SPECIALIZAT DE MEZELURI-BRÂNZETURI 
Str.C.A.Rosetti nr. 15 

"TRIUMF" MAGAZIN GENERAL ALIMENTAR CU AUTOSERVIRE 
Slr.Miciurin nr. 52 - Magazinul deschis la 8 ianuarie 1965, pe lângă autoservire are 
raioane speciale de cafea-dulciuri, carne, legume şi pâine. Funcţionează de asemenea 
11 hraserie. 

"MAGHERU" MAGAZIN GENERAL CU AUTOSERVIRE - Bd.G-ral 
Magheru nr. 30. Binecunoscut magazin alimentar din Bucureşti, dar sub denumirea 
de "Leonida" pentru că în perioada dintre cele două războaie mondiale - perioada 
interbelică, cum i se mai spune- la parterul unde funcţionează magazinul, dar şi la etaje 
u existat "garajul Leonida" specializat în comerţul cu automobile. Mai important este 
dl în acest local a luat fiinţă în 22 decembrie 194 7 primul magazin alimentar de stat 
sub denumirea de "Magazinul 6 martie" fiind tutelat de întreprinderea nou înfiinţată 
utunci "Societatea municipală pentru aprovizionarea Capitalei". Încă din acei ani, 
magazinul şi-a păstrat neştirbit renumele prin calitatea mărfurilor sale, varietatea 
sortimentelor şi buna servire a clientelei. În prezent magazinul are, pe lângă sală de 
uutoservire, raioane de băuturi-dulciuri, mezeluri-gospodina şi un centru de achiziţii 
pentru sticle şi borcane. 

"MODERN" MAGAZIN GENERAL CU AUTOSERVIRE - Bd.Gh. 
< iheorghiu-Dej nr. 85. Din punctul de vedere strict cronologic MODERN este de 
li1pt primul magazin cu autoservire din Capitală fiind inaugurat în aprilie 1960. Încă 
de la deschidere, neîntrerupt, magazinul şi-a stabilit o clientelă proprie formată din 
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locuitorii cartierelor învecinate, căreia îi acordă în continuare încrederea, răsplătind
o prin bună servire şi sortiment variat de mărfuri. Magazinul are şi raioane speciale 
de mezeluri-gospodina şi de cafea-dulciuri. 

"BITOLIA" BĂCĂNIE CU AUTOSERVIRE, Str.Bitolia nr. 2. Iarăşi unul 
din vechile magazine COMALIMENT, înfiinţat în iulie 1960, are raioane de băcănie 
şi cafea-dulciuri. 

"BITOLIA" MEZELURI-BRÂZETURI, Str.Bitolia nr. 1. Magazinul are 
raioane speciale de mezeluri-brânzeturi, gospodina şi peşte. 

"BIG-TITAN"MAGAZINALIMENTARGENERALCUAUTOSERVIRE, 
Str. Liviu Rebreanu nr.13-15. Magazinul inaugurat în noiembrie 1971 are sală cu 
autoservire şi raioane speciale de cafea-dulciuri şi pâine. 

"DOROBANŢI" MAGAZIN GENERAL ALIMENTAR CU 
AUTOSERVIRE, Calea Dorobanţi nr. 239. Funcţionează din februarie 1976 cu sală 
de autoservire şi raioane speciale de mezeluri-gospodina şi de cafea-dulciuri. În 
cadrul unităţii funcţionează şi o cofetărie. 

"AUTO-EXPRES" COMPLEXUL COMERCIAL. KILOMETRUL 36. 
Autostrada Bucureşti-Piteşti. Situat într-un loc pitoresc, într-o poiană de pădure ce 
formează lunca Argeşului, COMPLEXUL COMERCIAL AUTO - EXPRES oferă 
servicii vizitatorilor săi, automobilişti în trecere sau cetăţeni veniţi la odihnă şi baie 
în râul Argeş. Se găsesc aici: un restaurant de categoria a I-a şi sectoare de vânzare 
cu piese auto şi de cadouri artizanat. 

"RESTAURANT - BERĂRIE" Str. Episcopiei nr. 9, Unitate de categoria a 
I-a cu remiză l 0% instalată într-o veche şi elegantă casă bucureşteană. 

MAGAZINE ---~ 
UNIVERSALE 

"VICTORIA" MAGAZIN 
UNIVERSAL - Calea Victoriei nr.17 
- De peste jumătate de secol, mai 
precis din 1930 de numele Capitalei 
se asociază numele marelui magazin 
universal, cunoscut de aproape patru 
decenii sub numele de VICTORIA. 
Pe locul magazinului, aşezat în 
marele centru comercial care a fost 
Podul Mogoşoaiei, Calea Victoriei 
de azi, istoria bucureşteană înregistrează începând din anul 1868 binecunoscuta 
librărie, tipografie şi casă de editură "SOCEC". Desigur istoria acestei instituţii 
comerciale şi culturale, editoarea binecunoscutei colecţii "Biblioteca pentru 
toţi" ar merita o istorie aparte. Reţinem doar că în anii 1929 - 1930 în vederea 
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nmplificării comerţului clădirea se supraetajează, faţada luând aspectul de astăzi. 
Alături de librărie, care continuă să funcţioneze la parter în noul imobil ia fiinţă un 
mare magazin universal numit "GALERIES LAFAYETTE" pentru că mărfurile erau 
livrate de magazinul cu acelaşi nume din Paris. După naţionalizarea din anul 1948, în 
nnul 1949 ia fiinţă Întreprinderea Comercială de Stat Victoria, care timp de aproape 
trei decenii, mai precis până în 1975 când se deschide magazinul Unirea ea continuă 
sil fie cel mai mare magazin din ţară şi din sud-estul Europei. Pe lângă faptul că a 
fost o pepinieră de cadre pentru comerţul de stat, magazinul Victoria a depus în mod 
constant activităţi de pionierat în promovarea formelor modeme de comerţ. Astfel 
in anul 1968 în urma unor lucrări de modernizare între altele introducerea scărilor 
rulante, primele din ţară, într-un magazin universal, se introduce tot pentru prima 
'mră în ţară, autoservirea la raioanele de sticlărie şi menaj şi la confecţii femei, formă 
de vânzare extinsă treptat şi la alte raioane. Tot la magazinul Victoria, în 1968 s-a 
introdus prima dată "retuşul la a doua probă" la vânzarea confecţiilor şi masa de 
l'roit. S-a reluat desfăşurarea unei vechi forme de promovare: demonstraţii practice 
ln articolele tehnice. 

În 1969 se organizează primele schimburi de mărfuri cu magazine universale 
din alte ţări. Pentru meritele sale în promovarea comerţului şi realizările obţinute 
(( 'S Victoria este decorată în 1972 cu Ordinul Muncii cls. a I-a. 

O nouă organizare a magazinului s-a făcut în anul 1978 el fiind redeschis în 
I 7 aprilie 1979. 

Celor circa 50 OOO de clienţi care vizitează zilnic magazinul Victoria le sunt 
oferite spre vânzare cele mai diferite mărfuri de bună calitate, etalate în raioane de 
specialitate dispuse pe cele 6 nivele ale magazinului. 
PARTERUL- oferă clientelei articole de folosinţă îndelungată cum sunt aparate de 
rndio şi televizoare, aparate electrocasnice, becuri, lămpi, raioane speciale pentru 
l'casuri şi stilouri şi pentru instrumente muzicale şi discuri, aparate foto, galanterie 
l'cmei, marochinărie şi articole de gablonz. ETAJUL I - este consacrat ţesăturilor. 
Se pot cumpăra aici mătăsuri, stofe, albituri, imprimeuri, covoare şi artizanat. Tot 
uil.:i se găseau articole de sport şi voiaj.ETAJUL II - are articole pentru bărbaţi: 
tricotaje, confecţii, pălării, cravate, ciorapi, încălţăminte bărbaţi. La acest etaj este 
~i un raion de galanterie pentru femei. ETAJUL III - este rezervat copiilor. Se pot 
l'llmpăra aici confecţii pentru băieţi şi fete, tricotaje, ciorapi şi încălţăminte pentru 
rnpii. Raioane speciale cu articole pentru nou născuţi şi aici este şi raionul de 
pnpetărie. ETAJUL IV - oferă femeilor articole de specialitate: lenjerie şi tricotaje, 
l'iorapi, confecţii. Raion special de bluze şi fuste, raion de încălţăminte, de pălării, 
11111rochinărie şi gablonz. ETAJUL V - este specializat în articole de menaj, veselă, 
porţelanuri fine, sticlărie şi cristaluri. 

MAGAZIN UNIVERSAL "BUCUREŞTI", Str. Bărăţiei nr. 2 sector 3, 
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Marele magazin Bucureşti intrat de mult în conştiinţa bucureştenilor prin amploarea 
sa, prin renumele său, prin varietatea sortimentelor pe care le desface pe cele şapte 
nivele ale magazinului. Pentru cei mai mulţi dintre concetăţenii noştri adresa 
magazinului poate părea o greşeală, dar ea reflectă o realitate istorică anterioară 
anului 1943 când s-a "tăiat" tronsonul de bulevard dintre pieţele 1948 şi Unirii, şi 
când strada Bărăţiei începea din Lipscani. De altfel, alinierea imobilului confirmă cele 
afirmate mai sus. Dar mult mai importantă este istoria mai nouă a magazinului. La 6 
decembrie 1947 - deci înainte de naţionalizarea din 1948 - s-a înfiinţat "Magazinul 
de stat Bucureşti - societate anonimă", prin preluarea stocurilor de marfă ale 
firmelor "Pop şi Bunescu" şi "Galia". Noua întreprindere, primul magazin de stat 
cu profil universal din România, a primit şi sarcina dirijării şi organizării comerţului 
de stat din Bucureşti şi din unele localităţi din ţară. Iniţial din această întreprindere 
au făcut parte aproape toate magazinele de textile şi încălţăminte din Bucureşti şi 
unităţi comerciale din Ploieşti, Craiova, Piteşti, Olteniţa, Roşiorii de Vede, Zimnicea 
etc. Reorganizări ulterioare, au dus treptat la structura de azi a ICS Bucureşti, care 
a constituit de-a lungul anilor o pepinieră de cadre a comerţului din Capitală. Astăzi 
impunătorul magazin universal, încărcat de o bună tradiţie comercială este o prezenţă 
vie în marele nod comercial al Lipscanilor, oferind pe o suprafaţă de vânzare totală 
de 2654 mp celor cca 230 OOO - 280 OOO de vizitatori, zilnic un sortiment complet din 
toate genurile de mărfuri. Dar vă propunem să vizităm magazinul: La PARTER se 
pot găsi articole foto, aparate radio şi televizoare, maşini de spălat, frigidere, maşini 
de cusut şi biciclete, obiecte de diferite tipuri şi mărci. Tot la parter se mai pot vizita 
raionul de parfumerie şi cosmetice cu sortimente bogate, care satisfac toate exigenţele 
precum şi raioane de gablonz, ceasuri, ciorapi şi articole de mercerie. ETAJUL I 
- este rezervat în exclusivitate celor mici. Se găseşte aici o gamă extrem de diversă 
de confecţii, tricotaje, galanterie şi încălţăminte pentru copii precum şi un raion cu 
articole pentru nou născuţi. ETAJUL II - se desfac ţesături din mătase şi bumbac, 
imprimeuri în desene şi culori variate, stofe de calitate superioară pentru bărbaţi şi 
femei. Un raion cu blănuri este în permanenţă la dispoziţia clienţilor. ETAJUL III -
cuprinde articole de tricot pentru bărbaţi şi femei. De asemenea se vând aici în raioane 
specializate articole de galanterie pentru femei, încălţăminte bărbătească şi pălării. 
Tot aici se găsesc raioanele cu lenjerie pentru femei, articole de plajă şi marochinărie. 
ETAJUL IV - este rezervat în exclusivitate femeilor. Acestea găsesc aici confecţii 
pentru toate sezoanele, croite după ultima modă, ca şi încăţăminte corespunzătore 
tuturor gusturilor şi exigenţelor. Atelierul de retuş adecvat stă la dispoziţia clientelor 
magazinului. ETAJUL V - este dedicat numai bărbaţilor, cu ultimele creaţii ale 
fabricilor de confecţii cum sunt: costume, sacouri, pantaloni, pardesie. Aici se mai 
găsesc cămăşi, lenjerie şi pijamale bărbăteşti, galanterie pentru bărbaţi, fulare şi 

carvate. ETAJUL VI - are totul pentru cămin. Stofă de mobilă, mochetă, covoare, 
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cuverturi, perdele, articole pentru decoraţiuni interioare şi garnituri de pat. CASA 
DE COMENZI A MAGAZINULUI BUCUREŞTI desface pe baza unei comenzi 
de minimum 200 lei şi un comision de 7% articole de calitate deosebită. Se pot 
comanda aici: articole de parfumerie şi cosmetice, ciorapi, lână mohair, prosoape, 
lenjerie fină pentru bărbaţi femei, articole pentru nou născuţi, galanterie şi aparate 
electrocasnice. 

"UNIREA" MAGAZIN UNIVERSAL -Piaţa Unirii nr.1- Construcţia 

nccstui mare şi modem magazin universal a început în prima parte a anului 1973 
după proiectul arhitectului Gheorghe Leahu. Magazinul Unirea s-a impus publicului 
incă din prima zi de la inaugurare, care a avut loc la 2 septembrie 1976 în prezenţa 
lovarăşului Nicolae Ceauşescu. 

Desfăşurat pe 8 nivele, subsol, parter şi şase etaje, magazinul Unirea este 
µ,1îndit să răspundă tuturor exigenţelor clientelei sale, oferind o largă gamă de mărfuri 
din toate domeniile. 

SUBSOLUL este destinat comerţului alimentar. La PARTER se găsesc 
L·ndouri şi articole de cerere curentă. Se pot cumpăra aici în raioane special amenajate 
cristaluri, ceasuri, bijuterii, artizanat. Galanterie bărbătească, cămăşi, cravate, 
rnsmetice bărbăteşti şi pentru femei, marochinărie, mercerie şi pasmanterie. Articole 
pentru fumători. Un mare raion este rezervat vânzării de biciclete şi a accesoriilor 
necesare. ETAJUL I poate fi intitulat "Totul pentru femei şi copii". Se găsesc aici 
ronfecţii, încălţăminte, tricotaje, lenjerie, pălării. Un raion special este rezervat pentru 
rnnfecţii de lux destinate ocaziilor deosebite iar un altul pentru desfacerea articole 
de blană. ETAJUL II cuprinde "Garderoba bărbaţilor şi a tineretului". Se găsesc aici 
ronfecţii şi articole de lenjerie şi galanterie bărbătească: cămăşi, pijamale, ciorapi, 
lricotaje, pălării, cravate, ţesături de mătase şi bumbac, încălţăminte şi accesorii 
pentru încălţăminte. Raioane speciale sunt destinate articolelor de îmbrăcăminte de 
lux, altul pentru băuturi fine. La acest etaj se găsesc confecţii, măsuri excepţionale. 
Aici se repară şi ceasuri electronice aflate în perioada de garanţie. ETAJUL III 
este destinat articolelor de gospodărie şi pentru timpul liber. Un mare raion cu 
11rticole de uz gospodăresc şi altele pentru sticlărie, porţelan şi articole de menaj 
inoxidabile (Inox). Raioane de articole mărunte şi accesorii auto. Papetărie şi 

nrticole de sport, camping şi pescuit, echipament şi încălţăminte sport. Articole foto. 
Instrumente muzicale şi discuri. Aparate electronice, televizoare, radio, casetofoane, 
magnetofoane, picupuri, piese de schimb electronice. ETAJUL IV intitulat "Pentru 
11partamentul dumneavoastră" pune la dispoziţia clienţilor articole pentru decoraţiuni 
interioare, perdele, mochete, covoare, lenjerie de pat. Raioane speciale de articole 
lchnico-sanitare, articole electrice, electrocasnice, lămpi etc. La acest etaj se găseşte 
~i un raion cu îmbrăcăminte, măsuri excepţionale. ETAJUL V este destinat pentru 
o mare cofetărie. ETAJUL VI cuprinde noutăţi, articole de lux şi de mare eleganţă. 
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Produse textile unicate sau de serie scurtă atât pentru bărbaţi cât şi pentru femei. 
MAGAZINUL UNIVERSAL"COCOR" - Bd .. 1848 nr. 2. Conceput ca un 

magazin de prezentare al industriei uşoare româneşti, însăşi prin specificul său are 
caracterul de magazin universal, pentru că reflectă diversitatea mărfurilor realizate 
de industria românească de bunuri de larg consum. Monumentala construcţie în sticla 
şi aluminiu a fost ridicată între anii 1970 - 1975 după un proiect I.P.I.U - arhitect I. 
Marinescu. Magazinul a fost deschis pentru public la 17 decembrie 1975. 

SORA, Calea Griviţei nr. 138 Magazinul continuă tradiţia unui mare magazin 
universal deschis in perioada interbelică. 

TINERETULUI, Calea Dorobanţi nr. 135. 
AURORA. Bd. G. Dimitrov, nr. 99. 
BUCUR-OBOR Şos. Colentina nr. 2. Marele magazin universal bucureştean, 

conceput şi realizat în cadrul programului de modernizare a vechiului nod comercial 
bucureştean de la fosta barieră a Moşilor, este o ilustrare a valenţelor modeme ale 
comerţului socialist. Pe drept cuvânt unitatea - cu cele peste l 00 de raioane şi secţii 
- a fost numită în presă ca " magazinul - amiral" al comerţului românesc. 
Complexul comercial BUCUR - OBOR a fost inaugurat la 23 aprilie 1977 de către 
tovarăşul Nicolae Ceauşescu. 
Alte magazine universale: 

GALERIA MODEI, Şoseaua Pantelimon nr. 258 
MACARALEI, Bd. l decembrie 1918 
BERCENI, Aleea Nişei nr. 2 
FAVORIT, Drumul Taberei, nr 24 
LUJERULUI, Bd. Păcii, nr l. 
MAGAZINELE ROMARTA 
Romarta înseamnă eleganţă, calitate superioară, mărfuri fine şi foarte 

fine. Totodată ROMARTA înseamnă o formă superioară de promovare a tradiţiilor 
artizanatului românesc preluând în mod creator şi cu bun gust tot ce oferă arta 
populară pentru vestimentaţia modernă. Acest program comercial propus încă de la 
înfiinţare, în anul 1948, îşi găseşte reflectarea îm re eaua ma azinelor ROMARTA. 

RO MARTA-Calea Victoriei nr. 
60-68 sector 1- Magazinul este instalat 
într-un vechi vad comercial al fostei 
pieţe a teatrului national, pe locul unde 
a funcţionat odinioară binecunoscuta 
băcănie a lui Dragomir Niculescu extins 
şi în magazinele alăturate, formând un 
adevărat complex comercial pe Calea 
Victoriei şi pe str. Academiei. Este 
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ustfel organizat încât pare un tot unitar. Se desfac aici 400 de sortimente de mărfuri 
numai de foarte bună calitate. 

RO MARTA- Calea Victoriei nr. 60-62. PARTERU!, oferă cumpărătorilor stofe 
pentru femei şi bărbaţi, ţesături de mătase şi bumbac, numai sortimente superioare, 
tricotaje, lenjerie şi marochinărie. ETAJUL I este rezervat femeilor ce pot găsi confecţii, 
hlrmuri, pălării şi articole de galanterie, mărfuri de serie unică şi unicate. 

RO MARTA- Calea Victoriei nr. 64-66 -Aici se găsesc articole de parfumerie, 
de galanterie, tricotaje şi lenjerie pentru femei, mărfuri din clasele" extra şi lux". 

RO MARTA - Calea Victoriei nr. 68 - Magazinul este rezervat bărbaţilor şi 
desface articole de galanterie, mănuşi, pălării şi căciuli, umbrele şi un bogat şi variat 
Mortiemnt de cravate şi cămăşi. 

ROMARTA ARTIZANAT, str. Academiei nr. 35-37 - Magazinul oferă 
rlicntelei artizanat autentic, confecţionat manual între care reţin atenţia ţesăturile din 
toute zonele folclorice ale ţării. Se pot cumpăra faimoasele ii româneşti. Marame, 
11nframe şi ştergare, covoare, fuste şi bundiţe, pălării şi alte articole din împletituri şi 
pnie. Nu lipsesc nici piesele lucrate din lemn, faimoasele blidare, linguri şi fusuri şi, 
111 tine, dar nu pe ultimul loc piesele de ceramică, provenită din mari centre de olărit 
popular din ţara. 

ROMARTA LUX, Calea Victoriei nr. 50 sector 1, Un elegant magazin de 
111călţaminte, marochinărie şi confecţii pentru bărbaţi. 

ROMARTA-MAJESTIC, Calea Victoriei nr. 46, Magazin modem, instalat 
h1lr-unul dintre noile blocuri care flanchează pasajul Majestic, este rezervat articolelor 
pentru femei, confecţii, încălţăminte, marochinărie toate, mărfuri de mare rafinament. 

RO MARTA COPIILOR, Calea Victoriei nr 32-34 Magazin universal pentru 
ropii, inaugurat de ziua copilului, la l iunie 1961, desface pe trei nivele, demisol, 
purter şi etaj tot ce este necesar copiilor de toate vârstele: confecţii, încălţăminte, 
tricotaje, lenjerie, jucării, articole de sport şi foto, muzică, articole pentru nou-
111\scuţi. 

ADAM, str. 13 decembrie nr. 29, (Piaţa Palatului). Magazin, "Totul pentru 
hllrbaţi". Deschis în ianuarie 1965 ocupă un loc aparte în reţeaua comercială 
bucureşteană, fiind considerat "magazinul eleganţei bărbăteşti". Oferă clienţilor săi 
1111 sortiment mereu înoit de confecţii, tricotaje, articole de galanterie, încălţăminte, 
rosmetică, parfumerie. 

EVA, bd. General Magheru nr. 9 - Magazin în exclusivitate pentru femei, 
"I ·:va" este o prezenţă de prestigiu, încă din 1964, în comerţul bucureştean, bucurându
'c de o deosebită faima în rândurile cumpărătorilor. Oferă o bogată gamă de articole 
vestimentare şi accesorii feminine produse în serii mici şi exclusivităţi. Magazinul 
organizează lunar "Parada Modei" prezentând ultimele noutăţi ale modei feminine. 

EVA - ARTIZANAT str. Pictor Verona nr. I - Desface produse specifice, 
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mult căutate pentru cadouri şi amintiri. 
CADOURI-BULEVARD - bd. Gh. Gheorghiu Dej nr. 1 - Instalat din 1977 

la parterul hotelului Bulevard la intersecţia cu Cala Victoriei, magazinul impune 
prin eleganţă sa, subliniată şi prin mobilierul alb-crem, ce se încadrează perfect la 
stilul hotelului. Mărfurile expuse în vitrine elegante se adresează atât bărbaţilor cât 
şi femeilor. Articole de serie mică şi de foarte bună calitate sunt: lenjerie, cămăşi, 
galanterie. Bărbaţii găsesc mărfuri de aceeaşi calitate din categoria marochinăriei, 
galanteriei. Raioane speciale de porţelanuri, cristal şi de cosmetică, parfumerie. 

ROMARTA, bd. Republicii nr.14, (Piaţa Universităţii). Trei magazine 
reprezentative ale ICS ROMARTA cu un binemeritat prestigiu nu numai în Bucureşti ci 
şi în întreaga ţară. Situate în spatele celebrei statui a lui Mihai Viteazul în vorbirea curentă 
a bucureşteanilor ca reper de orientare se vorbeşte de "magazinele din spatele statuii". 

ROMARTA, BLĂNURI, COSTUME, ROCHII, Piaţa Universităţii - Oferă 
mărfuri unicat, demne de prestigiul firmelor producătoare: mantouri, căciuli, gulere 
din blănuri naturale de calitate superioare, rochii şi încălţăminte pentru ocaziile în 
ton cu moda. 

ROMARTA, COSMETICE FEMEI - Piaţa Universităţii - Desface parfumuri 
de calitate superioară şi produse cosmetice fine. 

ROMARTA - PORŢELANURI - CRISTALE, Piaţa Universităţii, -
Magazinul, o adevărată expoziţie a artelor decorative prin vesela, crsitalele, 
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tacâmurile şi bibelourile pe care le oferă clienţilor săi. 
MIO RIŢ A, Str. 13 decembrie nr. 18, (Piaţa Universităţii), Magazin 

specializat în artizanat. 
RO MARTA- CADOURI - Str. Ştirbei Vodă, nr 43,- Magazin cu articole de 

scrie mică, unicate şi exclusiviste. Oferă spre vânzare rochii şi încălţăminte pentru 
loate ocaziile, blănuri, parfumerie şi artizanat. 

HANURI 
HANUL CU TEI - Str. Lipscani - Hanul cu Tei a fost ridicat în anul 1833 de 

d\tre negustorii Anastasiu Polizu şi Ştefan Popovici. 
"Bezestenul" din "Uliţa cea Mare a Marchitanilor (strada Lipscani) ce se 

vede însemnat cu mărcile (iniţialele) noastre deasupra amânduror porţi, cu toată 
cheltuiala de tovărăşie pă din două, frăţeşte, un ban şi un ban, de la urzire şi până la 
slărşit de cheie". 

S-a încheiat, în scris între cei doi proprietari. Deasemenea s-a făcut o 
inţelegere între cei doi asociaţi şi cu privire la folosinţa comună a "umblătorii" 
(closetul) de către chiriaşi şi de simbriaşii hanului .. 

Intrările dintre cele două strazi - Lipscani şi Blănari - sunt marcate 
deasupra fiecăreia din cele două porţi cu emblema în piatră cu iniţialele A.P. şi S.P. 
11 proprietarilor şi anul 1833. Latura de vest, formată din 14 bolţi, adică prăvălii, a 
revenit lui A. Polizu, pe când cea dinspre răsărit, egală ca mărime, a luat-o Ştefan 
l'opovici. Ulterior, proprietari au fost Costache Hagi Tudorache, iar din 1867 Leon 
Manoah, a cărui familie au fost proprietari până în anul 1947. 

Hanul cu Tei se impune prin frumuseţea încăperilor boltite, prin feroneria 
rnre acoperă uşile şi ferestrele, prin ambianţa medievală pe care o aduce în centrul 
comercial al Bucureştilor. Negoţul practicat aici în primul veac de existenţă a 
fost îndreptat spre desfacerea lipscăniilor blănurilor siberene şi articolelor de 
manufactură. 

Hanul cu Tei a fost locul de afirmare al marilor negustori bucureşteni: blănarul 
Nicolae Chiru (Kirilov), primar al Bucureştiului în 1867, Constantin Athanasiu 
( 1828 -1889) întemeietorul marelui magazin universal reprezentativ pentru comerţul 
secolului XX "La Vulturul de Mare cu peştele în ghiare", Mai trebuie amintit că 
nici şi-a avut atelierul de argintărie Gheorghe Cuiungiu şi fiul acestuia care şi-a luat 
numele de Coengiopol, croitor de renume la mujlocul veacului XIX, el fiind cel 
l'nre a adus meşteri croitori pentru "haine nemţeşti" care erau în contrast cu moda 
orientală. 

Hanul cu Tei s-a inscris, definitiv în peisajul vechiului cartier comercial al 
Bucureştilor. Scriitorul I. Peltz şi-a intitulat chiar unul din romanele sale "Foc în 
I lanul cu Tei" luând ca pretext unul din numeroasele incendii care au atins clădirea 
de-a lungul anilor. Focurile şi ruina şi-au pus amprenta asupra Hanului cu Tei, 
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ajungând în anii de după cel de-al doilea război mondial sa aibe aspectul unei clădiri 
părăsite. 

Restaurarea începută în 1969 şi încheiată în 1973 a deschis o nouă etapă în 
istoria acestui monument. "S-a produs un miracol! - scria poetul Gheorghe Tomozei 
- înlăturând varul coşcovit şi paianta, "destupând" elegante ferestre, reaşezând 
frizele de piatră pe tâmple înflorite, edilii ne-au oferit un han care sporeşte frumuseţea 
oraşului" (Gh. Tomozei, Hanul cu Tei, Informaţia Bucureştiului 26 iunie 1973 p.1 ). 

Astăzi ( 1980) funcţionează în vechile "bolţi" ale Hanului cu Tei, Galeriile de 
Arta ale Fondului Plastic. 

HANUL MANUC - Hanul Manuc a fost inaugurat la 30 iulie 1971 în urma 
unor ample lucrări de restaurare. Lucrările de cercetare arheologic istorică şi de 
arhitectură care au premers momentului festiv al inaugurării, au durat cinci ani, fiind 
începute în august 1967. (O cercetare arheologică prealabilă s-a făcut şi în 1953. 

Principalul rezultat al acestor cercetări a fost descoperirea unor construcţii 
mai vechi din secolele XVII şi XVIII care au fost înglobate în complexul de clădiri 
devenit din 1803 Hanul Manuc. 

Dintre acestea, cea mai importantă este casa domnească din colţul sud-estic 
al ansamblului datând din mijlocul veacului XVIII şi în care funcţionează în prezent 
recepţia hotelului şi sala de festivităţi. Manuc Bei Mirzacan ( 1769-1817) a fost un 
bogat şi influent negustor armean originar din Ruse, însă ale cărui interese economice 
erau puternic legate de ţările române, ceea ce l-a şi determinat să construiască un 
mare han în Bucureşti. 

"În peisajul arhitectonic de la începutul veacului XIX, dominat de case mici 
în stil românesc sau cu influenţe ţaringrădene, printre care se înălţau clopotniţele 
bisericilor, hanurile formau o categorie aparte, iar dintre acestea Hanul Manuc a 
constituit o însemnată şi originală realizare arhitectonică. Clădirea, impresionantă 
prin proporţiile ei, a atras atenţia tuturor străinilor trecători prin Bucureşti. Unul 
dintre aceştia, Lancelot spune că "cele două rânduri de galerii care leagă cele patru 
corpuri de clădiri sub un acoperiş înălţat şi cu bârne profilate şi scara cea mare cu 
parapet dublu ce serveşte ambelor etaje, sunt împodobite cu coloane şi balustrade de 
un gust încântător şi cu o lucrătura îndemânatică. S-ar putea zice că este un palat de 
lemn ... "(St.lonescu, Manuc Bei ... Cluj Napoca, 1976, p. 33-34). 

În lunga sa existenţă Hanul Manuc a fost martorul unor importante 
evenimente. Aici s-a încheiat la 26 mai 1812 pacea de la Bucureşti dintre Imperiul rus 
şi Poarta Otomană. În 1870, proprietarul din acea vreme repară şi transformă vechiul 
han, dându-i numele de hotelul Dacia. În curtea hanului va funcţiona o cunoscută 
sală de spectacole şi întruniri - sala Dacia - care prin întrunirile politice care s-au 
desfăşurat aici a intrat în istoria politică a României. 

Complexul Manuc cuprinde astăzi un hotel de categoria I cu camere mobilate 
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in stil Bidermayer, stilul la modă în epoca construirii lui, un restaurant, o braserie 
cu numeroase terase. În exteriorul lui au fost amenajate numeroase magazine şi o 
renumită plăcintărie. 

HOTELURI BUCUREŞTENE 
Marele centru social-economic care a fost Bucureştiul încă din prima jumătate 

11 veacului XVI este ilustrat şi prin existenţa a numeroase spaţii de găzduire pentru 
vizitatorii şi negustorii cu treburi în în oraş 

Într-adevar, hanurile bucureştene şi-au câştigat un bun renume nu numai prin 
rnndiţiile de locuit oferite pasagerilor, dar şi prin rolul lor de centre de convergenţă 
socială şi economică, de sedii ale unor întreprinderi negustoreşti care impulsionau 
11ctivitatea comercială a oraşului. Pentru a cunoaşte mai îndeaproape ce au însemnat 
Imnurile bucureştene în istoria oraşului, recomandăm cartea dedicată lor de către un 
hun cunoscător al trecutului oraşului istoricul George Patra "Hanurile bucureştene, 
Bucureşti, 1984. 

Hanurile sunt înlocuite treptat de hoteluri, reflectare a vremurilor de înnoire 
prin care trecea Bucureştiul în veacul trecut.. Aproape că nu există hotel în Capitală 
111 care să nu se fi petrecut evenimente demne de a fi reţinute de istorie, sau care să 
1111 fi găzduit personalităţi deosebite. 

Un moment deosebit în istoria acestor întreprinderi comerciale bucureştene 
ii constituie anii 1968-1980 când cele mai multe din vechile hoteluri bucureştene 
~i-au recăpătat folosinţă iniţială cu un confort modem, în acelaşi timp cu edificarea 
unor impunătoare şi elegante hoteluri noi. 

HOTELURI CATEGORIA LUX 
HOTEL "INTERCONTINENTAL", Bd. N.Bălcescu, nr.4.- Construit între 

anii 1969-1971 şi inaugurat la 14 mai 1971, Intercontinentalul este cel mai mare 
hotel din Bucureşti. Ridicat într-o arhitectură originală, are 22 etaje şi dispune de 
10<8 locuri în camere, apartamente şi garsoniere şi 16 birouri închiriate unor firme 
slrăine. În cadrul hotelului funcţionează la parter braseria Corso cu snack-bar. Tot 
la parter este restaurantul clasic Madrigal cu mobilier stil Chipendalle. La etajul 
l I restaurantul "Balada" în stil românesc, un restaurant cu autoservire, la subsol, 
~i barul de zi "Intermezzo" la parter. Bar de zi "Belvedere" la etajul 21, bar de zi 
"I .una" la etajul 22; barul de zi "Panoramic". 

Săli de festivităţi şi conferinţe: "Ronda", "Rapsodia", "Hora" şi "Intermezzo". 
Piscina acoperită la etajul 22, săli de gimnastică, saună, sală de masaj, coafură, 
frizerie, cosmetică. 

Hotelul Intercontinental a găzduit multe personalităţi importante ale lumii 
politice şi culturale contemporane. 

HOTEL "BUCUREŞTI", Calea Victoriei nr. 63-81. Construit în anul 1982 
111lr-o arhitectură modernă, hotelul "Bucureşti" pune la dispoziţia clienţilor 370 
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camere duble, 48 camere cu un pat, 24 apartamente şi 7 garsoniere, restaurant cu 
terasă de vară, berărie şi braserie, snack-bar, rotiserie, salon pentru mic dejun, bar 
de zi, sală polivalentă cu 500 locuri cu instalaţie de traducere în 5 limbi, săli pentru 
tratative, salon pentru expoziţii. Alte dotări: cabinet stomatologic, coafură - frizerie, 
cosmetică, florărie, două piscine din care una acoperită, două saune, cabinete de 
masaj şi ultraviolete, sală de gimnastică. 

HOTEL "CONTINENTAL'', Calea Victoriei nr. 56. Ridicat la sf"arşitul 

secolului al XIX-iea în faţa fostului Teatru Naţional pe temelia vechiului hotel 
"Broft" a preluat tradiţia de eleganţă şi distincţie a acestuia. Restaurat şi modernizat 
în 1975, oferă 53 camere, apartamente şi garsoniere, mobilate în stil Ludovic al XV
lea, restaurant cu terasă de vară, braserie bar de zi. 

HOTEL "ATHENEE PALACE'', str. Episcopiei nr. 1-3. Fondat în anul 1914, 
renovat şi modernizat în 1965, când i s-a adăugat o nouă aripă. Hotelul tradiţional 
lux al Capitalei a găzduit de-alungul anilor personalităţi de prestigiu internaţional 
din cele mai diverse domenii de activitate. Hotelul are: 303 locuri în apartamente, 
garsoniere şi camere cu 1-2 paturi, restaurant cu terasă de vară, bar de noapte cu 
program de music-hall, braserie, bar de zi, saloane de recepţie şi conferinţe. 

HOTEL "CAPŞA" str. Edgar Quinet, nr l. Casa de cofetărie "Capşa" a fost 
fondată în 1852. În 1886 Grigore Capşa ridică şi un hotel şi inauguraează "Salonul 
de consumaţie" care va deveni vestita "Cafenea Capşa" despre care s-a vorbit şi s-a 
scris timp de mai multe decenii. Hotelul Capşa găzduit mari celebrităţi din lumea 
politică, artistică, culturală internaţională. Restaurat în 1978, hotelul găzduieşte 
reprezentanţe de firme străine. 

HOTEL "BULEVARD" Bd. GH. Gheorghiu Dej, nr.1. Construit în anul 
1867 de către arhitectul Alexandru Orăscu, redeschis în 1977 după o reuşită restaurare 
şi modernizare. Cunoscut ca loc de întâlnire preferat al multor oameni de artă şi 

cultură, a găzduit de-a lungul vremii personalităţi de prestigiu internaţional. Hotelul 
oferă clientelei 90 camere din care 1 O apartamente toate mobilate în stil Ludovic 
XV-lea, ceea ce-i conferă o distincţie şi o eleganţă remarcabilă, restaurant, braserie, 
salon de recenţie şi conferinţe. 

HOTEL "NAŢIONAL'', Bd. Republicii nr. 33. Aflat într-o clădire datată din 
prima jumătate a secolului nostru, a cărei renovare şi modernizare s-a făcut în 1979, 
hotelul Naţional oferă 365 locuri, în 196 camere şi apartamente, restaurant cu terasă 
de vară, braserie, bar de zi, sală de reuniuni festive, saună. 

HOTEL "AMBASADOR" Bd. G-ral Magheru nr. 8-10. Construit în 1937-
1939 şi reamenajat şi modernizat în ultimii ani, oferă 395 locuri în apartamente, 
garsoniere şi camere cu 1 şi 2 paturi; restaurant (despre a cărui arhitectură se spune 
că ar fi o replică a restaurantului de la bordul marelui translatic "Normandie" din 
epoca interbelică), braserie. 
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HOTEL "LIDO" Bd.Magheru nr. 5. Construit în anul 1930, în stilul 
arhitecturii de după primul război mondial deţine 121 de camere în apartamente 
~i garsoniere, restaurant cu terasă de vară, bar de zi, bazin în aer liber cu valuri 
artificiale. 

HOTEL "DOROBANŢI" Calea Dorobanţilor nr. 5-9. Construit în 1975, pe 
18 nivele, poartă amprenta arhitecturii contemporane, este unul dintre cele mai mari 
hoteluri din Capitală. Hotelul oferă 590 locuri dispuse în 298 camere şi apartamente, 
restaurant, restaurant cu autoservire, salon de festivităţi, sală de conferinţe, două 
haruri de zi, salon de coafură. 

HOTEL "NORD", Calea Griviţei nr. 143. Construit în 1965 într-o arhitectură 
modernă, oferă 504 locuri în care 245 camere şi apartamente, braserie cu terasă de 
vară, restaurant, bar de zi, sală de reuniuni festive. 

HOTEL "FLORA" Bd. Poligrafiei nr. l. Construit în 1979, ca "hotel de 
rnră". Este dispus pe 3 nivele, într-o arhitectură deosebită şi adecvată destinaţiei lui. 
Are 31 O locuri, în 43 apartamente şi 155 camere, luxos mobilate, restaurant, braserie, 
sală de festivităţi (salonul albastru), un club, piscină acoperită, sală de gimnastică, 
saună şi bază de tratament geriatric şi fizioterapic, coafură, cosmetică. 

HOTELURI CATEGORIA I 
HOTEL "CAPITOL" Calea Victoriei nr. 29. Construit în anul 1901, a purtat 

iniţial numele de "Hotel LUVRU" şi a cărei cafenea a fost un loc de întâlnire a multor 
scriitori muzicieni şi artişti. Renovat şi modernizat în anul 1976, hotelul dispune de 
165 locuri, în 70 de camere şi 
I O apartamente, restaurant. 

HOTEL "UNION" 
str. 13 decembrie, nr 11. 
Inaugurat îm anul 1867 cu 
acelaşi nume pe care îl poartă 
~i astăzi. Clădirea actuală 

datează din 1925. În anul 1968 
11 fost complet modernizat şi 
extins prin construirea unei 
noi aripi. O reparaţie capitală 
s-a tăcut în anul 1978. Hotelul 
o foră 22 l camere, restaurant, 
braserie, rotiserie, bar de zi, 
salon de frizerie. 

HOTEL "NEGOIU" str. 13 decembrie, nr 16. Urmaş al fostului "Hotel 
Regal" şi "Hotel Stănescu" de la sfârşitul secolului XIX-lea, renovat în intregime, 
pune la dispoziţia clienţilor 92 camere cu l, 2, 3 paturi şi garsoniere, snack-bar şi bar 
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de zi. Înainte de primul război mondial, la acest hotel se cazau de regulă intelectualii 
ardeleni, luptători pentru unire, dintre care amintim marele poet Octavian Goga, 
Alexandru Lepădatu şi alţii. 

HOTEL "CENTRAL" str. Brezoianu nr.13. Deţine 64 camere, este unul din 
vechile hoteluri bucureştene redate circuitului comercial. 

HOTEL "PALAS" str. Brezoianu nr.24. Construit în primul deceniu al 
secolului nostru, renovat şi modernizat în 1975 oferă 306 locuri în 160 de camere şi 
apartamente, restaurant şi bar de zi. 

HOTEL "MODERN" Bd. Republicii nr. 44-46. Construit în 1974 în stilul 
arhitecturii contemporane cu 12 etaje, dispune de 184 camere şi 11 apartamente, 
restaurant cu terasă, braserie cu terasă, bar de zi, sală pentru reuniuni festive. 

HOTEL "MAJESTIC'', str. Academiei nr. 11. Este una din vechile clădiri 
hoteliere redate circuitului comercial, are 165 locuri în camere cu 1, 2 şi 3 paturi, bar 
de zi, snack-bar. 

HOTEL "MINERVA", Bd. Poligrafiei. Redat circuitului comercial în 1976, 
după lucrări de modernizare, dispus de 83 camere şi apartamente. La parterul hotelului 
Minerva funcţionează restaurantul chinezesc "NAN-JIN", o braserie şi cofetărie. 

HOTEL "ASTORIA" Bd. Dinicu Golescu nr. 27. Inaugurat în 1956, renovat 
şi modernizat în ultimii ani, hotelul dispune de 171 camere în apartamente, garsoniere 
şi camere cu 2 paturi, restaurant, salon pentru recepţii şi conferinţe. 

HOTEL "PARC" Bd. Poligrafiei nr. 3. Construit în 1975 oferă 272 camere 
şi apartamente, restaurant, braserie, bar de zi, piscină acoperită, solariu, saună, bază 
de tratament cu Pell-Amar, bowling, sală polivalentă pentru conferinţe şi recepţii, 
terenuri de tenis. 

HOTEL "TURIST" Bd. Poligrafiei nr.3. Construit în 1975 oferă 293 camere, 
restaurant, braserie, bar de zi, piscină acoperită, solariu, terenuri de tenis, sală de 
gimnastică, bowling, sală de conferinţe şi recepţii. Hotelul este unitatea şcoală a 
Centrului de formare şi perfecţionare a cadrelor din industria hotelieră şi turism. 

HOTEL "MĂGURELE" corn. Măgurele, Şos. Oteteleşteanu nr.236. Ridicat 
în ultimii ani pe "paltforma Măgurele" este destinat să găzduiască persoanele aflate 
în delegaţie la Institutul de Fizică. Dispune de 65 camere, retaurant şi berărie. 

HOTELURI CATEGORIA II-a 
HOTEL SNAGOV Snagov sat. Situat într-un cadru pitoresc pe malul lacului, 

dispune de 136 locuri în camere, restaurant, plaje. 
HOTEL "MUNTENIA" str. Academiei nr. 21. Deţine 122 camere. 
HOTEL "OPERA str. Brezoianu nr. 37. Are 64 camere. 
HOTEL "CARPAŢI" str. Matei Millo nr.16. Construit pe 6 nivele, deţine 58 

camere cu l şi 2 paturi, unele cu baie. 
HOTEL "CIŞMIGIU" Bd. Gh. Gheorighiu Dej nr. 16. Deţine 11 O camere cu 
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I. 2, 3 şi 4 paturi. 
HOTEL "VENEŢIA" Piaţa M. Kogălniceanu nr. 2. Oferă 52 camere. A fost 

modernizat şi redat circuitului public în 1975. Bar de zi. 
HOTEL "DÂMBOVIŢA" Bd. Schitu Măgureanu nr. 6, Dispus pe 7 nivele, 

deţine 41 camere cu 1 şi 2 paturi. 
HOTEL "TRANZIT" str. Miliţiei nr 4. Oferă 106 camere, bar de zi. 
HOTEL "RAHOVA" Calea Rahovei, nr 2. Oferă 47 camere, lacto-bar. 
HOTEL "UNIVERSAL" str. Gabroveni nr. 12 - Este unul din vechile 

hoteluri bucureştene, redat circuitului comercial. Oferă 78 camere, restaurant-cramă 
cu specific naţional. 

HOTEL "BANAT" Piaţa Rosetti nr. 3-5. Este şi el unul din vechile hoteluri 
bucureştene redate circulaţiei comerciale, deţine: 34 camere, braserie. 

HOTEL "MARNA" str. Buzeşti nr. 3. Renovat şi modernizat în 1965, deţine 
I O I locuri, îm 49 de camere şi restaurant lacto. 

HOTEL "OLTENIA" Calea Victoriei nr. 88-90. Oferă 134 locuri în 93 camere. 
HOTEL "GRIVIŢA" Calea Griviţei" nr 130 colţ cu strada Polizu. Deţine 1O1 

locuri în 62 camere, retstaurant, braserie. Construit într-o arhitectură amintind sfărşitul 
secolului trecut când a funcţionat sub numele de hotel BRATU. Aici a locuit renumita 
dintăreaţă de operă Haricleea Darcle, fiind vizitată aici şi de marele George Enescu. 

HOTEL "DUNĂREA" Calea Griviţei nr. 140. Oferă 109 locuri în 81 
cu mere. 

HOTEL "CERNA", Bd. Dinicu Golescu nr. 29. Deţine 119 locuri în 89 
cumere, unele cu baie, cofetărie 

HOTEL "BUCEGI" str. Witing nr.2. Deţine 102 locuri în 58 camere şi 
restaurant. 

LIBRĂRIILE BUCUREŞTENE 
Comerţul de librării are o mare tradiţie în Bucureşti; se poate vorbi de difuzarea 

cărţilor din momentul atestării primei tipografii la Plumbuita în 1582 pentru că din 
Bucureşti se achiziţiona carte românească pentru toate provinciile romăneşti aşa cum o 
dovedesc numeroasele inscripţii de pe vechile ceasloave medievale descoperite în cele 
mai îndepărtate aşezări ale ţării, cartea fiind unul din factorii de unitate naţională. 

În Bucureşti, prima librărie, care era mai degrabă un cabinet de lectură unde 
se vindeau şi cărţi, este atestată în anul 1826 pe Podul Mogoşoaiei, nu departe de 
uctuala librărie Dacia. Mai târziu, în 1845 librăria- care pe lângă cărţi era un magazin 
unde se vindeau de toate - a fost preluată de C.A. Rosetti şi Winterhalder. 

O altă librărie, care în aceeaşi epocă- către 183 3 -este "Librăria Românească" 
u lui Iosif Romanov şi I. Popovici funcţiona pe uliţa Sf. Gheorghe Nou. 

Comeţul de librării cunoaşte în Bucureşti o puternică dezvoltare în a doua 
jumătate a veacului trecut şi în perioada interbelică reflectând interesul pentru cultură 
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şi carte a bucureştenilor. Dintre marile librării ale oraşului amintim doar pe cele mai 
cunoscute ca: Socec, Cartea Românească, Sfetea, Pavel Suru etc etc. 

La 14 mai 1948 s-a creat "Librăria noastră" în Calea Victoriei nr. 45, prin 
preluarea unui vechi vad de librărie, unde se desfăceau şi difuzau cărţile apărute 
în editura P.C.R. Sub acest nume - Librăria Noastră - se dezvoltă în anii următori 
reţeaua de librării din oraş. În anul 1950 se înfiinţează Centrul de Librării Bucureşti 
(C.L.B.) care are în subordine cele aproape 170 de umităţi risipite pe întreg teritoriul 
municipiului, în cartiere şi în incintele marilor întreprinderi şi instituţii din Capitală. 
Librării mai deţine şi Intreprinderea de difuzare a cărţii a Cooperaţiei răspândite pe 
teritoriul Sectorului Agricol Ilfov. Pe lângă cărţi în mai în toate librăriile se desfac 
rechizite de birou şi şcolare, jucării şi discuri. De reţinut că articole de papetărie se 
găsesc şi în raioanele de specialitate ale magazinelor universale. 

Există o permanentă preocupare pentru modernizarea librăriilor - în acest 
sens merită a fi reamintit că principiul autoservirii în librării a fost introdus la 30 
decembrie 1960 la librăria din bd. Gh. Gheorghiu Dej nr. 17 - în vderea creării 
condiţiilor de accesibilitatea a cărţii către cititor. 

BĂI PUBLICE 
Băile se numără printre cele mai vechi aşezăminte sanitar ele fiind atestate 

încă din antichitate şi pe teritoriul ţării noastre (termele din aşezările antice de la 
ţărmul mării şi din alte localităţi romane). 

Una din cele dintâi băi publice bucureştene amintite în documente "baia cea 
veche", datează din prima jumătate a veacului XVI, deosebindu-se de "cea nouă" 
sau "cea mare" construită în timpul lui Alexandru al Ii-lea (1565-1577). Ambele băi 
continuă să funcţioneze în secolul XVII fiind situate pe malul Dâmboviţei în locul 
numit "Ostrov", cam în dreptul "Domniţei Balaşa" de azi. O altă baie tot publică, 
este construită ca funcţionând în apropierea podului Şerban Vodă. Amintim că atât 
la Bucureşti cât şi la Târgovişte, în cadrul curţilor domneşti funcţionau băi, ca şi în 
unele case boiereşti. 

Băieşii bucureşteni ca şi confraţii lor din toată lumea medievală, la fel ca 
bărbierii au avut un rol însemnat în sănătatea publică. Ei efectuau sângerări, puneau 
lipitori şi făceau "clistire" (clisme), scoteau dinţii, vindeau ierburi tămăduitoare şi 
alte leacuri. 

La începutul secolului XIX funcţionau în Bucureşti patru băi publice. În 
pătrarul al doilea al veacului trecut se înregistrează un însemnat progres igienico
sanitar: introducerea băilor de cadă şi a celor medicinale. Vechea baie de tip oriental, 
cea din secolul XVI îşi trăieşte ultimii ani, în 1832 ea îşi încetează existenţa. Băile 
"evropineşti" se înmulţesc, clienţilor punându-li-se la dispoziţie după gust, apă caldă 
sau rece, prin "şurupuri" (robinete). Erau oferite şi băi cu apă, frumos mirositoare. 

La 29 iulie 1840 se anunţă deschiderea unei băi pentru scăldat în Dâmboviţa 
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cu alte cuvinte primul ştrand public din Bucureşti situat în "grădina de la Izvor". 
La 13 mai 1841 o nouă baie, dotată cu un "bofet" cu cele mai bune dulceţuri ... şi 
ingheţate de cel mai bun gust care folosea renumita apă de izvor de la Herăstrău, baia 
11vca şi o "cascadă" "unde se aruncă apă cu repejiciune pe truăul omului" - adică 

prima baie cu duşuri din Bucureşti. Desigur nu se renunţă la practicarea băilor de 
11buri, numărul băilor publice crescând în a doua jumătate a veacului trecut (după G. 
Barbu, Arta vindecării în Bucureştii de odinioară). 

În 1852 la Elefterie funcţiona "şcoala de înotare" în cadrul "băilor nemţeşti" 
în instalaţii de hidroterapie. Generalizarea alimentării cu apă şi a canalizării a făcut 

~n se răspândească băile din locuinţele particulare, numărul băilor publice rămânând 
relativ restrâns. În perioada interbelică de mare popularitate a fost Baia Centrală care 
funcţiona în strada Biserica Enei. Din 1985 odată cu inaugurarea primelor case de 
Hnnătate, această străveche preocupare bucureşteană capătă noi valori calitative. 
ln ceea ce priveşte ştrandurile, primul bazin a fost cel numit TIR, din 1880. El a 
ll1sl urmat de ştandul Tineretului inaugurat în 1929 odată cu stadionul alăturat de la 
~osca din 1930. Odată cu asanarea lacurilor din nordul Capitalei s-au amenajat pe 
111nlurile lor numeroase ştranduri şi cluburi sportive. Reamintim şi bazinul cu valuri 
1k· la Hotelul Lido. 

COMPLEXE DE SĂNĂTATE ŞI BĂI PUBLICE 
BAIA GRIVIŢA, str. Sf-ţii Voievozi nr. 1. Oferă publicului servicii de baie, 

11hur în comun, cabine individuale şi masaje. 
BAIA ARCULUI, str. Arcului nr. 2. Oferă în afara serviciilor de baie şi 

11111saje, servicii de frizerie, coafură, pedichiură. 
BAIA 16 FEBRUARIE, şos. Giuleşti nr. 240. 
COMPLEXUL DE SĂNĂTATE "SOCULUI", str. Socului, nr. 4. 
COMPLEXUL DE SĂNĂTATE "SERBAN VODĂ'', cal. Şerban Vodă 

111'. 85-1 O I.Două noi construcţii inaugurate în august, respectiv octombrie, 1985 se 
1111puneau nu numai prin arhitectura lor elegantă dar şi prin profilul lor inedit. Pe 
lilngă serviciile obişnuite ale băilor, oferite la un grad superior de confort, complexele 
tll· si\nătate au fost gândite să promoveze o medicină a omului sănătos. Sunt puse 
111 dispoziţia clientelei cabine de duşuri comune sau la căzi individuale şi cabine 
lll'lltru proceduri. Se fac aici: instalaţii, băi de plante, ultraviolete, electroterapie, 
1l111dinamice, ultrasunete, împachetări, masaj, gimnastică medicală la recomandarea 
111l·dicilor. Duşuri: comune, scoţiene, sul, gigant. Saună în comun şi în cabine. Băi de 
11hur. gimnastică de îmtreţinere, masaj. 

În fiecare din aceste complexe sunt patru săli de gimnastică, 12 saune, 4 
111hine de abur, numeroase cabine de baie, simple şi duble şi 2 bazine de înot având 
upn cu o anumită temperatură şi compoziţie (plante medicinale) destinate unor 
~rnpuri terapeutice. 
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În final, un mare bazin de înot (30x9m), cu adâncime până la 2,20 metri. Pe 
terasă sunt amenajate solarii. Complexele de sănătate mai dispun şi de servicii de 
coafură, frizerie, pedichiură, cosmetică, bufet cu dulciuri şi răcoritoare. 

ÎN CAZ DE DECES 
Prestările funerare constituie o veche preocupare în Bucureşti. Cu titlul de 

curiozitate amintim că în vechile documente bucureştene este amintit pentru prima 
oară un "vătaf de ciocli" pe nume Gaica la 25 ianuarie 1691, ceea ce presupune o 
organizare mult mai veche a acestei profesii. Şi tot ca o curiozitate mai amintim că 
primul dric-automobil a apărut pe străzile Capitalei în 1930. 

Astăzi prestările funerare sunt asigurate în Capitală, începând din 1954 de 
către Intreprinderea Prestări Servicii (IPS) şi Administraţia Cimitirelor. Se execută şi 
lucrări de urgenţă- cripte - în trei zile de la data comenzii. 

Pentru toate cele legate de funeralii şi comemorări stau la dispoziţia 

locuitorilor unităţile întreprinderii unde se desfac şi articole pentru ceremomt 
funerare: 

"PRESTĂRI FUNERARE" ( I.P.S.) de la următoarele adrese: 
Şos. Pantelimon nr. 32, 
Şos. Pantelimon nr 285, 
Str . Lizeanu nr.23 
Calea Moşilor nr. 35 
Calea Şerban Vodă nr.235 
Calea Rahovei nr. 218 
Şos. Olteniţei nr. 140 
Bd. Armata Poporului nr. 13 
Str. Chiristigiilor bl. P. 36 A. 
TAXIMETRE - DE LA BIRJE LA TAXI 
Primele trăsuri de piaţă apar în bucureşti în anul 1828. "Muscalii" cu "birje" 

au fost de fapt o măruntă populaţie rusească stabilită în ţările române, mai ales la Iaşi 
şi la Bucureşti şi care au introdus la noi trăsura de piaţă. Numele de birjă se trage din 
limba rusă de la staţia de trăsuri de lângă clădirea bursei din vechiul Petersburg. Prin 
extensie, în limba română trăsura de piaţă a devenit birjă, iar vizitiul ei muscal sau 
birjar. 

"Timp de aproape un secol, muscalul a fost unul din personajele nucureştene 
cele mai caracteristice, fiind renumită staţia de birje de la Teatrul Naţional (trăsurile 
fiind înşirate în aşteptarea clienţilor pe actuala stradă Matei Millo. În anul 1856 erau 
în Bucureşti 400 de birje de trei clase recunoscute după culoarea felinarelor: clasa 
I-a cu felinare roşii, clasa II.a cu felinare albe şi clasa III-a cu felinare negre. În anul 
1870 erau 130 de muscali de birje şi cai şi care locuiau la Obor, pe str. Birjarilor (azi 
Episcopul Radu). 
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Un călător străin admirând birjele pe Calea Victoriei, imediat după războiul 
de independenţă scria: "Strada era plină de trăsuri cu perne de catifea şi cu felinare 
~i hamuri împodobite cu alămuri. Birjarii - cu tichia lor scundă pe cap şi strânşi în 
1111tcriurile lor de postav albastru, stând ţepeni pe capra trăsurii şi ţinând hăţurile cu 
hrnţele întinse, mânau în goana mare caii lor frumoşi". (după A. Cebuc, Din istoria 
I rnnsportului de călători în Bucureşti, 1962). 

Apariţia automobiluilui în Bucureşti în 1898 a dus treptat la dispariţia birjei 
~i apariţia automobilului - taxi. 

În 1920 statistica orăşenească înregistrează 2550 de automobile de tot felul 
~1 numai 1152 de birje. În 1931 sunt deja în bucureşti 1161 de taximetre, iar dintr-
11 revistă a vremii aflăm că în martie 1930 a apărut în Bucureşti primul taximetru 
prevăzut cu radio. În 1935 publicistul Felix Aderca scria în revista "Magazinul" un 
11rt ic ol cu titlul sugestiv: "Gloria birjarului apune". Referindu-se la automobil Aderco 
Nl0 rie: "Morbul care distruge birja şi pe birjar se dovedeşte universal şi tără milă, ca 
luhcrculoza". 

La 6 septembrie 1954 a luat fiinţă în cadrul I.T.B. "Gospodăria taximetrelor" 
de unde familiarul nume în Bucureştiul de azi GETAX. 

''liETIA" VITEZEI LA 1804 
Cităm dintr-un ordin al domnitorului Alexandru Ipsilanti din 15 aprilie 1804 

l'lltre marele spătar: 
"Fiincă din rău năravul şi netrebnicia vizitiilor care nu umblă pe uliţele 

I lucureştilor ci aleargă cu butci, carete şi căruţe într-atâta norod, s-a întâmplat în 
111ulte rânduri primejdii, călcând oameni şi muieri precum şi în trecutele zile s-a 
111t:implat Un vizitiu al Lămotescului a dat peste o femeie de au călcat-o şi tărâmat-o, 
l'llrc pătimeşte şi acum, iată într-adins poruncind dumitale să aibă a da şi dumneata 
1111.am la toţi vizitiii de obşte spre a se părăsi de acest rău nărav şi a umbla încet şi cu 
krire, dându-se şi veste celor îmblători pe pod de-a nu se face călcare şi premejdie 
1·11ivaşi, că foarte rău se va pedepsi unul ca acela". 

CINEMATOGRAFE 
Prima reprezentaţie cinematografică a avut loc la Bucureşti în ziua de luni 

•
17 mai 1896 la cinci luni după ce a avut loc la Paris, la 28 decembrie 1895 premiera 
1111111dială a acestei minunate invenţii care avea să cucerească omenirea. Clădirea în 
1·11re a avut loc prima proiecţie era situată pe Calea Victoriei într-un imobil astăzi 
1hspărut de lângă pasajul Victoria. Ziarele vremii anunţa publicul că: "va vedea 
11111intând un tren adevărat în mărime naturală cu locomotiva în cap, care fumegă pe 
rn~ şi svârle scântei de foc ... E atât de real încât ai senzaţia că tu însuţi faci parte din 
11rcst tablou". Succesul a fost enorm încât dintr-o curiozitate mondenă, în câteva luni 
nncmatograful a devenit un spectacol popular. 

Tot la primele începuturi trebuie menţionat că premiera "primelor vederi 
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româneşti" a avut loc la 23 iunie 1897. 
Dar, curios, interesul publicului scade după nici doi ani pentru ca în 1905 să 

reapară şi să cucerească definitiv pe bucureşteni. 
Prima sală construită anume pentru cinematograf apare în mai 1909. În 

septembrie 1911 se anunţă apariţia primului film jucat de artişti români "Amor 
fatal" a cărei premieră a avut loc la cinema Apolo, pe Academiei nr.2, clădire astăzi 
dispărută. 

Următoarele filme româneşti au fost "Înşir-te mărgărite" şi "Războiul de 
independenţă" prezentate ca scene filmate în completarea spectacolului de la Teatrul 
Naţional duminică 2 septembrie 1912. (După I. Cantacuzino: Momente din trecutul 
filmului romănesc ). 

Dezvoltarea vertiginoasă a industriei cinematografice române în anii de după 
eliberare au adus schimbări şi în repertoriul cinematografelor, filmele româneşti fiind 
prezente pe ecrane alături de capodoperele cinematografiei mondiale, alături de filme 
din ţările socialiste. 

Din primele săli de cinema amintim: 
Eforie - numele păstrează tradiţia vechii săli de cinema unde au avut loc spectacole 
începând din 1905 şi unde a avut loc şi premierea filmului Razboiul Independenţei 
la 2 septembrie 1912. 

În sala cinematografului Clasic (azi Capitol) a avut loc la 30 decembrie 1923 
premiera filmului românesc "Ţigăncuşa de la iatac" după nuvela de la Radu Rosetti 
cu Elvira Popescu. 

25 decembrie 1925, a avut loc în sala cinematografului Vlaicu (azi Lumina) 
premiera filmului românesc "Datorie şi sacrificiu" cu G. Vraca şi Ion Finteşteanu. 

La 15 noiembrie 1928 a avut loc în sla cinematografului Capitol premiera 
filmului "Povara" realizat de regizorul Jean Mihail. Printre interpreţi: V. Valentineanu, 
Elvira Godeanu, Mia Apostolescu. 

La 30 decembrie 1929 în sala cinema Femina (azi Lumina) avut loc premiera 
filmului "Haiducii" - se păstrează integral la Arhiva Naţională de Filme. 

La 29 noiembrie 1939 are loc la cinema Aro (Patria) premiera filmului 
românesc "O noapte furtunoasă". 

La 18 octombrie 1960 s-a început construirea cinematografului Floreasca. 
MOBILA 
Era prin anii 1920 ai veacului nostru. Bucureştii, Capitala României întregite 

era un oraş în plină tranformare. Noutăţile zilei erau cinematograful (mut bineînţeles) 
radioul - Radioul Bucureşti emite începând din 1928 - aviaţia şi altele. 
Se petrec schimbări radicale în gusturile publicului bucureştean: se dansa swing, 
charleston, se ascultă muzică hawaiană iar jazz-ul pătrundea în Bucureşti. Schimbări 
în vestimentaţie, în stilul arhitectonic şi ceea ce era o noutate absolută apăruse un 
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nou stil de mobilă. 
În "Patul lui Procust" celebrul roman al lui Camil Petrescu este surprinsă 

rn măiestrie artistică apariţia noului mobilier. Iată cum prezintă el un magazin de 
mobilă şi decoraţiuni interioare de pe Calea Victoriei unde tocmai sosise un: transport 
de marfă modernă. "O garnitură de birou, de nuc placat cu lac modem, cafeniu, 
nit birou cu plăci groase de stejar sprijinite pe alte două plăci ca un paralepiped 
culcat. Etajere mici, asimetrice, scăzând ca treptele, capricioase biblioteci cubice 
din lemn de arţar placat şi lăcuit, tot cu rafturi asimetrice ... Pe urmă [se descărcau] 
lămpi ca zarurile mari şi nu mai ştiu ce statuete, subţiate, stilizate. Paturi divane 
joase cu o sigură tăblie la căpătâi fără nici un fel de zorzoane, alte paturi-divan cu 
nişte lăzi geometrice la un capăt pe care se puteau pune vase modeme şi statuete 
stilizate iar înăuntru aşternutul". (cititorul a înţeles desigur ca romancierul se referă 
la ceea ce astăzi este banalul studio, cel care la vremea aceea era o noutate absolută 
în Bucureşti). Citim în continuare: "Fotolii ca nişte cuburi scobite liniar, sau scaune 
simple ca acelea ţărăneşti, dar din lemn placat, dădeau o impresie de lux nou. Un 
paralepiped, pe el o placă mare pătrată, era o masă de sufragerie. Lămpi, sfeşnice, de 
birou, făcute din arcuri negre simple, sau lămpi de tavan în loc de lustre, cu nişte cutii 
de sticlă mari, mate. Covoare colorate, împărţite geometric şi asimetric împreună cu 
draperii de culoare întregeau totul". 

Desigur, cu trecerea anilor gusturile s-au diversificat. Ceea ce era modem 
într-o epocă, putea fi desuet în alta. 

Mobila este de fapt o problemă de gust şi cum gusturile nu se discută 
li1bricile ca şi magazinele de mobilă trebuie să le satisfacă pe toate. De aceea şi 
marea varietate de sortimente de mobilă care se desfac în magazinele din Bucureşti. 
!-'aptul este cert, că o mobilă nouă dă notă de eleganţă şi distincţie. Greautatea constă 
in a alege, mai ales că prducătorii au dat garniturilor oferite spre vânzare nume care 
de care mai deosebite: Mobilă pentru holuri se cheamă: Dulcineea, Bibi, Raluca, 
I >ana IV etc. Camerele de zi, în care sunt combinate sufragerii cu garnituri de hol 
se numesc: Miraj III, Regence III, Baroc 71 O şi astfel fiecare nume ascunzând un alt 
model o altă calitate. 

Acelaşi lucru este valabil şi pentru sufragerii: Rada, Drobeta, Narcisa, Perla, 
I .oreta etc. Dormitoarele, care în ultima vreme au mare căutare se numesc: Ludovic 
X VI, Felicia, Ceahlău, Dumbrava, Aura, Alexandru, etc, etc. Camerele studio cu 
palul pe colţ sunt: Drobeta, Liliana, Luiza, Viorela şi altele. Bibliotecile: Cristina, 
< 'eahlău, Milcov, Ina, Grant etc. Camere de tineret~ Felicia, Aurora, Mona, Matei şi 
i11 fine bucătării~ PS 83, Ioana, Steluţa, Viviana, Lili, Arbore, Selena, Rustic etc. 

Magazinele de mobilă din Bucureşti, care prin natura lor, sunt de fapt 
ndcvărate expoziţii, oferă toate aceste sortimente cu vânzare pe loc sau prin comandă. 
Ide mai asigură: transportul mobilei la domiciliul, montarea mobilei la domiciliul 
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clientului şi asigurare ADAS,__ 
În magazinele de mobilă se mai pot cumpăra şi alte mărfuri necesare în orice casă 

cum ar fi: draperii, covoare, lenjerie de pat şi alte textile pentru decoraţiuni interioare. 
FARMACII 
Este greu de spus când au început să activeze în Bucureşti primii spiţeri. Abia 

în timpul lui Matei Basarab este atestat documentar un "Giorgio spiţer" care îşi făcea 
meseria la Bucureşti. În "Îndreptarea legii" (1652) un întreg capitol reglementează 
comerţul cu otrăvuri şi droguri care nu puteau fi cumpărate decât de oameni de 
specialitate. Comerţul cu ierburi de leac şi substanţe medicamentoase se făcea de 
către culegătorii de buruieni şi de negustori care le desfăceau cu "dramul". 

Farmacii organizate ca atare apar la Bucureşti odată cu primele spitale ( 1715 
la Colţea). Prima "spiţerie" publică a fost deschisă în oraş pe la 1840. Istoria acestei 
îndeletniciri cunoaşte multe acte prin care se reglementau în continuare vânzarea 
substanţelor toxice şi modul de eliberare a medicamentelor pe bază de reţete. La 3 
august 1800 se institue examenul de liberă practică pentru profesiunea de farmacist 
iar din 1830 studiile superioare sunt obligatorii. (după G. Barbu, Arta vindecării în 
Bucureştii de odinioară). 

În peisajul bucureştean de la sfârşitul veacului trecut şi în prima parte a 
secolului nostru, farmaciile aveau amprenta specifică prin firmele lor şi mai ales prin 
ambianţa interioarelor în care mobilierul specific era determinant. 

Se mai păstrează azi în Bucureşti câteva farmacii unde aranjamentul vechi 
şi mobilierul dau un iz de epocă. Dintre ele amintim farmaciile din str. Galaţi nr.76, 
Calea Călăraşi nr. 34, Calea Victoriei nr.14, str. Ştirbei nr 56. 

În reţeaua de azi a Capitalei funcţionează farmacii cu laboratoare proprii care 
execută reţete şi puncte farmaceutice care desfac numai medicamente preambalate 
produse ale industriei farmaceutice. 

SUMMARY 

During the years 1985-1986, at the request of the Mayoralty of Bucharest, 
a Commercial Guide of Bucharest was written by the author of the presen! article. 
Yet, the guide was considered obsolete due to the changes brought by the totalitarian 
regime. 

(fotografii contemporane ale firmelor de odinioară - L.I.G.). 
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O CONTRIBUTIE LA ISTORIA CONSTRUCTIILOR 
' ' 

DIN CAPITALĂ ÎN A DOUA JUMĂTATE 
A SECOLULUI AL XX-LEA 

Introducerea elementelor prefabricate în construcţia de locuinţe 
Mitul Macaralei. Din ideologia unor vremuri apuse 

109 

Oliver Velescu 

Publicăm alăturat două documente aparent insolite, care, la prima lectură, 
pur o înşirare de fraze scrise în cel mai autentic limbaj de lemn. Şi totuşi, la o citire 
11111i atentă, valoarea lor documentară reflectă faptul că între anii 1950-1989 în 
I l11rnreşti s-a desfăşurat o impetuoasă campanie de construcţii de locuinţe. Este 
11 realitate care nu poate fi contestată. Stilul lor trebuie înţeles ca o mărturie a 
4l~lcmului de gândire al epocii în care au fost redactate. Ele trebuie considerate - ca 
1k altfel toate mărturiile care vin din alte vremuri istorice - la valoarea lor obiectivă, 
1•1lorică. Ele sunt „semne" care transmit o anume „semnificaţie,,, desigur alta decât 
p1· cca pe care au avut-o la data redactării lor. Ceea ce trebuie să receptăm din 
11111tcxtul şi textul lor sunt informaţiile de natură strict istorică pe care le conţin. 

În aceasta constă în fond valoarea lor şi de aceea le-am considerat a fi „contribuţii 
11111 istorie foarte contradictorie a Bucureştiului din în ceea de a doua jumătate a secolului 
\ X . Pe un segment restrâns - construcţia de locuinţe - dar de larg interes la vremea lor, 
, 1·k· două documente redau fidel o parte din atmosfera epocii. 

Ideia principală care se desprinde din cele două texte şi anume folosirea 
p11·sclor din beton prefabricat şi folosirea prefabricatelor la instalaţiile casnice, 
11·prczintă o materializare a „indicaţiilor" comuniste în care disimularea şi schimbarea 
1111dcsului unor cuvinte era una din metodele obişnuite ale propagandei de partid . 
. '\~llCI, cităm dintr-un asemenea text: „Arhitectura nouă pune ca sarcină exprimarea 
1 11111inutului socialist al vieţii noi în forme în mod necesar raţional...Arhitectura şi 
111 hunismul trebuie să rezolve nevoile colectivităţii orăşeneşti într-o formă artistică, 
411 nceze imagini după legile frumosului, să oglindească noua ideologie şi să educe pe 
11111111 nou. Arhitectul trebuie să realizeze imaginile - expresie a bogatului conţinut de 
llki al societăţii noastre - prin cât mai puţine mijloace, permiţând o cât mai rapidă 
1·11'('//ţie pe şantier. Maximum de efect cu un minim de mijloace este o problemă a 
,,,,;iestriei, în utilizarea metodelor noi în construcţii "1.(sublinierea noastră). 

I l'rof. arh.N.Badescu, Un deceniu de importante transformări în arhitectura R.PR. în „Arhitectura 
li I'. lt 1954, nr.6-7. 
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Tezele de mai sus sunt izvorâte din concluziile Plenarei lărgite a C.C. al 
Partidului Muncitoresc Român din august 1953, unde s-a hotărât „necesitatea lărgirii 
construcţiei de locuinţe şi construirea de locuinţe pentru 50.000 de familii - evident 
în întreaga ţară - şi implicit dezvoltarea infrastructurii edilitare". Aceasta ultimă 

prevedere nu s-a realizat, cel puţin în Bucureşti, unde blocurile nou construite au 
zăcut cel puţin 15 ani în noroaie, încât portul cizmuliţelor nu era o simplă modă ci 
o necesitate. În 1949 ia fiinţă la Braşov primul atelier pentru producerea de elemente 
prefabricate din beton armat din ţară "care constituie începutul industrializării 

construcţiilor în ţara noastră"2 .Folosirea prefabricatelor la construcţia de locuinţe în 
Bucureşti pare să fi început în anul 1952 când Scînteia anunţa ca mare realizare că „se 
lucrează la patru blocuri muncitoreşti din prefabricate" (Scînteia nr. 2310/1952). 

Renunţarea la principiile realismului socialist în arhitectură trebuie pusă 
în legătuă cu schimbările ce se petreceau la Moscova unde N.S. Hrusciov a lansat 
campania împotriva stalinismului. La Bucureşti, se cunoşteau deja, la începutul 
anului 1954, schimbările ce se propuneau în tehnologia construcţiilor de case, 
de vreme ce, în Contemporanul din 5 martie 1954, se scria că un „factor de bază 
pentru scurtarea timpului de construcţie şi uşurarea execuţiei constă în folosirea 
largă a prefabricatelor". Consacrarea oficială a acestei „indicaţii" a venit în urma 
„Conferinţei unionale a constructorilor, arhitecţilor şi muncitorilor în industria 
materialelor de construcţii, în industria construcţiilor de maşini pentru construcţii, 
în proiectare şi cercetare" ţinută la Moscova la 7 decembrie 1954. S-a hotărât atunci 
accentuarea tipizării şi prefabricării elementelor structurale, construcţia de masă a 
blocurilor de locuinţe, iar cărămizile sunt declarate „retrograde". 3 A fost abandonată 
celebra metodă stahanovistă de aşezare a cărămizilor în zidărie. 

Rigurozitatea istorică obligă la corectă informare privind betonul armat şi 
contrubuţia românească la perfecţionarea tehnologiei prefabricatelor. 

Betonul armat a fost brevetat în 1867 de către inginerul francez Joseph 
Monier (1823 - 1906). Prefabricatele s-au produs pentru prima oară în S.U.A. în 
1874, iar betonul armat a fost folosit la construcţia silozului de la Brăila în 1888 de 
către inginerul Anghel Saligny. Găsirea unor materiale prefabricate l-a preocupat 
încă din 1925 şi pe Henri Coandă, savant cu preocupări multilaterale, când a creat 
un material pe care l-a denumit „beton bois" folosit pentru prima dată de arhitectul 
I.A.Berindei la decorarea interioară a palatului de justiţie din Iaşi4 • În 1930 la Expoziţia 

2.Şt. Bălan şi Nicolae Şt. Mihăilescu, Istoria ştiinţei şi tehnicii în România.Date cronologioce Bucureşti 
edit Academiei 1985, pag.320. 
3. După un material semnat Ioan Augustin din 26 iunie 2008, (wwwliternet.ro) în care sunt prezentate 
pe larg dezbaterile acelei consfătuiri de la Moscova. 
4. P.Costinescu, Inventatori români Bucureşti, edit. A.G.l.R., 1999 
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de Inventică de la Padova, H.Coandă a primit o medalie de aur pentru inventrea 
„construcţiilor din beton în configuraţie multicelulară". Nu mai puţin celebrul savant 
< ieorge (Gogu) Cantacuzino (1881- 1966) a studiat în anii 1943 - 1945 betonul 
urmat cu fibre de oţel, rezistenţa sa şi mărirea capacităţii de preluare a eforturilor, 
111 conceptul utilizării sale contemporane (prefabricate), elaborând teoria betonului 
urmat şi o nouă metodă de calcul.5Aşa dar treptat, mai ales după 1955, precum se 
desprinde şi din documentele pe care le publicăm, ideea industrializării construcţiilor 
„prinde" teren. Construcţie în acceptul clasic al termenului, exprimat prin sinonimul 
tidire se transformă în montaj, adică livrarea pe şantier a unor structuri executate 
111 fabrici anume specializate. (De aici şi denumirea întreprinderilor, de construcţie 
~1 montaj). În 1956 se înfiinţează Institutul de proiectare pentru construcţii tipizate 
(l.P.C.T.), care va suferi de-a lungul anilor mai multe reorganizări. Din 1958 
funcţionează o secţie de montaj instalaţii tipizate în cadrul Intreprinderii instalaţii, 
111ontaj instalaţii. 

Aşa cum reiese şi din textul primului document a existat o reţinere în folosirea 
prefabricatelor, ele fiind întrebuiţate doar la 7% din volumul total de apartamente 
l'Xccutate. În organul teoretic al P.C.R. „Lupta de clasă" din 1962, nr.2, pag. 28 se 
l'llnstata că „întreprinderile nu erau suficient stimulate să întrebuinţeze prefabricate 
~1 materiale noi mai ieftine".„Poligoanele" de confecţionat structuri se transformă 
111 întreprinderi. Astfel, în 1972 ia fiinţă Întreprinderea de prefabricate din beton 
„< 'ombinatul de case" (1.P.B.), în 1974 ia fiinţă fabrica de beton celular autoclavizat 
„Militari, în 1977 funcţioneză două fabrici similare, I.P.B. Militari şi I.P.B.Bragadiru. 
I 'rin Decretul nr. 93 din 25 martie 1980 se înfiinţează prin comasarea celorlalte unităţi 
l.P.B."Miltari". Bucureşti (Bulet. Oficial nr.24 din 25 martie 1980). 

Apar şi manuale de specialitate la Editura Tehnică: C.Avram, Noi tipuri de 
hctoane speciale (1980), R.Suman,Tehnologii modeme în construcţii (1988), iar 
111ui târziu, în 1992, R.Popa şi M.Teodorescu, Tehnologia lucrărilor de montare a 
1•lementelor prefabricate din beton-armat şi beton prefabricat. 

Comunicările care se publică în cele ce urmează aparţin Întreprinderii de 
l 'onstrucţii din Prefabricate din Beton (l.C.P.B.) şi poartă, prima, semnătura inginerul 
li. Moşinoiu, directorul întreprinderii; cea de a doua comunicare, nesemnată, surprinde 
ill'livitatea Întreprinderii de Instalaţii, Montaj Instalaţii (1.1.M.1.) prezentată foarte 
pmbabil tot de directorul întreprinderii. Reţinem din comunicarea inginerului Moşinoiu 
rn începând din anul 1962 s-au construit primele locuinţe cu materiale integral 
prefabricate, iar în cei aproape 20 de ani de activitate a întreprinderii s-au construit 
H I .500 apartamente parţial sau integral executate din structuri de beton prefabricate. 

' lug.Al Ciornei, ing.Liviu Gherman. Betonul armat cu.fibre în "Tribuna Construcţiilor" nr.48 din 2 
1kl'cmbrie 2005 
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Ideea principală care se desprinde din cele două comunicări este aceea 
a industrializării construcţiilor în Bucureşti. Chiar dacă se pot aduce obiecţii 

la amplasarea construcţiilor, la calitatea lor (de alt fel rezistenţa acestora a fost 
dovedită, pentru cea mai mare parte din ele, la cutremurul din 1977), la arhitectura 
lor, la programul infernal de lucru de pe şantiere şi altele, construcţia de locuinţe a 
constituit o preocupare majoră şi a antrenat mii de bucureşteni în această activitate. 
Acest fapt nu poate fi trecut cu vederea într-o viitoare istorie a Bucureştiului cu toate 
aspectele ei demne a fi luate în seamă, la fel ca şi cele care nu au plăcut locuitorilor 
oraşului. Desigur vor trebui consemnate şi comentariile caustice prilejuite de 
„indicaţiile preţioase" şi de „realizărili epocii de aur". 

S-a ajuns astfel într-adevăr la execuţii cu cost de producţie mai mic, prin 
tipizare, dar, adăugăm, la construcţii uniforme, monotone, lipsite de expresivitate 
arhitecturală, adevărate „coteţe ale tristeţii socialiste" cum le-a definit Monica 
Lovinescu şi împotriva cărora s-au auzit şi proteste ale unor arhitecţi ai epocii. 

Montarea pererţilor din beton prefabricat trebuie asociată cu macaralele, 
aspectele tehnice privind exploatarea lor economică sunt cuprinse în comunicarea 
de mai jos a inginerului Moşinoiu. In peisajul anost al Bucureştiului epocii comuniste 
apariţia macaralelor turn a fost ceva deosebit. Era admirată puterea de ridicare, 
balansul pereţilor atârnaţi de cablul aparent subţire, rotaţia lor graţioasă. Era o imagine 
nouă care stârnea admiraţia privitorilor, şi care nu de puţine ori erau numeroşi. Poate 
tocmai de aceea macaraua a fost transformată într-un instrument al propagandei, de 
„educaţie politică", de „înrâurire ideologică şi estetică, de mare importanţă în epoca 
construirii desfăşurate a comunismului" potrivit dogmelor esteticii marxist-leniniste. 
Scopul fiind „stimularea prin toate mijloacele a iniţiativei maselor în toate domeniile 
vieţii economice sociale şi politice"."Construirea oraşelor" a fost considerată o 
temă majoră de inspiraţie (comandată!) a artei în tot lagărul socialist Arta „trebuie să 
educe zi de zi gustul artistic al poporului". Poezia, limbajul poetic, „au importanţă 
deosebită pentru formarea noii conştiinţe socialiste" iar muzica, „folosind forme 
diversificate (oratorii, dar şi muzica uşoară) să procure satisfacţii estetice care să 
educe" ... şi ... aşa mai departe. Pornind de la aceste dogme, ajungem la macarale. „Cu 
cât o formă se apropie mai mult de geometrie şi de dispozitivele sale simple - citim 
într-o culegere de eseuri- cu atât gândul se înflăcărează"6 • In continuare sunt înşirate 
mijloacele estetice prin care se obţine înflăcărarea: fascinaţia, senzaţia de grandoare, 
de admiraţie pentru cei care le mânuiesc. Acestor cerinţe politice le vor răspunde în 
anul 1961 celebrul Trio Grigoriu prin lansarea pe piaţă a nu mai puţin celebrului hit 
„Macarale". Succesul melodiei s-a datorat ritmului de swing, gen de muzică interzis 
în anii '5o ca find imperialistă, americană, deci decadentă. Versurile, în cel mai curat 

6.Titu Popescu, Concepte şi atitudini estetice, Bucureşti, edit. Meridiane, 1983, pag.35 
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~111 proletcultist, corespund întocmai „indicaţiilor" ca literatura versificată - evident 
1·11 mesaj politic - poate fi exprimată şi prin muzică ritmică.7 Declaraţia de dragoste 
d111 textul melodiei este făcută cu ajutorul macaralei. Bileţelul urcat spre iubita care 
l'lmduce cu o mână mică macaraua are ca text: "spor la muncă, te iubesc".(!) şi totul 
~l' petrece într-un peisaj „a zeci de blocuri care râd în soare."8 

Mircea Eliade, ocupându-se de miturile lumii modeme, constata că ele se 
!urmează cu sprijinul puternic al mass-mediei. Fenomenul este exemplificat prin 
„rnltul automobilului sacru", devenit mit prin progamul - adevărată ceremonie 

rnre se desfăşoară la lansarea automobilelor în saloanele oficiale. 9 Dacă înlocuim 
ll•rmenul de mass-media cu propaganda de partid constatăm că sentimentul de 
J.!l'llndoare sus amintit care a dat naştere „fascinaţiei" - aceste <laturi psiholgice 
1111 fost preluate şi exploatate de partid devenind instrumente al propagandei 
rnmuniste. Macaraua devine aşa dar un bun model, apt pentru a fi un mit care 
ilustreze „construcţia socialismului". 

Această dezlănţuire afectivă pentru macarale se întâlneşte în toate reportajele 
rnre au ca subiect şantierele de construcţie. Macaraua este îmbrăcată în cele mai 
1llverse metafore cum ar fi de pildă asemănarea cu berzele care construiesc cuiburi 
•11111 cadre spectaculoase: "macaraua gigant domină împrejurimile ca o rampă de 
l1111sare" sau „impresionanta siluetă a macaralei, asemănătoare unei nave" etc 10. 

Un album cartonat cu desene şi text destinat copiilor între 3-5 ani, editat 
111 1985 şi întitulat "Priviţi cum creşte oraşul" este ilustrat cu buldozere, pereţi 
prefabricaţi, macarale şi povestirea se încheie triumfător, locatarii se mută în case 
1111i. Politica de îndoctrinare încă de la vârste fragede s-a reflectat şi în planul 
ll'lllatic pentru jucării. Se produceau autobasculante, excavatoare, macarale .11 

I 'c a rămas din acest mit? Melodia „Macarale" a fraţilor Grigoriu se mai cântă 
,1 11stăzi, dar ea şi-a pierdut sensurile proletcultiste, conţinutul ideologic, odată cu 
prllbuşirea comunismului. 

Dar povestea macaralelor nu s-a terminat în 1989. Inchiderea şantierelor a 
1l11s la lăsarea în paragină a acestor giganţi de metal. Neîngrijite, ruginite, macaralele 
~1111t catalogate de presă ca „vechituri de peste 20 de ani" şi care au început să 
~l' prăbuşească provocând accidente. Urmare a accidentelor, Guvernul a emis o 

I < 'itatele sunt preluate din Bazele esteticii marxist-leniniste, capitolele Arhitectura, Muzica şi Poezie 
lt11rnreşti, edit. Poltică 1961 
H l ln pertinent comentariu al acestui produs literar-muzical, în eseul dlui Mihai Cojocaru, Poezia 
loltw11rilor în "Observatorul Cultural" nr.477 din 4 iunie 2009. 
'I Mircea Eliade, Aspecte ale mitului Bucureşti,edit. Meridiane, 1978, pag.170 şi următoarele. 
111. Florica Dumitrescu, Dicţionar de cuvinte recent., Bucureşti 1997 
11 Pc larg, această temă este dezbătută la Oliver Velescu, Ideologia restructurării urbane în „Arhivele 
lulnlitarismului" 1998, nr.18, pag.68. 
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Hotărâre, nr.296 din 19 septembrie 2002: „Privind unele măsuri pentru dezafectarea 
macaralelor turn abandonate pe şantierele de construcţii" dând astfel posibilitatea 
legală a dezafectării, măsură ce a trenat în timp încă vreo câţiva ani. În 2007 au fost 
numărate 60 de macarale vechi care se puteau prăbuşi („NEWSLETTER" din 1 O 
martie 2007). In presă urmare a reluării campaniei de construcţii în Bucureşti întâlnim 
titluri ca: „Macarale râd în soare, la profituri argintii" (Săptămâna Financiară on line 
din 6 iulie 2007) sau: "Ofensiva imobiliară susţinută de artileria grea a macaralelor. 

Într-adevăr, potrivit presei în 2002 existau deja în Bucureşti 76 de 
macarale noi ca în 2007 numărul lor să crească la 399 de macarale. Noile macarale 
readuc în memorie vechea melodie a fraţilor Grigoriu, dar impactul nu mai este 
acelaş ca cel din trecut. Dar, potrivit unui blog pe Internet semnat „Martor 
ocular"( 18 iulie 2008) rememorarea comunismului sună astfel:"Macarale râd 
în soare/ Umbra lor e apăsătoare" ! 

lată documentele: 
,,Evolutia construcţiilor de locuinţe din panouri mari executate de I.C.P.B. 
Făurirea societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintarea României 

spre comunism reprezintă obiectivul fundamental formulat de Programul partidului 
pentru etapa actuală. 

Congresul al Xii-lea al P.C.R. a stabilit direcţiile prioritare de acţiune, 
principalele coordonate care definesc stadiul actual al dezvoltării vieţii noastre 
economico-sociale. În directivele Congresului al Xii-lea al P,C.R. se arată că „pe lângă 
dezvoltarea în ritmuri rapide a producţiei materiale, obiectiv esenţial îl constituie 
sporirea eficienţei producţiei, ridicarea la un nivel calitativ înalt al întregii activităţi 
economico-sociale. Aceasta va impune să se acţioneze cu hotărîre pentru creşterea 
productivităţii muncii, reducerea costurilor de producţie, îmbunătăţirea calităţii 

produselor şi folosirea cu randament sporit a fondurilor fixe, a tuturor resurselor 
materiale şi financiare ale ţării, trecerea la o nouă calitate". Politica consecventă a 
conducerii partidului şi statului nostru pe linia ridicării continue a nivelului de trai 
al poporului, alături de politica de dezvoltare armonioasă a tututuror judeţelor şi 
oraşelor ţării au condus la creşterea an de an a nevoilor de locuinţe. 

În lumina programului stabilit de Partidul Comunist Român şi a indicaţiilor 
date de secretarul său general, s-au stabilit măsuri penru accelerarea ritmului 
construcţiilor de locuinţe, sporirea gradului de confort a apartamentelor, mărirea 
suprafeţelor utile asigurarea realizării unor construcţii trainice, cu grad de rezistenţă 
sporit la seisme, creşterea nivelului de industrializare a construcţiilor de locuinţe 

În această direcţie una din căile importante este creşterea gradului de 
prefabricare a construcţiilor, inclusiv a celor de locuinţe. 

Necesitatea realizării în ţara noastră, în deceniul 1981-1990 a 2350-2450 mii 
apartamente impune creşterea numărului de locuinţe realizate în structuri integral 
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prefabricate şi mixte cu o pondere de cca. 80%. 
Întreprinderea de Construcţii din Prefabricate din Beton, specializată în 

construcţii de locuinţe pe structuri integral prefabricate a avut şi are sarcini deosebite 
pe această linie. 

În cei peste 20 de ani de activitate, unitatea noastră a realizat un volum 
de 81.500 apartamente, ceea ce reprezintă locuinţe pentru populaţie de 250.000 
locuitori, echivalent cu cea a oraşului Cluj, odată şi jumătate cea a oraşului Iaşi sau 
de 3 ori cea a oraşului Buzău. 

Întreprinderea a executat locuinţe integral prefabricate începând din 
unul 1962, când a realizat blocuri după secţiunea 1.013 cu panouri fumizate de 
Întreprinderea de Prefabricate Progresul. 

Începutul mai mult decît modest s-a făcut în acel an la un volum de 120 de 
npartamente, reprezentînd numai 7,4% din volumul anual de apartamente executat 
de intreprindrea noastră, pe atunci I.C.M.4. 

În cincinalul 1960-1965 aceasta a atins un maximum de realizare în 
rnnstrucţiile integral prefabricate în anul 1964 când s-au construit 1060 apatamente 
de acest tip. 

Avântul deplin al execuţiei secţiunilor integral prefabricate a început însă la 
intreprinderea noastră ca şi dealtfel la alte unităţi de construcţii de locuinţe din anul 1966. 

Orientarea justă dată de conducerea de partid, de tovarăşul Nicolae 
l 'eauşescu personal pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale oamenilor muncii 
din ţara noastră a dus la crearea bazei materiale pentru realizarea locuinţelor integral 
prefabricate. 

Astfel în afara capacităţii existente la Fabrica Progresul de cca. 800 ap./an 
~-nu creat noi capacităţi pentru producere de panouri prefabricate pentru clădiri de 
locuit cu o capacitate de 4660 apartamente/an. 

Odată cu punerea la dispoziţie de noi capacităţi de producţie, constructorii 
din Capitală şi din ţară au obţinut şi un mare suport moral prin importanţa deosebită 
pc care conducerea partidului şi statului nostru au dat-o activităţii de construcţii. 

La Conferinţa pe ţară a lucrătorilor din construcţii secretarul general al 
l'ntidului a definit construcţiile drept „parte componentă a operei de edificare a 
Nocialismului". 

La acel forum, conducătorul statului aprecia în mod deosebit munca 
depusă de constructori spunînd: "Comitetul Central al Partidului, Guvernul 
1nrii, dau o înaltă apreciere activităţii desfăşurate de oamenii muncii din 
~untiere, detaşament important al clasei noastre muncitoare, al poporului 
rnmân, contribuţiei lor la măreaţa operă a construcţiei socialismului". 

În condiţiile astfel create, întreprinderile de construcţii au trecut la accelerarea 
111111ului de realizare a construcţiilor scurtând mereu termenele de execuţie ale 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



116 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXIII 

obiectivelor al căror volum a crescut continuu. 
Şi în cadrul Consiliului Popular al Municipiului Bucureşti din cadrul 

Centralei de Construcţii Montaj, printre care şi oamenii muncii din Intreprinderea de 
Construcţii din Prefabricate de Beton, stimulaţi de îndrumările secretarului general, 
au trecut la sistemul industrializat al locuinţelor din panouri mari. 

Întreprinderea noastră a reuşit să execute în ultimii 15 ani un număr 
important de apartamente integral prefabricate după o dinamică în care s-a început 
în anul 1966 cu l 722 apartamente a atins un maxim de 6400 de apartamente în anul 
1974 şi 1975, număr care va fi realizat şi depăşit în anul 1980. 

Luînd ca bază de comparaţie realizările de structuri integral prefabricate avute 
în cincinalul 1961-1965 şi care sînt de 21720 apartamente rezultă următoarele: 

Volumul în ap. 
realizat 

1966-1970 
1971-1975 
1976-1980 

Valoarea raportului 
creşterii faţă de cin
cinalul cu care se 
compară ( 1961-1965) 

11.833 
27.250 
22.761 

6,8 ori 
15,8 ori 
13,2 ori 

În anul 1969, întreprinderea noastră a fost reorganizată sub denumirea de 
întreprindere de construcţii din prefabricate de beton sub forma de „Combinat de 
case" prin fuzionarea I.C.M.4 cu întreprindrea de prefabricate de beton Militari, 
având o activitate complexă de turnare a panourilor mari, transport şi montajul 
acestora, instalaţii şi finisaj pînă la predare la cheie a apartamentelor cu P+4 nivele 
din secţiunea 2926. Pe parcurs, în anul 1975 au mai fost preluate poligoanele Vitan
Bîrzeşti şi Bragadiru ce realizau 1500 apartamente la secţiunea P+8, LP.11-21 şi 

elemente pentru secţiuni mixte cu un volum de cca.45.000 mc/an. 
Noua formă a dat posibilitatea de realizare a indicatorilor de plan în condiţii 

bune, ajungându-se la un salt de 5900 ap/an în 1973, la producţia fizică şi 6400 ap/an 
integral prefabricate în anul 1974 şi 1975, datorită următoarelor condiţii: 

-posibiltatea de repliere şi transferare imediată de la o unitate la alta a 
forţelor şi mijloacelor de producţie, ele fiind în cadrul aceleiaşi întreprinderi; 

-posibilitatea acţionării asupra calităţii panourilor prin urmărirea remedierii 
imediate a defecţiunilor constatate pe şantier printr-o colaborare deplină şantier
fabrică şi reciproc; 
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-înlăturarea discuţiilor între furnizorul de prefabricatre şi beneficiar asupra 
preturilor panourilor; 

-posibiltatea realizării rapide a unor tehnologii noi în fabrică, mobilitate în 
l' xecutarea imediată a elementelor prefabricate din subordine pentru anumite elemente 
prefabricate noi necesare pe şantier, în vederea creşterii gradului de prefabricare şi 
prin aceasta relizarea unui mare volum de lucrări de finisaje în fabrică; 

-crearea posibilităţilor de a specializa subunităţile de prefabricate în 
~uhordine pentru anumite elemente prefabricate şi în unele cazuri de a putea prelua 
1111umite tipuri de panouri de la o subunitate la alta; 

-crearea posibilităţilor de a specializa subunităţile de prefabricate din 
~uhordine pentru anumite elemente prefabricate şi în unele cazuri de a putea prelua 
1111umite tipuri de panouri de la o subunitate la alta; 

-posibilitatea întrajutorării în perioada de vârf a predărilor de apartamente 
1 ll· către şantier cu forţele de muncă din fabrică şi invers, în fabrică cu forţele de 
11111ncă din şantier la reparaţii capitale ale fabricii, la unele modificări sau la produse 
111 care nu există forţă de muncă specializată; 

-realizarea permanentă a prefabricatelor pentru apartamente asortate şi nu 
volume de mc. panouri, indicator care îndepărtează fabricaţia de scopul final de 
ll011lizare a apartamentelor; 

-avînd industrie se putea asigura fonduri pentru tehnica nouă, aveam 
11Nigurată baza materială de realizare a unor lucrări la fabrică care să îmbunătăţească 
lll'livitatea de pe şantier; 

-posibilitatea realizării elementelor mici şi a confecţiilor metalice folosite 
111 ~antier, în atelierele fabricilor, precum şi posibilitatea execuţiei unor lucrări de 
l11horator mai pretenţioase în laboratoarele fabricilor; 

-eliminarea tuturor verigilor intermediare pentru recepţia panourilor, 
programare, livrare etc; 

Din anul 1975, neîncrederea justificată a unor proiectanţi şi cadre cu muncă 
dl· control în construcţii au dus la scăderea prestigiului soluţiei de clădiri integral 
prl·l'abricate, lucru care combinat cu necesitatea schimbării utilajelor care aveau 
1111rma de amortisment realizată în proporţii de 300% la fabrica Militari a dus 
111 situaţia de a nu se va prevedea clădiri integral prefabricate, decât la nivel care 
1q1rezenta cca. 30% din capacitatea ce o aveam în anul 1976. 

Seismul din anul 1977 a verificat practic calitatea şi rezistenţa clădirilor din 
p1111ouri mari şi a creat un nou avînt acestei structuri de blocuri de locuinţe. 

Cu toate greutăţile întâmpinate, întreprinderea noastră a reuşit să realizeze 
1111 important volum de apartamente integral prefabricate, din care ponderea cea mai 
11111re a fost executată în ultimii 15 ani. 

Menţionăm că dacă în cincinalul 1960-1965 locuinţele integral prefabricate 
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reprezentau doar 17% din activitatea noastră, în utimii 15 ani datorită politicii 
consecvente de industrializare şi în mod deosebit a creşterii gradului de prefabricare, 
procentul a crescut pînă la % la % în anul 1980. 

Ca intreprindere specializată în execuţia de construcţii integral prefabricate, 
intreprinderea noastră a primit a primit sarcina de realizare pentru prima oară în 
activitatea sa a întregului său plan anual cu acest tip de structuri. 

În acest scop colaborăm cu institutele de cercetare, proiectare şi furnizorii 
în vederea elaborării proiectelor, obiectarea şi discutarea acestora, îmbunătăţirea 
tehnologiei de fabricare şi montaj, schimbare de soluţii, reglementarea preţurilor 
participînd la executarea prototipurilor şi seria O, lucrări de care de altfel, beneficiază şi 
celalte unităţi ale C.C.M.B. <Centrala construcţii montaj a Municpiului Bucureşti> 

Ca urmare a decretului 220/1977 unităţile de prefabricate din C.C.M.B.şi 
respectiv şi din întreprinderea noastră au trecut în cadrul M.E.F.C.M. <Ministerul 
Economiei Forestiere si Materialelor de Constructii>. 

După preluarea activităţii industriale de către M.E.F.M.C. intreprinderea 
noastră a rămas să execute activitatea de transport, montaj, finisaj şi instalaţii aferente 
pentru totalitatea apartamentelor ce le realizăm. 

Realizarea obiectivelor din plan se face prin cele 6 şantiere din care 2 de 
structură, 2 de finisaj, 1 pentru instalaţii şi unul pentru execuţia de terase şi producţie 
secundară industrială. 

Întreprinderea mai are o staţie de utilaj de transport, o bază de producţie, 2 
ateliere de preuzinare a instalaţiilor pentru lucrări sanitare şi de încălziri. 

În domeniul construcţiilor integral prefabricate I.C.P.B. execută o gamă 
de apartamente având una până la 4 camere din următoarele secţiuni: T 770, cu 3 
variante de tronsoane şi 6 cuplări posibile; T 772 cu 4 tipuri de tronsoane şi 8 cuplări 
posibile; 92-Rb cu 7 tipuri de tronsoane şi 6 cuplări posibile. 

În cursul anului 1981 I.P.C.T. <Institutul de proiectare de construcţii 
tipizate> urmează să realizeze încă un număr de 8 tipuri de tronsoane, ceea ce va 
duce la variante foarte mari la proiectul T 772. 

Îmbinarea raţională pe care o face I.C.P.B. între elementele procesului de 
producţtie ( mij toacele materiale şi umane) precum şi structura sa organizatorică au 
ca scop obţinerea unor indicatori tehnico-economici cât mai buni. 

Saltul calitativ se materializează în realizarea unui volum mai mare de apartamente 
an de an, reducerea duratei de execuţie, reducerea costurilor de producţie, realizarea 
indicatorilor de plan şi în mod deosebi realizarea unei productivităţi a muncii la construcţii 
de locuinţe, apropiate de cea a ţărilor avansate cu experienţă în această activitate. 

Din analiza făcută comparativ cu celelalte sisteme de construcţii, realizarea 
apartamentelor din panouri mari conduce implicit la reducerea costurilor pe m.p. 
suprafaţă locuibilă, a preţului mediu de deviz pe m.p. arie desfăşurată, la reducerea 
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consumului principalelor materiale, reducerea consumului de manoperă, la creşterea 
eficienţei economice pe ansamblul activităţii. 

Pe parcursul execuţiei ne-am confruntat cu o serie de probleme pe care am 
cr1utat să le eliminăm, rezolvarea lor definitivă stând în continuare în atenţia noastră. 

Astfel au fost luate măsuri pentru reducerea costului pe mia de lei realizată, 
după cum urmează: la utilajul principal macaraua cu care realizează montajul. 
11) S-a intervenit la I.C.P.D.C.D. (!?) pentu schimbarea încadrării greşite a macaralei 
cure prevedea o singură montare şi demontare pe an, în realitate aceasta se face de 
H-1 O ori. Pentru aceasta s-a adus în deviz o acoperire de 600 lei/ap. 
h) S-a renunţat la tehnologia de lucru cu două macarele 2B.80 la montajul secţiunii 
I'. 722, ceea ce a dus la o reducere a pierderilor şi o scădere a preţului de cost cu 500 
lci/ap. folosind macaraua KB.160. 
c) S-a organizat o livrare cât mai corectă de la fabricile furnizoare, ceea ce a dus la 
eliminarea timpilor inactivi ai macaralei şi reducerea cu cca. 500lei/ap. a cheltuielii 
l'fcctive. 
d) Legarea acordului global de operativitate a realizării de către brigada respectivă a 
I ,H ap/zi macara, ceea ce a dus la o eficienţă de 320 lei/ap prin intensificarea folosirii 
macaralei, scurtarea duratei de stagnare a acestui utilaj. 

La manoperă 
Reorganizarea brigăzilor de montaj astfel ca ele să aibă un număr de 27-32 

ou meni cu care să acopere toate operaţiunile şi lucrările necesare execuţiei montajului 
pc cele două schimburi realizând astfel o economie de cca. I 00 lei/ap. 

Executarea lucrărilor pe bază de contract de acord global în procent de 90% 
din numărul total de muncitori, ceea ce aduce o eficienţă de cca.1800 lei/ap. 

Trecerea unei părţi din manoperă de la şantier în fabrică prin executarea 
de preuzinate la instalaţii sanitare, încălzire şi electrice, realizarea de parapeţi de 
hulcon gata finisat, confecţionarea armăturilor din oţel beton, tăierea geamurilor la 
dimensiune, prepararea centralizată a materialului pentru glet, a romalchidului etc. 
nare a adus o economie de cca 2500 lei/ap. 

Valoric eficienţa nu poate fi arătată prin costul de producţie datorită în 
principal modului de întocmire a finalului de deviz, care reduce cu 3% valoarea 
prefabricatelor pe care noi le plătim în toalitate. 

Separat de aceasta, furnizorii de prefabricate livrează panourile cu multe 
dclCcte, faţă de norma internă de întreprindere pe care constructorul este obligat 
~n le ia neavând alte panouri şi trebuind să-şi reaşeze planul de apartamente. În 
lll'Castă situaţie suntem obligaţi să facem verificările cuvenite pentru a aduce 
punourile în condiţiile prevăzute în norma internă, lucru ce a consumat manoperă 
r1lt ~i valori suplimentare faţă de costurile stabilite. I.C.P.B. consideră că înscrierea 
111 costul planificat la nivelul cuantumului anului 1980 este posibilă a fi realizat în 
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condiţiile menţinerii preţurilor produselor, eliminarea inconvenientelor la livrarea 
prefabricatelor, respectiv întreruperea pierderilor datorate de acestea. 

Putem însă exprima eficienţa execuţiei clădirilor integral prefabricate, pe 
care le executăm prin consumul de manoperă la mp arie desfăşurată şi care scade 
de la 3 7 ore/ap. la secţiunile monolite şi ajunge la cca. 15 ore/ap. la secţiunile din 
panoun man. 

I.C.P.B. a ajuns că datorită măsurilor luate şi arătate mai sus să scadă 
consumul de manoperă pe mp de la 24 ore în cincinalul 1961- 1965 la 14,30 ore 
în anul 1980. Faţă de prevederile indicatorilor de proiect există însă o depăşire a 
orelor cu cca. I 0% datorită faptului că unele lucrări cum sunt montarea geamurilor, 
vopsirea tâmplăriei, finisajul exterior, precum şi anumite dotări nu se realizează în 
fabrică conform devizului. 

În raportul prezentat la Congresul al XII-iea al Partidului Comunist Român, 
tovarăşul Nicolae Ceaşescu a arătat necesitatea trecerii la o nouă calitate în toate 
ramurile economiei naţionale pentru creşterea puternică a productivităţii muncii şi 
gospodărirea cu maximă eficienţă a resurselor materiale şi financiare. 

În construcţii accelerarea ritmului de creştere a productivităţii muncii şi de 
aici asigurarea eficienţei produsului realizat se face pe următoarele căi: 
1 - Proiectarea şi cercetarea tehnologiei de execuţie în vederea creşterii gradului de 
industrializare. 
2 - Intensificarea gradului de prefabricare 
3 - Creşterea gradului de mecanizare 
4 - Mărirea gradului de tipizare 
5 - Introducerea tehnologiei modeme de execuţie 
6 - Organizarea forţei de muncă existentă pentru obţinerea randamentului maxim 

Un obiectiv important pentru toate ramurile activităţii economice este 
sporirea mai accentuată a acestora prin ridicarea gradului de valorificare a materialelor 
şi energiei, folosirea intensivă a maşinilor şi utilajelor, reducerea costurilor îndeosebi 
a cheltuelilor materiale. 

Pe linia realizării sarcinilor trasate în rezoluţia Congresului al XII-iea al 
P.C.R., C.O.M. <Comitetul Oamenilor Muncii > din I.C.P.B. îşi propune în vederea 
creşterii productivităţii muncii şi a eficienţei activităţii sale următoarele măsuri: 

La avizarea şi aprobarea detaliilor de sistematizare 
Intervenţie lal.P.B. <Institutul ProiectBucuresti> S.A.S. <Secţia de Arhitectură 

şi Sistematizare>; şi D.G.D.A.L. <Direcţia Generală de Adminstrare a Locuinţelor> 
ca asamblarea secţiunilor să se facă în aşa fel încât un bloc să fie format din minimum 
2 tronsoane aliniate, cu un minimum de 60 apartamente astfel ca să se poată lucra 
simultan în mai multe zone a clădirii cu aceiaşi macara şi aceiaşi brigadă. 
2) Prin discutarea cu aceleaşi foruri să se convină ca tronsoanele din bloc să fie de 
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ucelaşi tip, aceasta pentru a folosi cât mai eficient rezervele. 
·') Să se caute prin sistematizare, respectiv prin amplasarea blocurilor din panouri 
mari să se asigure apropierea lor de resursele pentru fabricate, reducându-se asfel 
cheltuielile de transport. 
h)La execuţia prefabricatelor. 
I. Reducerea numărului de prefabricate prin înlocuirea elementelor mici de la casa 
li llului, de la nodurile sanitare, de la bucătării şi băi prin elemnte spaţiale, lucru ce 
vu duce la economie de utilaj, manoperă, energie; 
2. Introducerea la secţiunea T.722 a tuburilor electrice în panourile interioare, ceea 
cc va reduce consumul de mortar şi manoperă pe şantier asigurând şi o mai mare 
siguranţă în exploatare; 
I. Executarea de ventilaţii din beton, rezistente la manipulări, lucru ce va elimina 
reparaţiile necesare pe şantier; 
4. Repunerea dotării băilor de la secţiunea T. 772 la nivelul prevăzut în proiect pentru 
l'Xecuţia în fabrică, ceea ce va duce la reducerea manoperei pe şantier; 
'i. Executarea în fabrică a elementelor realizate în prezent din zidărie sau din beton 
monolit cum sunt intrările de la secţiunea T.722 şi 92-RB; 
l") La construcţii montaj. 
I . Reaşezarea normelor locale la nivelul dotării actuale şi pregătirii profesionale 
l'Xistente la muncitorii din întreprinderea noastră; 
2. Ridicarea nivelului de calificare prin cursuri de scurtă durată prin scoaterea din 
producţie şi prin cursuri de policalificare; 
I. Organizarea aprovizionării tehnico-materiale în concordanţă cu fişa limită de materiale, 
depozitarea acestora la obiect în vederea eliminării transporturilor suplimentare; 
·I. Executarea lucrărilor pe bază de bază de contract în acord global în proporţie de 
1151Yo din volumul total al lucrărilor; 
'i. Introducerea în brigăzile de montaj a unor muncitori specializaţi în lucrări de 
1idărie, lăcătuşerie etc. pentru a face ca la finisaj predarea să se facă cât mai corect 
rn betonul realizat fără bavuri,(?) rupturi etc; 
h. Realizarea turnării stratului suport sub covorul p.v.c. de 1,5 cm. cu ajutorul 
1urbosonului; 
I. Introducerea la terasă a tehnologiei de execuţie a termoizolaţiei cu plăci b.c.a. de 
h0x60xl0 cm. folosindu-se cărucioarele pentru transport containerizat, ceea ce va 
duce la o economie de manoperă, materiale şi energie; 
u) Tranportul de prefabricate şi alte materiale 
!\menajarea mijloacelor de transport autotractor + trailer astfel ca să se poată 
lrnnsporta un volum de panouri de 30 to. 

Prospectarea posibilităţii de realizare a unui trailer special amenajat 
I rnnsportului de prefabricate. 
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Realizarea unui program pentru verificarea sistematică a dispozitivelor 
amenajate pe trailer astfel ca ele să permită transportul fără a deteriora panourile 
transportate. 

Stimati tovarăşi 
Colectivul de oameni ai muncii din întreprinderea noastră, sub conducerea 

organului de partid este preocupat de ridicarea pe o treaptă superioară a întregii noastre 
activităţi, de trecere la o nouă calitate, de aplicare consecventă în practică a sarcinilor 
şi hotărârilor adoptate de cel de al Xii-lea Congres al Partidului Comunist Român şi 
a indicaţiilor date de secretarul general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu. În 
acest sens, ne preocupă pentru îmbunătăţirea în continuare a activităţii colectivelor de 
specialişti din cadrul întreprinderii, care studiază şi propun măsuri pmtru asigurarea 
încă din acest an, a premizelor îndeplinirii integrale a planului pe anul viitor. 

Suntem preocupaţi în mod deosebit de îmbunătăţitrea calitativă a lucrărilor, 
de stabilirea şi aplicarea de noi soluţii, tehnologii, care să aducă concomitent, atât la 
o mai bună calitate a lucrărilor cât şi la reducerea costurilor de producţie. 

Urmărim cu consecvenţă aplicarea noului mecanism economico
financiar, care să ridice pe o nouă treaptă, superioară, întreaga noastră activitate 
economico-socială." 

* 

DIRECTOR 
lng. G. Moşinoiu 

2. „Preocuparea 1.1.M.l. pentru modernizarea producţiei şi creşterea gradului de 
prefabricare a instalaţiilor aferente locuinţelor din bucureşti comparaţii, eficienţe, 
o nouă calitate. 

Organizarea activităţii construcţii în cadrul Consiliului Popular al 
municipiului Bucureşti, generează înfiinţarea în 1958 a Întreprinderii de instalaţii, 
montaj izolaţii. 

Incă din acel an, sarcinile de plan au impus necesitatea desfăşurării în paralel 
a activităţii de producţie şi a organizării unităţii. Treptat s-a dezvoltat capacitatea 
de producţie, s-au conturat subunităţile intreprinderii, a crescut dotarea tehnică, s
a perfecţionat sistemul organizatoric funcţional al intreprinderii. Sarcinile mereu 
crescânde au condus la permanentizarea efortului de optimizare a conducerii, la 
perfecţionarea proceslor tehnologice, diversificarea lor. 

Volumul mare de lucrări a impus Întreprinderii de instalaţii luarea unor măsuri 
organizatorice şi tehnice, capabile să facă faţă ritmului mereu ascendent al sarcinilor 
pe care le-a avut de realizat. Metodele tradiţionale clasice folosite în execuţie făceau 
faţă cu greu sarcinilor de plan ale înreprinderii, în continuă creştere. Sub aspect 
calitativ, lucrările executate prin metodele tradiţionale la blocurile de locuinţe erau 
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t•lcrogene ca montaj, fiecare echipă având un stil de lucru, o productivitate scăzută 
~iun consum mare de materiale de bază şi auxiliare. Toate aceste consideraţiuni au 
condus la căutarea unor metode noi care să ridice pe o treaptă superioară execuţia 
lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor. 

Pentru asigurarea calităţii lucrărilor de instalaţii s-a impus introducerea 
uniformizării proceselor de producţie, a creşterii nivelului tehnic a muncitorilor a 
11111iştrilor, tehnicienilor şi inginerilor. 

De asemenea, în scopul asigurării creşterii productivităţii muncii, a realizării 
unui volum de lucru din ce în ce mai sporit, a trebuit să depunem eforturi pentru 
11sigurarea a noi soluţii în efectuarea lucrărilor de bază. 

În anul 1962, ca urmare a muncii în colectiv a unui grup de ingineri, tehnicieni 
ş1 muncitori s-a reuşit să se concretizeze primele elemente prefabricate în instalaţii 
~unitare. În anul următor s-a realizat prefabricarea parţială a unor subansamble de 
lncălzire centrală. Aceasta a condus la realizarea unui volum important de prelucrări de 
111uteriale de bază, fapt ce a impus găsirea unor soluţii pentru mecanizarea operaţiilor. 

În anul 1963 s-a amenajat primul atelier de şantier pentru prefabricarea 
instalaţiilor sanitare, plasat în cartierul Titan, centrul de greutate al lucrărilor de 
1·onstrucţii de apartamente în acea perioadă. Atelierul a fost organizat pentru o 
l'llpacitate destul de mică şi a fost dotat cu dispozitive şi maşini unelte în scopul 
rculizării în cele mai bune condiţii a operaţiilor de prelucrare. Trebuie subliniat faptul 
dl cea mai mare parte din aceste dispozitive au fost concepute şi realizate de către 
intreprindere ca acţiune de autoutilare. 

Experienţa acumulată a creat posibilitatea de tipizare a lucrărilor de instalaţii 
~unitare şi încălzire penru apartamente, realizîndu-se mai mult tipuri de prefabricate 
l'lll'C au putut fi folosite indiferent de sistemul de execuţie al construcţiilor (cadre, 
pnnouri mari, glisante etc.). 

În perioada care s-a scurs pînă în 1965, activitatea întreprinderii a fost marcată 
de căutări permanente de îmbunătăţire a proceselor tehnologice şi de experimentări 
necesare concretizării unor metode noi de lucru. 

Toate aceste acumulări cantitative trebuiau ordonate şi concretizate într-un 
~nit calitativ privind industrializarea lucrărilor de instalaţii . 

Începând din anul 1965 şi în continuare s-au creat condiţiile necesare ralizării 
11ccstui deziderat. 

Având în vedere extinderea introducerii prefabricatelor a apărut necesitatea 
111ncnajării unor ateliere centrale cu care l.M.1.1. să fie dotată în scopul generalizării 
111dustrializării lucrărilor de instalaţii. 

Cu sprijinul Comitetului Executiv s-au proiectat şi s-au executat o parte din 
Atelierele centrale de prefabricate care au intrat parţial în funcţiune în 1965. Din 
11l"cl an nodurile sanitare şi de încălzire centrală au fost realizate în hala construită în 
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amplasamentul din Drumul Taberei. 
În continuare în acelaşi amplasament s-a construit şi organizat şi atelierul 

de formare centralizată a corpurilor de încălzire, evitând aprovizionarea în şantier a 
radiatoarelor cu defecte de fabricaţie. 

În anii care au urmat s-au asigurat condiţii optime de realizare a prefabricării 
lucrărilor, organizându-se şi un atelier pentu prefabricarea tubulaturii de ventilaţie. 

Pentru implementarea noilor tehnici de lucru s-a impus desfăşurarea unei 
activităţi susţinute pentru creşterea nivelului profesional al cadrelor. A fost întreprins 
un proces continuu de şcolarizare şi de instruire în special pe linia perfecţionării 
tehnologiilor şi privind introducerea unor materiale noi. 

Rezultatele acestor măsuri ne-au condus la perfecţionarea tehnologiei de 
montare a prefabricatelor, optimizarea formaţiilor de lucru, utilarea cu scule şi 

utilaje prin forţe proprii, toate acestea având ca scop creşterea substanţială a calităţii 
lucrărilor şi a productivităţii muncii. 

În următorii 5 ani 1.1.M.l. a reuşit să concretizeze noile tehnologii de lucru 
care se deosebesc fundamental de cele clasice folosite anterior. 

Toate operaţile de prelucrare, formare şi asamblare se făceau în şantier, după 
metode tradiţionale, iar după noua metodă se realizau în cea mai mare parte în 
ateliere. În şantier se execută numai montarea prefabricatelor, probarea şi finisarea 
instalaţiilor. Marea majoritate a operaţiilor de prelucrare şi formare sunt executate în 
ateliere dotate cu maşini-unelete şi dispozitive de mare productivitate. 

Industrializarea lucrărilor noastre a marcat de la bun început avantajele faţă 
de realizările prin sistemul clasic de lucru. 

Realizarea mecanizată a lucrărilor de prelucrare şi formare într-o 
proporţie de 20%. 
Reducerea manoperei din şantier cu 20% faţă de trecut. 
Reducerea consumului de materiale de bază (ţevi-conducte-oţel
P. V.C.-plumb) cu 2-4%. 
Creşterea nivelului calitativ al operaţiilor prin folosirea 
unor utilaje şi scule perfecţionate şi prin sporirea exigenţei 
controlului. 
Realizarea unui ritm continuu de execuţie independent de 
stadiul construcţiilor. 
Creşterea eficienţei economice în activitatea întreprinderii 
care în final a condus la realizarea sarcinii de reducere a 
cheltuielilor la 1.000 lei producţie. 
Productivitatea muncii în perioada 1965 - 1980 a crescut 
de cca. 3 ori pentru lucrările de instalaţii sanitare, 
încălzire centrală, electrice şi ventilaţii. 
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În continuare 1.1.M.I. a dezvoltat organizarea atelierelor şi a extins la toate 
lucrările noile metode de lucru. S-a ajuns astăzi la o mică uzină cu 450 muncitori, 
dotată corespuzător unor metode de prelucrare a 40.000 apartamente pe an, înglobând 
următoarele secţii: 

Secţia de prefabricare noduri sanitare, încălzire gaze; 
Secţia prefabricare tablouri şi firide electrice; 
Secţia prefabricare tubulatură ventilaţii şi măşti p.v.c.; 
Secţia lăcătuşerie şi prefabricate puncte termice, centrale termice 
şi staţii de hidrofor; 
Secţia de formare şi probare corpuri de încălzire; 
Secţia echipare obiecte sanitare; 
Secţia turnătorie, sculărie, injecţii mase plastice. 

Secţiile au fost organizate în fluxuri tehnologice, în marea lor majoritate 
l111iare, care au suportat în timp modificări reclamate de varietatea produselor şi de 
11ptimizrea proceselor. 

În prezent, problemele majore ale întreprinderii sunt axate pe îmbunătăţirea 
uclivităţii de producţie, pentru creşterea permanentă a eficienţei economice. 

Perfecţionarea tehnologiei de montaj a prefabricatelor şi a finisării lucrărilor 
de instalaţii, fac obiectul unor studii care vor fi materializate prin elaborarea fişelor 
lehnologice îmbunătăţite. Aplicarea acestora vor conduce nemijlocit la creşterea 
productivităţii muncii şi la asigurarea unei calităţi superioare a lucrărilor. 

Pe parcursul anilor, întreprinderea s-a călăuzit în activitatea sa de indicaţiile 
dnle de partid, militând în mod deosebit pentru aplicarea în practică a directivelor 
I 'ongresului al IX-lea al P.C.R. pînă în prezent. 

Deosebit de preţioase au fost indicaţiile date de secretarul general al P.C.R. 
tovarăşul Nicolae Ceauşescu cu ocazia vizitelor de lucru întreprinse în capitală, 
privitor la perfecţionarea activităţii în construcţii. 

Prin întroducerea noului mecanism economico-financiar a crescut la toate 
nivelele simţul de răspundere al întregului personal privind gospodărirea judicioasă a 
Ynlorilor materiale, reducerea consumurilor specifice, creşterea volumului producţiei 
nele şi a productivităţii muncii. 

Ca o consecinţă, 1.1.M.I. prezumă la finele acestui an realizarea şi depăşirea 
1111uror indicatorilor sintetici planificaţi pe anul în curs, 

Rezultatele obţinute de 1.1.M.I. în ultimii ani se datoresc grijei şi sprijinul 
11rnrdat intreprinderii noastre de Comitetul municipal de partid şi Comitetul Executiv 
pr'l·cum şi activităţii de îndrumare şi coordonare a C.C.M.B şi a Comitetului de Partid 
I · onstrucţi i." 
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SUMMARY 

Concrete and ready made e/ements have p/ayed an important part in the 
building techniques employed in Bucharest - and in Romania, in general - during 
the communist epoch. Quantitatively dominant, such a constructive technology 
has pul a strong mark upon the general aspect of the Romanian Capital - but the 
mutations do not stop on the est he tical levei; the lack of beauty, the lack of comfort, the 
minimaliza/ion of life standards, massification were active parts in the diminishment 
of the quality ofliving, negatively injluencing mentalities, styles of /ife, cu/ture in al/. 
The article presents two documents dealing with the concrete construction rythms 
in Bucharest. 
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STRADA FRANCMASONĂ 

dr. Lelia Zamani 
drd. Grina- Mihaela Rafailă 

Bucureştii nu au dus niciodată lipsă de numiri destul de interesante, ca să 
nu spunem bizare, date străzilor, ca şi de legende brodate în jurul acestor denumiri. 
Astfel, una dintre străzile cu nume mai deosebite a fost şi Strada Francmasonă. 

Acestei străzi i se spunea la începuturi Strada sau Uliţa Farmazon ori 
h1rmazonului. Pe lângă ea a existat şi câmpul Farmazonului şi casa Farmazonului 
~i biserica Farmazonului. În limbaj popular "farmazon" înseamnă om care face 
litrmece. De aici, legenda că ar fi existat un vrăjitor care se ocupa cu ghicitul 
~i cu tot felul de farmece, sursă de real venit, se pare, de vreme ce se credea că 
nr fi cumpărat aceste locuri, care i-au purtat numele 1

• La o analiză mai atentă, 
l'xistenţa unui astfel de vrăjitor îmbogăţit prin magie nu este prea credibilă, 
nefiind susţinută de dovezi. Un pas mai departe în elucidarea numirii străzii a fost 
litptul că, termenul de farmazon a mai fost amintit şi de Ghica, asociat cu unul 
dintre membrii fondatori ai Eteriei2• Din farmazon cuvântul s-ar fi transformat în 
/i·ancmason, iar de aici Strada Francmasonă. 

De fapt, numele de Farmazon dată străzii se trage de la polcovnicul de 
origine greacă, Procopie Canasis. Acesta făcuse parte din Eterie - organizaţie secretă 

"cu ramificaţii în toate ţările unde trăiau puternice colonii greceşti, împrumutând 
structuri francmasonice"3• Cum polcovnicului i se spunea şi, chiar îi plăcea săi se 
spună,francmason, confuzia de nume farmazon-francmason a fost uşor de făcut. 

Procopie Canasis, avea o avere uriaşă dobândită din negustorie, avere pe care 
i-n lăsat-o moştenire fiicei sale, Marghioala - rezultată din căsătoria sa cu fiica unor 
boieri români. Marghiola, care nu a fost niciodată căsătorită, dar căreia localnicii i-au 
spus "Procopoaia", a ajuns astfel stăpâna unor imense terenuri la marginea Podului 
de Pământ, pe lângă cârciuma lui Giafer, în sus, între actuala stradă Ştefan Furtună 
~i până la Bulevardul Mihail Kogălniceanu4 • Procopoaia, care îşi avea casă pe Calea 
Plevnei la numărul 189, a fost cunoscută în epocă nu doar pentru marea sa avere, 

I.Amelia Lărgeanu, Din istoricul cartierului Witting, în "Gazeta Municipală" anul IX, nr. 417, 31 
11111rtie 1940, f. I . 
. '.Idem. 
I.Alexandru Predescu, Vremuri vechi bucureştene, Editura Pentru - Turism, Bucureşti, 1990, p. 98. 
·lldcm, p. 58. 
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dar şi pentru certurile stârnite şi, mai ales, pentru imensul său bigotism. Despre ea se 
povesteşte că ar fi cumpărat cu IO.OOO de galbeni Duhul Sfânt, frumos împachetat şi 
legat cu găitane şi sigilii şi grea afurisenie pentru cine îl va deschide, de la cuviosul 
stareţ Meletie care, abil fariseu, reuşise să o convingă, mai apoi, să-i lase lui toată 
averea, chiar dacă acest lucru a fost împiedicat de către moştenitorii bătrânei5 • 

Cu toate că numele Procopoaiei era şi el vehiculat în acea vreme legat de 
locurile moştenite, numele de Francmason se perpetuează şi chiar se oficializează, 
astfel că, în anul 1869, are loc deschiderea "Şoselei Francmasonilor, din Culoarea de 
Verde, pe lungime de 820,0 m şi lăţime de 12,0 m"6

• Aici termenul.francmason este 
folosit la plural. În general, numele apare şi la plural şi la singular. 

La 15 octombrie 1869, arhitectul N. Capuţineanu şi inginerul Al. C. Poenaru 
au înaintat o cerere către primarul general de atunci pentru construirea Şoselei 
Francmasonilor 7• Erau stipulate mai multe condiţii pentru execuţia lucrării. Astfel, 
pământul putred urma a fi scos până se ajungea la cel "sănătos", după care acesta 
se bătea bine cu maiele în deosebite straturi de grosime de 0,10 m8

• Terasamentul 
trebuia realizat convex, fiind lăsat o săptămână în circulaţia trăsurilor înainte de a 
se aşterne pietrişul. Pietrişul, cu dimensiunile de 0,02 - 0,04 m în diametru, urma să 
conţină nisip până la 1/8 parte. Trebuiau să fie realizate pantele de scurgere, iar piatra 
pentru şanţurile şi bordurile laterale ale şoselei era necesar să fie "de calitate bună, 
vânătă (gres ), iar nu cleioasă"9 • 

Suma totală pentru lucrările ce urmau a fi realizate era de 83.625,71 lei. 
Operaţia trebuia să se execute în cel mult trei luni de zile, excluzându

se lunile de iarnă şi cele ploioase. După terminarea lucrării, antreprenorul avea 
obligaţia a depune la punctele indicate de inginer tot produsul de rezervă prevăzut în 
devizul pentru întreţinerea şoselei. În caz de abatere din partea antreprenorului de la 
condiţiile stipulate, executarea lucrărilor era pusă în contul garanţiei antreprenorului. 
Şi costul întregii operaţiuni aparţinea tot antreprenorului. 

La 24 octombrie 1869 s-a ţinut licitaţia privind construcţia străzii, care s-a 
preconizat a fi terminată la 15 iulie 1870. După realizarea lucrării, şoseaua a fost 
întreţinută de antreprenor timp de 1 an. Primul antreprenor interesat a fost Dumitru 
Damian, acesta depunând şi un act de garanţie legalizat de Comisia de Verde. În toate 
ordonanţele de plată ulterioare, alături de Dumitru Damian apare şi Pavel Naum, 
apoi, cu timpul, sunt şi alte nume alăturate întreţinerii acestei străzi 10 • 

5. Idem. 
6. Direcţia Generală a Arhivelor Statului, P.M.B. Serviciul Tehnic, Dosar 6/1869, f. 1. 
7. Idem 
8. Idem, f. 2. 
9. Idem. 
10. Idem. 
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Strada Francmasonă lega Podul de Pământ cu drumul Târgoviştei, fiind 
"presărată pe margini cu maidane şi gropi, cât vedeai cu ochii"''. 

Mahalalele înconjurătoare ale Gării de Nord erau văzute ca mahalale 
milităreşti cu străzi drepte şi case înşirate regulat pe lângă Malmaison şi Strada 
l"rancmasonă, constituind "un fel de lume aparte, cu muncitori meseriaşi, funcţionari 
~i. în general, toţi profesioniştii ceruţi de împrejurări speciale" 12 • În partea de miazăzi 
se pare că se ivise o mahala a pietrarilor, zidarilor şi zugravilor italieni 13

• Există şi o 
poveste despre unul dintre pietrarii italieni, care-şi avea casa pe Strada Francmasonă, 
nmintită de Alexandru Predescu în cartea sa Vremuri vechi bucureştene. Originar din 
Surdinia, Filip Oliva, artilerist din garda imperială a lui Bonaparte, venise la noi ca 
l'ioplitor în piatră în speranţa a găsi aici o viaţă mai bună. Tocmit de Vodă Bibescu 
pentru a decora grădina din faţa Palatului de la Băneasa, Oliva a găsit în Italia un 
J.lrup statuar, reprezentându-l pe Neptun. Pe drumul de întoarcere, făcut cu o corabie, 
1111lianul moare de ciumă. Statuia ajunge însă în ţară cu bine, dar nu-şi mai găseşte 
destinatarul, datorită evenimentelor anului 1848, Vodă Bibescu fiind deja în exil. 
I l vreme, statuia îşi află refugiu în Cişmigiu, după care a fost adusă la domiciliul 
vnduvei italianului, în curtea acesteia din Strada Francmasonă14 • Această poveste 
l'Sle socotită însă un produs al imaginaţie, Filip Oliva având în 1843 o prăvălie de 
~l'lllptură pe Podul Mogoşoaiei, între care se afla şi o sculptură gigantică a unui 
hnrbat pe doi cai, care varsau apă din gurile lor, sub care era o făntână, adică tocmai 
~tutuia la care se făcea referire mai sus15 • 

Şi Strada Francmasonă şi locurile învecinate ei au cunoscute prefaceri 
1·1111tinue de-a lungul timpului. La 1864 s-a introdus şi la noi legea pentru expropriere 
pl'lllru cauză de utilitate publică, iar din 1870 au început o serie de lucrări urbanistice. 
l1c baza legii din 1864 s-a decretat la 28 mai 1892, ca fiind de utilitate publică, 
rnnstruirea unei gări centrale în locul Gării de Nord. Au fost astfel expropriate 
ll'renurile Procopoaiei şi Malmaison care, mai târziu, în 1924, au fost parcelate şi 
1111părţite ofiţerilor pentru a-şi face vile, ca şi o serie de loturi mai mici. Renunţându
~l' lu construirea Gării Centrale, proprietarii expropriaţi au intentat proces pentru 
111111larea exproprierii. Procesul a fost judecat şi la Bucureşti şi la Târgovişte, luând 
-rnr~it în 1923, prin votarea unei legi speciale. 

În timpul ocupaţiei din 1917-1918, terenurile Procopoaiei au fost transformate 

11 Vintilă M. Mihăilescu, Evoluţia geografică a unui oraş - Bucureşti, Editura Paideia, Bucureşti, 
'11111, p. 36. 
I.' Idem. 
I I Alexandru Predescu, op.cit. , p. 113. 
l·I ldem,p. 114 
I\ Idem. 
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în culturi de zarzavat, stare în care au rămas până când s-au început construcţiile. 
Facultatea de Drept de astăzi nu este construită numai pe terenurile Procopoaiei ci şi 
pe terenurile Vemescului şi o parte din terenurile Grădinei cu Cai. 16 

În apropiere, ori chiar pe strada Francmasonă s-au aflat o serie de edificii 
importante, care merită a fi menţionate aici. 

Una dintre acestea este Biserica Sfântul Gheorghe, aflată peste drum de 
Malmaison, care, mult timp a fost numită a Farmazonului. Lăcaşul a fost ridicat 
de către Chiriac nepotul polcovnicului Procopie, cu bani lăsaţi de către acesta, 
iar pe piatra de mormânt a ctitorului figurează, în grafie franţuzească, calitatea de 
francmason. Biserica are astăzi intrarea pe Calea Plevnei. 

Un obiectiv important în zonă l-a reprezentat Malmaisonul, nume dat uneia 
dintre importantele edificii militare ale vremii. 

Armata română, desfiinţată de către fanarioţi, renăscuse în anul 1830, purtând 
denumire de Straja pământească, fără a avea însă un sediu al ei, adăpostită fiind prin 
hanuri şi case boiereşti închiriate. Dacă infanteria şi-a găsit până la urmă un adăpost 
stabil în Dealul Spirii, domnitorul Gheorghe Bibescu s-a văzut nevoit să ridice 
pentru cavalerie, în anul 1844, Cazarma Călăreţilor, zisă şi a Sfântului Gheorghe. 
Cu mult timp înainte, pe locul podului Cotroceni de astăzi, se găsea moara lui Pălici. 
Locul ei a fost luat mai târziu de către cazărmile regimentelor, Consiliul de război, 
de Manutanţă, Spitalul veterinar şi Şcoala de administraţie pentru ofiţeri 17

• Toate 
locurile acestor domenii ostăşeşti au fost socotite în 1881, în suburbia Malmaison. 
Înainte de acestă dată în toate actele cercetate se găsea numai denumirea de locurile 
Farmazonului sau Francmasonului. Denumirea de Malmaison a fost dată cartierului 
militar pe vremea domnitorului Alexandru Ioan Cuza în semn de omagiu după ce 
Franţa a trimis la noi o misiune pentru organizarea Annatei Române. 
În amintirile sale, colonelul Gr. Locusteanu povesteşte că în aceste cazărmi ajunsese 
regimentul I din Craiova, destinat a ţine locul garnizoanei Bucureştilor pe timpul 
holerei din vremea ocupaţiei ruse. Chiar în momentul descălecării, colonelul a fost 
martorul morţii subite a opt dintre soldaţii săi, seceraţi de holeră. Mult nu a stal 
regimentul acolo, fiind nevoit a-şi schimba bivuacul de două ori pe zi, în jurul oraşului. 
În acele timpuri de molimă ofiţerii trăiau în corturi date de armata rusă, iar generalul 
Kiseleff umbla cu trăsura încărcată cu un oţet inventat de doctorii vremurilor şi din 
care se credea că ar avea efecte curative. Oţetul era denumit "vinaigre des quatres 
voleurs"- oţet de patru hoţi. 18 

16. Amelia Lărgeanu, Casa şi moşia Procopoaiei, în "Gazeta Municipală", anul IX, nr. 419, 14 
aprilie 1940, f. 1. 
17. Idem, f. 2. 
18. Un bal mascat sub generalul Chiselev -Din amintirile colonelului Locusteanu, în "Gazeta 
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Un alt obiectiv important a fost Spitalul Ostăşesc. Acesta funcţionase mai 
întâi pe strada Ştirbei Vodă dar, distrus fiind de un puternic incendiu, a fost mai 
upoi mutat pe Strada Francmasonă. Spitalul putea fi găsit "coborând de la statuia lui 
Dinicu Golescu şi a fiilor săi, de-a lungul uliţei Farmazonului, pe partea dreaptă". 
Acolo, "rânduite pe alei înecate de verdeaţă" se puteau vedea pavilioanele spitalului 19. 
Spitalul a fost adăpostit la început în casa boierului Gună Vemescu, construită 
de acesta pe un loc cumpărat de la moştenitorii Golescului, unde, odinioară "era 
crâng" şi, până în 1882, în umbra casei lui "se învârteau scrâncioburile şi petreceau 
hucureştenii la iarbă verde"20

• Într-un act de cumpărare al Spitalului Militar se arată 
că Vemescu vindea în anul 1883 un loc cu vie şi livadă acestui aşezământ ostăşesc. 
( 'azarma era a corpului de gardă, terenul ei fiind cumpărat de un anume Rosenthal, 
lucru găsit în toate actele de cumpărare a bunurilor militare21 . 

Tot pe Strada Francmasonă, în vecinătatea bisericii Francmasone şi a 
Spitalului Militar, se găsea în prima jumătate a secolului al XIX clădirea şcolilor 
llrimare de băieţi şi fete numărul 16. Şcoala de băieţi fusese înfiinţată în 1867, 
funcţionând mai întâi la Polizu, apoi localul a fost mutat în Strada Francmasonă, 
numărul 14. În anul 1919 clădirea a primit un alt număr, 16, păstrându-şi firma 
de "Şcoala de băieţi C. Aristia"22. La început, şcoala a fost adăpostită în vechile 
cuse, în care mai înainte locuise maiorul Solomon, comandantul Regimentul de 
nrtilerie din timpul domnitorului Al. I. Cuza. Curtea şcolii era comună cu cea a 
Spitalului Militar. Intrarea la şcoala de băieţi se făcea prin Strada Francmasonă, 
111r la fete prin Calea Plevnei. Mult timp, şcolile n-au avut un local propriu 
rnnstruit, ele desfăşurându-şi activitatea prin case vechi. Când comuna a ridicat 
loute localurile tip de şcoală a construit-o şi pe aceasta cu un singur etaj. Şcoala 
de fete a cunoscut şi ea, înainte, o serie de mutări succesive. Pe la 1927-1933, la 
~coala de fete a funcţionat şi o secţie de ucenice unde au predat tot profesoarele 
~colii, elevă fiind şi Amelia Lărgeanu, cea care a scris articolul despre şcoala de pe 
Strada Francmasonă23 . Tot de la ea se ştie că, pentru "locul de la intrarea Şcolii de 
hnieţi", şcoala a avut în timpul cât a fost director M. Marinescu, ceva revendicări 
l'll Biserica Sfântul Gheorghe, cu care se învecina24. 

Strada Francmasonă a cunoscut o extindere în timp, fapt dovedit şi de 

Municipală", anul IX, nr. 449, 3 dec 1940, f. I. 
l'l. Alexandru Predescu, op. cit., p. 100 . 
.'ll. Idem . 
.'I. Amelia Lărgeanu, Din istoricul cartierului Witting, în "Gazeta Municipală", anul IX, nr. 417, 31 
11111rlie 1940, f. I . 
. '.'·Idem . 
.'I. Idem . 
.'·I. Idem. 
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planurile şi hărţile existente, importantă fiind şi menţiunea că până la 1895 a 
existat o altă numerotare a imobilelor de pe această stradă. Astfel, conform 
Planului Cadastral al Armatei 1895-1899, întocmit de Institutul Geografic 
al Armatei, planşele E, F, G, seriile XI, XII şi XIII, Strada Francmasonă era 
mărginită de străzile Berzei şi Calea Plevnei. Mai târziu, Planul Cadastral al 
Armatei 1911, întocmit de Institutul Geografic al Armatei, planşele E, F, G, 
seriile XI, XII şi XIII, dezvăluie faptul că Strada Francmasonă era mărginită de 
strada Berzei, până la cheiul Dâmboviţei, tăind Calea Plevnei. 

Existenţa străzii în formula ei extinsă a fost însă efemeră, producându
se la un moment dat scindări, prin schimbări succesive de nume. Conform 
Planului "Unirea". Municipiul Bucureşti şi împrejurimile, întocmit de Institutul 
Cartografic "Unirea", Braşov, 1934, Strada Francmasonă avea traseul de astăzi al 
Străzii Baldovin Pârcălab, fiind mărginită de Strada Cameliei şi Bulevardul Dinicu 
Golescu. Restul Străzii Francmasone, de la cheiul Dâmboviţei până la Bulevardul 
Dinicu Golescu, a primit un nou nume: Strada General Angelescu. Acolo, în 
perioada interbelică se aminteşte că "s-a tăiat acum câţiva ani o alee pe care s-au 
clădit câteva vile drăguţe. Pe acest loc spun unii bătrâni care mai trăiesc că a fost 
o fabrică de galet rusesc, care a ars"25

• 

În Planul "Unirea". Municipiul Bucureşti şi împrejurimile, întocmit de 
Generalul Constantin Teodorescu, din 1941, se păstrează aceeaşi situaţie ca în 1934, 
Strada Francmasonă având traseul de astăzi al Străzii Baldovin Pârcălab, fiind 
mărginită de Strada Cameliei şi Bulevardul Dinicu Golescu. 
(Actualul traseu al Străzii Baldovin Pârcălab a purtat în secolul al XIX-lea (începând 
cu anul 1869) ca şi în primele decenii ale secolul al XX-lea denumirea de Strada 
Francmasonă ca, apoi, numele să i se schimbe, înainte de anul 1948, în Strada 
Baldovin Pârcălab.) 

Strada Francmasonă avea şi fundătură: Fundătura Francmasonă, numerotată 
şi ea, care acum poartă numele de Intrarea Baldovin Pârcălab. 

În general, Strada Francmasonă nu era o stradă a celor bogaţi, oamenii îşi 
ridicau casele aşa cum credeau de cuviinţă, fără un plan anume dar, asta până la un 
anumit moment când, au trebuit să construiască, ori cu un arhitect plătit, ceea ce era 
mai rar, sau după planurile tip existente la primărie. 

După a doua jumătate a secolului al XIX-lea, pentru construire era necesară 
o autorizaţie de construcţie care se elibera de către Primărie în schimbul unei sume 
de bani. Casele aveau de regulă numai parter, mai puţine erau casele cu etaj, acestea 
fiind ridicate mai târziu, în general spre cheiul Dâmboviţei. 

Răsfoind filele dosarele din arhive ni se dezvăluie cum arătau casele ce 

25. Idem. 
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se ridicau pe această stradă. Astfel, la numărul 3 7, Anica Georgescu primeşte 
lu 15 iunie 1887 autorizaţia de construcţie pentru o casă de locuit, la stradă, 
compusă din 4 camere, un antreu, o bucătărie şi o privată, pentru 85,80 m2 26

• 

Altă autorizaţie, având numărul 75 este dată lui Alexandru Ionescu care îşi avea 
proprietatea la nr. 40, pentru a construi o clădire compusă din 2 camere, sală, 
bucătărie şi privată de zid, cu mortar de var, învelită cu metal, cu calcan la 
vecini. În cerere era cerut şi un plan tip de la primărie. Costrucţia urma să fie 
retrasă cu 30 de metri de la stradă27 • 

Dumitru Crăciunescu, domiciliat în Strada Francmasonă numărul 28 
urată că odată cu biletul nr. 3451 din 1 iunie 1884, i s-a dat voie să facă reparaţii 
rndicale casei sale, dar între timp se răzgândeşte. "Acum însă vrând a dărâma 
cnsele vechi şi a construi altele noi, după alăturatul plan, compuse din 2 odăi, o 
sulă bucătărie, magazie de zid, precum şi o privată şi a face şi împrejmuirea, între 
vecini şi poartă, vă rog să-mi daţi autorizaţia cuvenită." Mai scria să se ţină cont 
de suma plătită anterior pentru cea care urmează a o plăti pentru autorizaţie28 • Pe 
verso, construcţia este aprobată. 

Există şi o cerere a lui Tudorache Constantin, de la numărul 57, de a "construi 
cuse la faţă" conform planului prezentat29, precum şi cererea lui Heinrich Schulze, 
de la numărul 65, de a construi "două camere în fundul curţii cu sală la mijloc şi 
o bucătărie cu beci dedesubt, cu depărtare la stradă de 32 de metri, de zid, într-o 
dtrămidă învelită cu tablă de fier, pe lungime de 13 metri şi lăţime de 4,5 m". I se 
eliberează şi un plan tip30

• 

De asemenea, sunt şi multe cereri pentru mărirea caselor existente prin 
rnnstrucţia unei sau unor camere alăturate. I. D. Vuculescu, de la numărul 51, cere 
permisiunea de a construi "alipit de casele din strada Francmasonă nr. 51, a unei 
clădiri compusă dintr-o cameră şi sala ei, de zid cu mortar de var". Clădirea urma să 
se ridice în fundul curţii, retrasă de la stradă cu peste 20 de metri31

• 

La 12 aprilie 1893 este înregistrată cererea lui Grigore Pretorian pentru a i se 
elibera o autorizaţie pentru construirea unei odăi cu sală, în curte, la o depărtare de 
40 de metri de stradă. 

Există şi cereri şi pentru prelungirea termenului lucrărilor cu câteva luni din 
l'ltuza lipsei de fonduri32 

• 

. '<•. Direcţia Generală a Arhivelor Statului, P.M.B. Serviciul tehnic, Dosar 21/1887, f.37. 
n. Idem, Dosar 55/1893, f. 127, 141. 
.'K. Idem, Dosar 44/1884, f. 24 . 
.' 1J. Idem, Dosar 55/1893, f. 145. 
HI. Idem, Dosar 55/ 1893, f. 151. 
I I. Idem, Dosar 56/1893, f. 118. 
12. Idem, Dosar 3411890, f. 19. 
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Dacă multe sunt cererile şi autorizaţiile de construcţii de case, şi mai multe 
sunt cele pentru reparaţii. Astfel Elena Comănescu, Strada Francmasonilor nr. 33, 
primeşte la 29 aprilie 1893, autorizaţia nr. 122 "pentru reparaţia casei din faţă cu 
tencuială pe alocurea, precum şi vopsitul faţadei"33 • 

Tinca Cristea de la nr. 8, cere şi ea a face reparaţii radicale la "pereţii 
de zid într-o cărămidă, prin care un perete mai înaintează cu un metru"34

• La 24 
februarie 1893, aceeaşi Tinca Cristea primeşte autorizaţia nr. 28 pentru a repara 
radical casa din stânga din curte de zidărie, tencuieli şi învelitoare, a pune uşi şi 
ferestre, cu obligaţia de a desfiinţa toate magaziile de scânduri. Faţada clădirii 
reparate radical urma să fie în curte35

• Anei Săvescu de la numărul 26, semnează 
şi ea o cerere, la 13 aprilie 1893, pentru reparaţii radicale la casele ei, corpul 
din dreapta. De asemenea, doreşte o lungire a "camerei de la faţă, spre a veni la 
aliniere", dar şi o nouă cameră (de 5 m pe 2 m), la acest corp de casă, precum şi 
o sală "de 1 Y2 m în lungime şi la înălţimea actuală a casei"36• Autorizaţia i se dă 
la 16 aprilie 1893, pentru o clădire compusă din odaie cu sala ei de zid, cu mortar 
de var învelită cu metal, cu calcan la vecini. Urmează să fie reparată radical casa 
din stânga, şi realizată împrejmuirea cu gard de lemn. 

Strada cunoaşte şi o serie de construcţii adiacente, pe lângă casele propriu
zise. Astfel, Heinrich Schultz, compune o cerere la primărie pentru ridicarea unei 
magazii de zid, cu mortar de var, învelită cu metal37

• La fel face şi Anton Onodinescu 
de la nr. 14, care, urmăreşte a ridica tot o magazie de zid, care să aibă o suprafaţă de 
5 m2

• La 11 aprilie 1890 este primită o cerere a lui Hristea Georgescu de a construi, 
la proprietatea lui de la nr. 23 bis, o galerie pe întindere de 1 O metri şi lăţime de 1,5 
metri liniari, în faţa casei din curte. 

Se înregistrează şi construcţii de prăvălii. Astfel, Elena N. Dobrescu solicită 
aprobarea de a construi pe terenul ei viran din Francmasonă 15, o prăvălie "pe faţă, cu 
pivniţă dedesubt, una odaie sală şi galerie pe o întindere de 13 metri lungime şi 5 metri 
lăţime, precum şi o latrină"38 • Pe lângă acestea, mai voia să facă un şopron de scânduri 
învelit cu tinichea în lungime de 1 O metri şi lăţime de patru metri, în rând cu acestă 
primă construcţie pentru a se servi la "comerţul cu vărărie, olărie, cărămidă, etc."39

• 

Existau destule cereri şi pentru împrejmuirea proprietăţilor. Astfel, la data 
de 24 februarie 1893, Ioana Stoica Văduva primeşte autorizaţia numărul 24, de 

33. Idem, Dosar 56/1893, f. 25. 
34. Idem, Dosar 5511893, f. 59 
35. Idem, Dosar 55/1893, f. 59-60. 
36. Idem, Dosar 55 11893, f. 163 
37. Idem, Dosar 5611893, f. 29. 
38. Idem, Dosar 55/1893, f. 152. 
39. Idem. 
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ln Primărie, de a împrejmui proprietatea sa din Strada Francmasonă numărul 41. 
Împrejmuirea urma să se execute "la faţa stradei cu zăbrele de lemn date la rindea şi 
vopsite, aşezând bulumacii şi proptelele în interiorul proprietăţii"40• 

De asemenea, a fost înregistrată cererea lui Dumitru Ştefan pentru a primi 
uutorizaţie de construcţie a două bucătării în curte "după planul tip", o privată şi 
imprejmuirea "cu zăbrele date la rindea şi vopsite" a locului caselor din Strada 
l„rancmasonă 1941

, la fel ca şi cererea din 11 iunie 1890, a lui Ştefan Cosâmbeanu, 
strada Francmasonă numărul 4, de a construi porţi la stradă cu scânduri date la rindea 
rnre urmau apoi fi vopsite42

• 

Cum respectarea legilor lăsa uneori de dorit de către cei care construiau, 
rnntrolul exercitat de către autorităţi asupra construcţiilor de orice fel, era unul 
eficient şi imediat. Dovadă a vigilenţei celor în drept în vederea respectării 
11111orizaţiilor de construcţie stă şi următorul act semnat de comisarul J. Lives şi 
Nubcomisarul Al. Popov către primar. Astfel, se arată la 13 aprilie 1890, că în 
fundătura Străzii Francmasone numărul 23 bis "s-a construit de către domnul 
llristea Georgescu o galerie în faţa imobilului său, reparându-se şi o odaie din 
strada şi numărul de mai sus notat, fără autorizaţie. Noi pe de o parte am oprit 
111:castă lucrare, iar pe de alta, cu procesul verbal nr. 22 s-a dat judecăţii". Pe verso, 
Ne specifica de către arhitectul Deldeblei faptul că a fost eliberată autorizaţia cu 
numărul 8543

• La 16 aprilie 1890 apare o altă hârtie semnată de prefect prin care 
primarul este informat că pentru "contravenţia comisă de dl. Hristea Georgescu, 
11m onoarea a înainta anexatul proces verbal spre dispunerea celor de cuviinţă''44. 
l'c verso, acelaşi Deldeblei arată că fusese deja emisă autorizaţia cu numărul 85, 
omul fiind în deplină legalitate a-şi continua lucrările. Procesul verbal din data de 
11 aprilie 1890, trimis de către prefect primarului suna cam aşa: "Noi comisar de 
poliţie la secţia 21, culoarea de verde din Bucureşti, în ziua de 11 aprilie 1890, la 
orele l O a.m. Dl. Hristea Georgescu, de profesie liber, domiciliat în suburbia Popa 
1 'nlu, strada Fundătura Francmasonă, la 23 bis, a comis faptul de contravenţiune prin 
lilccrea unei galerii în faţa casei, reparând şi o odaie fără a poseda autorizaţiunea 
Primăriei, fapt prohibit şi penal, de regulamentele şi ordonanţele primăriei"45 • 

Apoi, însemnările dispar, dovadă a înţelegerii situaţiei. Dar nu numai proprietarii 
purticulari căutau să eludeze legea, ci şi exponenţi ai statului. 

Exemplul îl reprezintă existenţa unei note de serviciu din cadrul 

III Idem, Dosar 56/1893, f. 65. 
11 Idem, Dosar 56/1893, f. 101. 
I.' Idem, Dosar 34/1890, f. 228. 
I I Idem, Dosar 34/1890, f. 136. 
l·I Idem, Dosar 34/1890, f. 137. 
I' Idem, Dosar 34/1890, f. 138. 
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Primăriei Oraşului Bucureşti: "Domnule Şef, în faţa Cazarmei Malmaison, în 
curtea companiei a II sanitare, Ministerul de Război a construit din nou fără 
autorizaţie. Rog a decide de urmare". Data este "4 XI 1900", iar semnătura 
indescifrabilă. Nota prezentată este urmare a alteia, din octombrie acelaşi an, în 
care antreprenorul era somat a prezenta planurile comunei şi a plăti taxele pentru 
a elibera autorizaţia cuvenită, deoarece în caz contrar se va autoriza oprirea 
lucrărilor, document semnat de către Primar. Într-o altă notă apare pe verso: 
"Domnule Şef, ministerul nici până astăzi nu a răspuns46 • Totuşi, atâtea demersuri 
nu rămân fără răspuns şi astfel la 20 noiembrie 1900, apare autorizaţia cu nr. 
188, pe numele Bozzolo Pietro (probabil numele antreprenorului) din Strada 
Francmasonă, pentru o "construcţie de zidărie masivă lucrată în tencuială cu var, 
cu calcan la vecini, acoperită cu metal, conform regulamentului, care urma să fie 
realizată în fundul curţii Companiei, la peste 40 de metri de la stradă"47 • 

Neştiinţa ori reaua voinţă în respectarea legilor se pare că nu era sancţionată 
dacă se dovedea că a fost emisă până la urmă autorizaţia şi s-au plătit taxele. 

Interesant ar fi fost de văzut şi profesia proprietarilor de pe stradă. Dată 
fiind existenţa Malmaisonului se poate presupune, deşi nu este obligatoriu, că ar 
fi fost destui militari printre aceştia. De păcate, în foarte puţine dintre cererile şi 
autorizaţiile de construcţie emise se arată şi ocupaţia celor care construiesc Totuşi 
câteva dovezi nu lipsesc. Astfel este cazul sergentului major Negoescu Ilie "de 
profesie militar'', amintit în actele de mai sus48

• Există şi un căpitan Vanghelie, 
proprietar la numărul 61. Acesta are şi probleme serioase cu cei care-i ridică casa, 
în acest sens el scriind o cerere prin care arată că meşterul tocmit de el a construit 
rău doi pereţi care au crăpat şi, în urma judecăţii, cel vinovat trebuie să suporte 
costul refacerii lucrărilor. Cere autorizaţie (30 mai 1889), care i se şi aprobă pentru 
acestă refacere a lucrării49 • 

Astăzi Strada Francmasonă sau Francmasonilor nu mai există. Pe fostul 
traseu al acesteia se desfăşoară o parte din Strada Cameliei (cea cuprinsă între piaţa 
Buzeşti şi Strada Baldovin Pârcălab, o parte din Strada Mircea Vulcănescu (fostă 
Ştefan Furtună şi care în urma ultimului război mondial purta numele de strada 
General Anghelescu) cuprinsă între Bulevardul Dinicu Golescu şi Calea Plevnei şi 
Strada C-tin Noica (între Calea Plevnei şi Cheiul Dâmboviţei). 

46. Idem, Dosar 205/1900, f. 40. 
47. Idem, f. 47 
48. Idem, Dosar28/1890, f. 193. 
49. Idem, Dosar27/1889, f. 360, 373. 
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SUMMARY 

The Franc maso na street in Bucharest is one of the places that kept changing 
names, so that, today, hardly anyone knows where this street was, while actually in is 
located at the heart of the Roman ian Capital, and has a history of its own, as is being 
shown in the present artic/e. 
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BUCUREŞTI LAA550-A 
ANIVERSARE DOCUMENTARĂ 

Ionel Zănescu 

Problema apariţiei şi dezvoltării oraşului medieval în general, una din 
problemele majore ale istoriei, a constituit încă de multă vreme o importantă 
preocupare a unui larg cerc de cercetători români şi străini. În ţara noastră, de pildă, 
procesul formării oraşelor medievale a fost explicat, în trecut, pe cât de variat pc 
atât de confuz. Şi geneza oraşului Bucureşti s-a bucurat din plin de o serie de teorii 
care complicau şi mai mult lucrurile, denaturând în acelaşi timp imaginea reală a 
procesului sus-amintit. Teza rolului determinant pe care 1-a jucat comerţul în naşterea 
Bucureştilor, teza "descălecatului" extinsă şi asupra apariţiei oraşului Bucureşti, ca 
şi multe ipoteze, n-au fost în măsură să elucideze adevăratele cauze ale procesului de 
formare a oraşelor medievale în general şi a capitalei noastre în special. 

Bogatul material arheologic, rezultat în urma cercetărilor arheologice efectuate, 
a deschis perspective nebănuite şi au dus la clarificarea genezei oraşului Bucureşti. 

Este în afară de orice îndoială că adevărata cauză a apariţiei oraşului a constituit
o manifestarea la nivelul întregii societăţi de pe un anumit teritoriu a procesului de 
separare a sferelor de producţie. Ca atare, această lege cu caracter general valabilă 
pentru apariţia oricărui oraş medieval, cuprinde: latura economică exprimată prin 
extinderea sferei de producţie unice - agricultură şi meşteşugari - în cadrul obştei 
săteşti, şi latura socială exprimată prin cristalizarea şi dezvoltarea relaţiilor feudale 
fără de care problema apariţiei unor drumuri de negoţ care brăzdau bazinul Argeşului 
- implicit şi Bucureştii - şi pe care erau purtate spre centrele de schimb o serie de 
produse a avut o însemnătate crucială la ridicarea unor aşezări cu o poziţie geografică 
prielnică grăbind naşterea şi maturizarea formelor de viaţă urbană. 

Un rol deosebit în apariţia aşezărilor urbane, l-au jucat centrele 
fortificate cu funcţiuni politico-administrative, reşedinţe ale unor căpetenii 
feudale, şi chiar domni. 

Un asemenea punct fortificat a fost şi cetatea Dâmboviţei. D.Caselli, pornind 
de la lupta între ducele Nicolae Lackfy al Transilvaniei şi pârcălabul Dragomir-Olahul 
cum îl numeşte cronicarul ungur Thuroczi, adică românul, ajunge la concluzia că 
"Cetatea Dâmboviţei" nu poate fi Bucureştii. Ca atare lupta nu s-a dat pe malurile 
bucureştene ale Dâmboviţei, ci mult mai departe de Bucureşti, în strâmtorile munţilor, 
între Rucăr şi Bran. 
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Greşeala identificării Bucureştilor cu vechea cetate a Dâmboviţei se datoreşte 
1111ci cronici a lui "Ştefan logofătul Creţulescu" publicată în ziarul "Trompeta 
t '11rpaţilor" din 11 aprilie 1871. Întemeindu-se pe această cronică Grigore Tocilescu 
~i-u înjghebat lucrarea sa "Bucureştii sau Cetatea Dâmboviţei'', publicată în revista 
"Tinerimea română". 

Cert este faptul că "Cetatea Dâmboviţei" a ajuns în puterea voievozilor 
1111nâni ce îşi aveau scaunul de domnie la Curtea de Argeş. "Ea fu pusă sub paza unui 
, 11stelan, pârcălab, ca la 1386 era Dragomir'', cum consemnează cronica. 

La sfărşitul veacului al XIV-iea vechiul burg se menţionează din nou şi 

1111ume la 1397, cu prilejul expediţiei pe care o face Ştibor voievodul Ardealului 
111 Tara Românească, spre a da ajutor lui Mircea cel Bătrân (1386-1418) împotriva 
11valului său Vlad. Acesta, bătut şi fugărit, s-a închis în cetatea zisă "Dâmboviţa", 
1111dc, după o îndelungată împresurare, se predă lui Ştibor, care îl duce în Ardeal, 
1111preună cu soţia, copiii şi toată familia. 

Problema înfiinţării oraşului de pe Dâmboviţa este reluată de Dionisie 
h1tino, Cezar Boliac şi Mihail Kogălniceanu, care se îndoiesc de faptul că Mircea 
n·I Bătrân ar fi locuit vara la Târgovişte şi iama 
111 Bucureşti, unde ar fi făcut curţi domneşti, 

l11scrică şi altele. 
Urmează preotul Grigore Musceleanu, 

rnrc s-a preocupat de istoriografia oraşului· 

I l11cureşti şi a sens o lucrare intitulată 

"Monumentele străbunilor". Mai târziu, 
prcocupan privind începuturile oraşului 

lhu;ureşti, a avut maiorul - mai târziu locotenent 
wlonelul Dimitrie Pappazoglu. În ambele 

1·11wri, autorii s-au folosit de "izvoare fabricate", 
111 concordanţă cu starea de spirit romantică, 
l'l' corespundea cerinţelor estetice şi etice de 
1·rncerbare a trecutului naţional. 

Al. Lapedatu în lucrarea sa "Două vechi 
n·li\ţi româneşti", spune că, Vlad Ţepeş (1456-
l ·H12; 1476) pentru a opri întrucâtva năvălirile 
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111rcilor face o întărire în ostrovul de la Comana, Voievodul Vlad Ţepeş 
l11calitate la jumătatea drumului dintre Giurgiu Portret în ulei din castelul Ambras, 

•,11 Bucureşti. Tot el spune: "în a doua jumătate a Tirol, Austria, sec. XV 

wncului al XV-leaapare o altă cetate pe Dâmboviţa 
111 jos de locul de mai apoi al Bucureştilor, - acel < Castrum fluvii Dombovicha > 
111Mat pentru întâia oară în scrierile lui Ţepeş către braşoveni (1460)". Părerea lui Al. 
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Lapedatu este că "această nouă cetate a Dâmboviţei a fost, foarte probabil ridicată de 
însuşi Vlad Ţepeş". 

Ionescu-Gion în "Istoria Bucureştilor" spune, de data aceasta că "Radu 
Vodă cel Frumos a descălecat Bucureştii ca scaun de domnie_(s.n.)". Spusele sale 
le întemeiază pe o veche condică românească care a făcut parte din biblioteca lui 
Gr. N. Manu. Eroarea poate fi trecută cu vederea, având drept scuză că documentul 
emis de Vlad Ţepeş la 20 septembrie 1459 nu fusese încă descoperit şi nu intrase 
în circuitul publicistic. 

Ţinând seama că Vlad Ţepeş, încă din 1458, scria braşovenilor şi le cerea 
meşteri în zidirea cetăţilor, că în 1 O august 1460 el scria "ex castra fluvii Domboviche", 
prof. Ion Ionaşcu şi Dan Berindei au sugerat că cea de-a doua cetate s-a construit în 
anii 1458-1459. 

Numeroasele descoperiri arheologice, arată că din secolul al XV-lea 
Bucureştii reprezentau punctul de întretăiere a principalelor căi străbătute de mărfurile 
negustorilor locali sau străini, atât spre Transilvania şi peninsula Balcanică, cât şi spre 

Prima atestare documentari a oraşului Bucureşti 

Hrisov emis de Vlad Ţepeş la 20 septembrie 1459 

ţinuturile din vestul Olteniei şi Moldova. Condiţiile geografice ale zonei centrale a 
Câmpiei Române, dominată de codrii întinsei porţiuni mlăştinoase obliga acest drum 
să urmeze un culoar de trecere spre Dunăre prin direcţia Târgşor-Giurgiu prin vatra 
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Bucureştilor. Cert este faptul că de la un simplu sat, apoi un târg periodic, aşezarea 
Bucureşti reuşeşte să polarizeze în decursul mai multor decenii ale secolului al XV
lca principalele manifestări ale activităţii economice din zonele învecinate. 

Factorul economic s-a împletit, în prima jumătate a secolului al XV-lea, cu o 
scrie de evenimente politice, fapt pentru care a grăbit construirea şi consolidarea noii 
aşezări urbane de pe malurile Dâmboviţei. Încă de la sfârşitul secolului al XIV-lea, 
în urma înfrângerii statului sârb şi a ţaratelor bulgare, îşi făceau apariţia la Dunăre 
urmatele statului militar feudal otoman. Voievodul Mircea cel Bătrân a fost primul 

Palatul Voievodal- Curtea Veche 

domnitor care s-a confruntat cu invaziile otomane. Cu toate victoriile repurtate, la 
l<ovine şi pe Ialomiţa, factorul otoman nu a putut fi oprit. În anul 1417 armatele 
111rceşti trecând Dunărea, ocupă Giurgiu şi Turnu şi pustiiesc aşezările întâlnite în 
r1lmpie. Când la mijlocul secolului al XV-iea Vlad Ţepeş, pregătea puternica ridicare 
11111iotomană, problema consolidării şi îmbogăţirii sistemului de fortificaţii militare, 
111 sudul ţării, nu putea scăpa din vedere remarcabilului strateg. În aceste condiţii 
l'I ridică sau reface unele mânăstiri ca Snagov şi Comana, fie prin construirea unor 
rcntre fortificate în aceiaşi zonă. 

Prezenţa voievodului Vlad Ţepeş la Bucureşti a fost impusă, probabil, mai 
111ult de urmărirea raportului de forţe la Dunăre. Ceea ce cunoaştem cu certitudine 
1·~1c faptul că în primul deceniu al celei de a doua jumătăţi a secolului al XV-lea, 
V lud Ţepeş ridică o puternică fortificaţie identificată astăzi în subsolurile Palatului 
Voievodal- Curtea Veche, unde de fapt se va închega nucleul viitoarei Curţi Domneşti 
d111 Bucureşti. 

Prima menţiune scrisă referitoare la existenţa Bucureştilor datează de la 20 
-l·ptembrie 1459, fiind cuprinsă într-un hrisov acordat de Vlad Ţepeş lui Andrei, 
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Iova şi Drag cu ocazia întăririi occinelor acestora de la Ponor-Oltenia şi a scutirii lor 
de obligaţiile faţă de domnie: vama oilor, a porcilor, albinăritul, găletărit, vinărici, 
dijme, cositul f"anului, posade, podvoade şi cărături. În textul documentului aşternut 
pe pergament în limba slavă, în redacţie medio-bulgară, limba oficială a cancelariei 
Ţării Româneşti se menţionează că s-a "scris în septembrie 20 în cetatea Bucureşti, 
în anul 6968" (1459), semnalându-se astfel indiscutabil existenţa, la acea dată, 
a Bucureştilor. Hrisovul din 20 septembrie 1459 a fost descoperit, la începutul 
secolului XX, de către învăţătorul Alexandru Bunceanu din comuna Nadanova, 

Prima atestare a Curţii domneşti din Bucureşti 
Hrisov emis de Radu cel Frumos la 14 octombrie 1465 

aflată în apropiere de Baia de Aramă. Documentul a fost tradus pentru prima dată de 
istoricul Ion Ionaşcu şi originalul se păstrează în Biblioteca Academiei Române. 

Încă din 13 iunie 1458 voievodul se adresa de lângă apa Dâmboviţei 
braşovenilor, fără a preciza existenţa vreunei cetăţi, pe când doi ani mai târziu, în 
1460, el scrie din "castrul de lângă râul Dâmboviţa". Astfel, izvoarele documentare 
întăresc ipoteza referitoare la ridicarea cetăţii Bucureşti în cursul anilor 1458-1459. 

Construcţia cetăţii, precum şi prezenţa voievodului şi a curţii domneşti, la 
început temporară, este dovedită ulterior în timpul domniei lui Radu cel Frumos, 
fratele lui Vlad Ţepeş. Cel mai vechi document cunoscut până în prezent, în care 
Bucureştii apar ca reşedinţă domnească, datează din 14 octombrie 1465, fiind 
emis de voievodul Radu cel Frumos "în cetatea de scaun Bucureşti", deşi oraşul 
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a fost probabil locuit de acelaşi voievod chiar din 
noiembrie 1462. 

Şi peste unsprezece ani, când Ştefan Vodă al 
Moldovei, în 1473, a căutat să-l scoată pe Radu cel 
Frumos din scaunul Ţării Româneşti şi să aşeze în 
locu-i un domn prieten, mai dârz faţă de ingerinţele 
otomane, cronica aminteşte tot de cetatea de pe 
malurile Dâmboviţei. 

Înfrânt în 18 noiembrie 1473, frumosul frate 
ul lui Ţepeş se refugiază în cetatea Bucureştilor, 
sau cum precizează cronica lui Ştefan cel Mare, 
descoperită de Oligierd Gorka: "în cetatea de scaun 
I >âmboviţa". 

143 

Împrejurările l-au silit pe Ştefan Vodă să mai 
ntace odată acest castel sau curte. La 11 noiembrie 
1476, "într-o sâmbătă s-a cucerit prin luptă Cetatea 

Geamia şi cetatea lui Vlad Ţepeş 
Bucureştilor", comentează iarăşi cronica. Desen în peniţă, sec. XX' 

În acest chip complex şi dramatic, în cadrul 
unor evenimente specifice evului mediu, Bucureştii începeau să intre şi să se afirme 
in istoria poporului român. Documentele din acea vreme îl grafi.au când Castrum 
llokoryscha, când Bocerestya, când Bocoresth (s.n). 

Un document din 1480 este dat în "Cetatea nouă de scaun Bucureşti" 
rnnfirmând marile lucrări ce au avut loc; ca un altul, de la Neagu vomicul - primul 
slujbaş administrativ domnesc cunoscut-, să facă menţiunea "de castro Bokoresth". 
I lmanistul Anton Verancic - ajuns episcop şi chiar locţiitor al regelui Ungariei 
in vremuri grele, când Soliman Magnificul cucerea această ţară - enumera într-o 
lucrare, prin 1538, "Bokorest castellum prope Dombovissa", ca a treia cetate de 
piatră "arces lapideas" după Poienari şi Târgovişte. 

Adevărul este că cele 7 oraşe indicate cu termenul de "grad" şi "castrum" 
cetate (Bucureşti, Târgovişte, Argeş, Câmpulung, Piteşti, Gherghiţa şi Târgşor) au 

devenit în cursul secolulelor XIV-XVI reşedinţe domneşti permanente sau oraşe de 
~l·uun de unde s-au emis numeroase acte domneşti. 

Aşa, încetul cu încetul, Bucureştii şi Curtea domnească trec tot mai mult 
~i mai vădit din legenda populară şi din ipotezele documentare şi arheologice în 
1l11meniul mereu mai cert al istoriei propriu-zise. 

*** 
Cu ocazia primei atestări documentare a oraşului Bucureşti, Muzeul 

Municipiului Bucureşti, organizează la palatul Suţu, în perioada septembrie-octombrie 
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2009, o expoziţie temporară, care se doreşte a fi o retrospectivă a evenimentelor care 
au dus la apariţia şi dezvoltarea celui mai mare oraş din Ţara Românească. 
Pentru redarea contextului istoric s-a folosit un bogat patrimoniu din colecţiile 
de arheologie, documente, hărţi şi planuri, litografii, costume şi accesorii, arme, 
sigilografie, numismatică, medalistică, sculptură şi pictură. 

SUMMARY 

The foundation and development of the medieval town in general 
represents a major problem for historiography and a main concern for the research 
of Romanian and foreign experts. The genesis of Bucharest too has enjoyed much 
attention. Various theories were issued, some - simple legends, others, based 
on documents. The rich archaeological materials played an important part in 
clearifying the beginings of the town. 
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LUCRĂRI INEDITE ALE SCULPTORULUI 

GHEORGHE STĂNESCU 

147 

Mihai Petru Georgescu 

Despre activitatea sculptorului Gheorghe Stănescu (27 aug. 1881, Olteniţa 
25 sept. 1968, Bucureşti) avem foarte puţine informaţii, atât din timpul vieţii cât şi 

postum. Participă cu lucrări la expoziţiile Societăţii Tinerimii Artistice din anii 1922; 
1931; 1933; 1936 [7], precum şi ale Salonului Oficial din 1925 [6] având sporadic 
cronici în presa vremii; este amintit de Eugeniu N. Dublea, în „Artiştii plastici 
români" (1936)[3] doar la indice (pag. 53, cu adresa - Bucureşti, str. Vişinilor 23) şi 
de Const. Prodan în „Sculptura, Pictura şi Gravura Românească (193 7)" [8] alături 
de alţi sculptori pentru a evidenţia astfel importanţa învăţământului artistic. Prestaţia 
sa ca medalist este consemnată şi în lucrările: „Monetăria Naţională, zece ani de 
uctivitate, 1935 - 1945" [ 1 O], „Medalii şi plachete româneşti"[ 1] şi „Oameni de 
1:ultură români în arta medaliei - Dicţionar" [4]. Primul studiu amplu ce valorifică 
neaţia artistului - „Contribuţii la cunoaşterea activităţii sculptorului Gheorghe 
Stănescu" [9] este datorat d-lui Virgiliu Z. Teodorescu, la care adăugăm şi alte lucrări 
111cdite, păstrând criteriul cronologic din articolul menţionat. 

1928 - Bustul principelui Nicolae (fig.1 ). O fotografie (8,8 x 13, 7 cm) din 
rnlecţia noastră, datată pe verso 9.X/.1928, cu menDiunea: În atelieru/1 sculptorului 
ci. Stănescu, îl surprinde pe artist (în dreapta imaginii) alături de o lucrare - bustul 
principelui Nicolae (membru al Regenţei 1927 - 1930); personajul din stânga este 
modelul sculptorului. 

1929 - Bustul profesorului Alexandru F. Robescu (fig.2). În perimetrul 
111.:tual al Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti, str. General Budişteanu nr. 
111, a funcţionat începând cu anul 1901 Şcoala profesională de fete nr. 1, într-unul 
1lintre imobilele achiziţionate în acest scop de către Al. F. Robescu (1838 - 1914), 
li ist profesor de matematică la Liceul „Matei Basarab" [5]. Acestea vor face ulterior 
( 11102) obiectul unei donaţii către Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, 
~rnala urmând să poarte numele donatorului. Bustul său (bronz, 82 x 72 x 40 cm), 

I I .ocaţia ultimului atelier: str. Agricultori nr. 86 A- vis-a vis de nr. 95 (domiciliul sculptorului); 
1111111crotarea corespunde a.c.- 2009 
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datorat sculptorului Gh. Stănescu (LUI/ ALEXANDRU F. ROBESCU/ ŞCOALA 
RECUNOSCĂTOARE/ 23 IUNIE 1929/ 1838-1914; text înscris pe faţa soclului), 
va fi amplasat în curtea şcolii. „Comunismul" se va dezice şi de instituţie şi de bustul 
celui care a creat-o. Soclul rămâne stingher, iar versurile săpate în el, recitite azi, 
ascund o ironie amară: 

„SFÂNTĂ MUNCĂ E ACEEA/CE RĂSPLATĂ-NEA-ŞI GĂSEŞTE./ 
DE ÎNŢELEGI TU ASTA - CHEIA/FERICIRII TALE-O ŢII./URGISIT DE 
TOŢI SĂ FII,/TU DE-A PURUREA IUBEŞTE/IAR CA SĂ RĂMÂI ÎN PACE/ 
NIMIC LUMII SĂ NU-I CEI/ BINELE TE'N-VAŢĂ-A-L FACE/CA ALBINA 
MIEREA EI!" A. VLAHUŢĂ 

Lucrarea se află în custodia Liceului de Arte Plastice „Nicolae Tonitza" 
din str. G-ral. Berthelot nr. 58, la câteva sute de metri de fosta Şcoală Robescu, 
abandonată într-o construcţie anexă. În cel mai bun caz „democraţia" o va repune pe 
vechiul amplasament; cât priveşte numele aşezământului, nu putem avea pretenţia, 
desigur, să se numească Universitatea Naţională de Arte Al. F. Robescu ... ?! 

1933 - Placheta profesorului Ion Otescu (fig.3). În holul Colegiului 
Naţional „Mihai Viteazul" din Bucureşti (b-dul Pache Protopopescu nr. 62) se află 
două reliefuri în bronz, montate în plăci de marmură, omagiind pe doi dintre directorii 
instituţiei. 

Cel dedicat lui Ion Oiescu I Profesor de Matematici 1887 - 1927 I Director 
al Liceului• Mihai Viteazu • 1889 - 1901 este semnat şi datat: G. Stănescu 1933 
(53,7 x 45,7 cm). 

1934 (?) - Medalionul poetului Radu D. Rosetti (fig.4). La pagina 118 a 
plachetei Epigrame (editura „Universala" Alcalay & CO. Bucureşti, 1936) Radu D. 
Rosetti (1874 - 1964), inserează următorul text: 

SCULPTORULUI G. STĂNESCU 

mulţumire că mi-a făcut profilul în bronz 

Mie nu-mi fu cu putinţă 

Să m 'afirm. Dar azi am chef, 

Că 'ntr 'o singură şedinţă 

Tu m 'ai scos în relief 
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Lucrarea la care se face referire ( D: 18,5 cm/ semnată stânga jos/ nedatată; 
col. noastră) este turnată în bronz şi fixată pe un suport de stejar. Anul în care a fost 
realizată ar putea fi 1934, când magistratul - poet a împlinit vârsta de 60 de ani. 

În Catalogul Pinacotecii Municipiului Bucureşti (1940) în cadrul secţiei 
Gliptica, sunt consemnate şapte lucrări semnate Stănescu. Actualmente în expoziţia 
de bază a Muzeului Municipiului Bucureşti - Palatul Suţu, figurează un medalion 
(bronz) al scriitorului şi oratorului Barbu Ştefănescu Delavrancea (având în două 
nînduri - 1899, respectiv 1906 şi calitatea de Primar al Capitalei), iar la Muzeul 
Memorial C./. şi C.C. Nottara o plachetă dedicată actorului Constantin I. Nottara 
(bronz, 1925), ambele datorate sculptorului. 

Dacă până în prezent sunt cunoscute prea puţine sculpturi monumentale 
semnate Gheorghe Stănescu, presupunem că situaţia se va schimba de îndată ce 
Muzeul Naţional de Artă al României va edita repertoriul sculpturilor aflate în 
patrimoniul său. 

I .a realizarea acestui articol am beneficiat de sprijinul: 

d-lui Petre Oprea critic de artă, d-lui Mircea Deac critic de artă, d-lui Aurel Buiacu 
11rtist plastic, profesor - Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza", d-lui Cătălin 
Bălescu artist plastic, prof. univ. - Universitatea Naţională de Arte, cărora le 
mulţumim şi pe această cale. 
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SUMMARY 

The article presesnts some of the works of a lesser known Roman ian sculptor, 
George Stănescu. 
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CÂTEVAOBSERVATII PE MARGINEA 
' 

UNOR LUCRĂRI DE CORNELIU MEDREA, 
GHEORGHE LEONIDA ŞI FREDERIC STORCK 

Mihai Petru Georgescu 

Delavrancea În creaţia sculptorului Corneliu Medrea 
În anul 1920 pe şoseaua Kiseleff a fost dezvelit bustul monumental (fig. I), 

dăltuit în piatră, al lui Barbu Ştefănescu Delavrancea, operă a sculptorul Corneliu 
Medrea (8 martie 1889, corn. Miercurea jud. Sibiu- 25 iulie 1964, Bucureşti)- ca un 
omagiu adus celui ce a militat pentru intrarea României în război alături de Antanta, 
in vederea înfăptuirii unităţii naţionale. 

Prima variantă (fig. 4) a portretului a fost expusă în anul 1915 la Societatea 
llnerimea Artistică; alte două busturi (bronz) Delavrancea datorate aceluiaşi artist se 
allau la Palatul Parlamentului şi la Teatrul Naţional, după cum menţionează Grigore 
Ionescu în Bucureşti - Ghid istoric şi artistic. 

Din iniţiativa Reuniunii Culturale „ Cele Trei Crişuri" va fi amplasată ( 17 
iunie 1934) la Oradea o variantă în bronz a monumentului (fig. 2 - colecţia ing. 
~erban Caloianu). Acesta a fost dislocat de către administraţia maghiară, instaurată 
la 30 septembrie 1940 în urma Dictatului de la Viena; nefiind distrus, spre deosebire 
de celelalte monumente din localitate ridicate în perioada 1920 - 1940, a putut fi 
reamplasat (1975) în Parcul Traian. 

În colecţia Medrea din cadrul Muzeului Municipiului Bucureşti se află o 
lucrare neterminată (piatră, 57 x 31 x 35 cm, nesemnată) cu titlul Cap monumental de 
hcirbat (donaţia Ion şi Olga F onai - fig.3) - reprezentând altă încercare de portretizare 
11 dramaturgului. Referitor la anul realizării acesteia, cât şi asupra motivelor pentru 
rare nu a fost finalizată, am putea face doar presupuneri. 

O monografie a familiei Leonida 
Ne reproşăm faptul de a nu fi semnalat la timpul cuvenit erori survenite, în 

diverse publicaţii, în identificarea corectă a unor imagini reprezentând personalităţi 
11le culturii române precum şi a portretizării acestora în arta plastică, pe considerentul 
n1 o va face autorul la următoarea ediţie. Raţionament perdant, realitatea demonstrând 
ră se ajunge, dimpotrivă, la recidivă. Acesta este şi cazul cărţii: Familia Leonida 

Personalităţi ale ştiinţei şi tehnicii româneşti, autori - Gabriel I. Năstase, Mihai 
<>heneanu şi Paul Dudea, apărută în anul 2008 (ediţia I - 2002) sub egida editurilor 
Ion Basgan şi AGIR, unde, în capitolul consacrat sculptorului Gheorghe Leonida 
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(1893, Galaţi - 1942, Bucureşti), la pagina 194 (pag. 212 - ed. 2002) figurează 
un basorelief cu legenda: dr. Carol Davila. În realitate este vorba despre istoricul 
A.D.Xenopol. Motivaţia erorii este evidentă, fără a o justifica: atât Carol Davila cât 
şi A.D.Xenopol purtau favoriţi .... 

Faţă de ediţia 2002, în cea prezentă se reproduc şi alte opere din creaţia 
artistului, inclusiv un bust al regelui Carol al II-iea (pag. 177), cu legenda eronată 
Bustul Regelui Carol I (Muzeul Naţional Militar, bust bronz, O, 95x0, 75m - informaţie 

inclusă în text pag. 198). 
Capitolul dedicat sculptorului ne oferă şi informaţia inedită (câţi dintre noi 

ştiam?!) referitoare la monumentul Cristo Redentor ce domină oraşul Rio de Janeiro 
la care artistul român a avut o contribuţie majoră, el fiind autorul chipului lui Cristos 
Mântuitorul. 

1 
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Corelaţii între grafica şi medalistica lui Frederic Storck 
O dată cu apariţia Catalogului operelor de artă ale artiştilor din familia 

Storck aflate în muzeul „Frederic Storck şi Cecilia Cuţescu Storck'', în contextul 
operei lui Karl şi Frederic Storck ( 19 ian. 1872, Bucureşti - 26 dec. 1942, Bucureşti) 
este prezentată şi secţiunea de grafică, facilitând astfel accesul cunoscătorilor şi al 
celor interesaţi la schiţele/laboratorul de creaţie al artiştilor. Ne rezumăm la câteva 
exemple din activitatea medalistică a lui Fritz Storck, mai precis la raportul dintre 
schiţă şi realizarea finală: 

- Placheta Ioan N. Lahovary - 1907 (fig. 5): plachetă bronz, cu două feţe 
(69 x 45 mm), semnată Fr. Storck atât pe aversul plachetei, în dreapta 
portretului cât şi pe revers, datată: 1907 - latura dreaptă; alăturat schiţele 
aversului şi respectiv reversului medaliei conform catalogului. 

- Placheta Emil S. Miclescu - 1908 (fig. 6): plachetă bronz, cu două feţe 
(67 x 45 mm), semnată Fr. Storck atât pe aversul plachetei, în dreapta 
portretului cât şi pe revers - latura dreaptă; alăturat trei schiţe pentru 
reversul medaliei conform catalogului. 
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- Dramaturgul Alexandru Davila (fig. 7 - foto. Al. Davila şi I.L. Carageale 
col. noastră): poate fi identificat în schiţa Profil de bărbat, poziţia 81/ 
pag.253 din catalog, fără ca efigia lui să se regăsească şi pe o medalie. 

- Cât priveşte autorul plachetei Dr. Carol Davila - 1903, poziţia 8/pag. 
193 din catalog, în lipsa unei schiţe semnate, acesta ar putea fi şi Carol 
Storck, creator al monumentului generalului medic, din faţa Universităţii 
de Medicină şi Farmacie Bucureşti, inaugurat în 1903 (placheta fiind 
bătută pentru a comemora acest eveniment). După George Buzdugan 
şi Gheorghe Niculiţă [1], placheta a fost realizată la Stuttgart - gravori: 
Wilhelm şi Mayer (vezi iniţialele M & W. St. - avers, dreapta jos). 
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105. PROFIL DE BĂRBAT CU 
MUSTAŢĂ 
creion pe hârtie 
dimensiune: 22xl7,l cm. 
nesemnat, nedatat 
inv. 916307 

72. NUD DE BĂRBAT DIN SPATE 
creion pe hârtie 
dimensiune: 26,2Xl5,7cm. 
nesemnat, nedatat 
inv. 916233 

157 
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81. PROFIL DE BĂRBAT 
creion pe hârtie 
dimensiune: 11,5 X 7,8 cm. 

7 

semnat stânga jos cu monograma FS, 
nedatat 
inv. 916235 

159 
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SUMMARY 

The article sketches a few aspects concerning the activity of sculptors 
Corneliu Medrea, Gheroghe Leonida and Frederic Storck. 
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ACTELE DOMNIEI LUI GHEORGHE GHICAAFLATE ÎN 
COLECŢIA DE ,,DOCUMENTE" 

A MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

drd. Grina-Mihaela Rafailă 

Frământările politice şi răscoalele antiotomane desfăşurate între 1658-1660 
în Ţările Române nu au lăsat indiferentă Sublima Poartă, aflată sub marii viziri din 
familia Kăpriilii, care a preferat alegerea unor domni de origine străină, credincioşi, 
întrucât soluţia transformării acestora în ,,paşalâcuri" nu mai era de actualitate. 

Strămutat din Moldova, unde fusese domn între 3/13 martie 1658 - 2/12 
noiembrie 1659, Gheorghe Ghica îşi începe domnia munteană la 20/30 noiembrie 
1659, în condiţii nu tocmai prielnice, întrucât Ţara Românească fusese pustiită de 
o~tile turco-tătare care-l înlăturaseră pe Constantin Şerban şi mai apoi pe Mihnea al 
Iii-lea (Mihail Radu), iar curtea de la Tâq~ovişte fiind cu totul dărâmată, a impus 
stabilirea reşedinţei domneşti la Bucureşti. In situaţia dată, noul domn s-a străduit să 
n<lune banii necesari plăţii haraciului, a cărui primă tranşă trebuia achitată până la 
stirbătoarea bairamului musulman. Cum nu a reuşit să-şi îndeplinească această primă 
obligaţie şi din cauză că ţara fusese lovită de foamete în vara anului 1660, marele vizir 
Mchmed Kăpriilii a decis înlăturarea sa din tronul muntean. La aceste nemulţumiri s-a 
adăugat şi fuga domnului, în primăvară, din faţa pribeagului Constantin Şerban, ce 
intrase în ţară pentru a-şi redobândi tronul pierdut în ianuarie 1659. 

Astfel că marele vizir i-a poruncit ginerelui său, Kara Mustafa, paşă de 
Silistra, să intre în ţară şi să-l execute pe domnul muntean. Din fericire pentru acesta, 
va interveni în favoarea sa postelnicul Constantin Cantacuzino, aflat la Poartă în 
rnlitate de ,,sfetnic şi chivernisitor" al tânărului Grigore Ghica, fiul domnului 
muntean, care va reuşi cu diplomaţie să oprească transformarea Ţării Româneşti în 
pnşalâc şi chiar iertarea acestuia de la moarte. La 1111 septembrie 1660 Gheorghe 
< ihica este ridicat din Bucureşti, în acelaşi timp averea fiindu-i jefuită, închis la 
Adrianopol şi ulterior exilat la Constantinopol, servind drept ostatic fiului său, care-i 
succedase în tronul Ţării Româneşti. 

Colecţia de ,,Documente" a Muzeului Municipiului Bucureşti este 
hcneficiara, din fericire, a doar 5 documente interne care provin din vremelnica 
domnie a lui Gheorghe Ghica, care se referă la vânzări de părţi de moşii, întărire de 
stăpânire sau întoarcere de bani pentru răscumpărare din rumânie. 

Mulţumiri dl. prof. univ. dr. Pavel-Mircea Florea de la Facultatea de 
Arhivistică pentru transcrierea şi traducerea documentului slav. 

1. 
1660(7168) ianuarie 30 
t Adecă eu, Oana, fratele lui Mihaiu ot Copăcene, scriu şi mărturi<se>scu cu 

• .\'1-mnul I este folosii în locul literei ii{ www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



162 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXIII 

acesta al miu zapes ca să 1 fie de bună credinţă la mâna lu Dumitraşco logofăt ot 
Copăcene ca să 1 <să> ştie pentru partea mea de moşie den Copăcene care o au fost 
vândut frate-miu, Mihaiu, pentru nevoie <a> birului de haraci. Pentru ace<a>stă moşie 
avut-am gâlceavă cu Dumitraşco logofăt. 

Deci, când au fostu acum în zelele măriei sale, domnu nostru, Io Gheorghic 
Ghica, voind iar Dumitraşco logofăt ne-au sorocet la curte, aici, la Bucureşti, pre mine 
şi pre frate-miu, Mihaiu, să ne întrebăm la devansă-şi isprăvească. 

Deci, când au fostu la zi, noi am venit dă ne-am aflat amândoi de faţă după cc 
am venit, am socotet şi nu ne-au mai trebuit nici o gâlceavă şi nici o întrebăciune cu 
Dumitraşco logofăt, ce ne-am împăcat de bună voie a noastră fără dă nici o silă ca să-şi 
ţie Dumitraşco logofăt moşie cu bună pace2, iar eu să am1 a mă socoti cu frate-miu, 
Mihaiu. 

Ace<a>sta mărturi<se>scu. Şi la tocmeala noastră fost-au mărturie de faţă 
Stoian neguţătorul şi alţi boieri carii vor iscăli mai jos. Şi pentru credinţă pusu-mi-am 
degitul. 

Şi am scris eu, Mihul logofăt şi mărturie. 
Pis ghinarie 30 dni, leat 7168<1660>. 

ţ [ „. ]3 postelnic, mărturie 
Eu, Stan ceauş, martor 
ţEu,Oana 

ţ Stoian cupeţiu n-am ştiut iscăli ci mi-am pus pecetea. 
ţ Dumitru logofăt Boldiciu, mărturie 
ţ Eu, Mihai, fratele Oanii 
ţ Nedelco păhamic 
[ „. ]

3 logofăt, mărturie 
Chiriiac postelnic, martor4

• 

<Verso>: Zapisul Oanii, brat lui Mihaiu. 

M.M.B., nr. 28430 
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (29,5x20,5 cm.), un sigiliu inelar şi 6 

semnături digitale în cerneală. Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

'Ad. interlinear. 
2 

RAA'IE. 

'Semnături indescifrabile. 
'Semnături autografe. 

2. 
1660 (7168) februarie 8, Bucureşti 

t M'iAOCT'ieio Boffeio "iw reprie fHK4 BOEBOA4 " rocnOAHH'b B'bCOH 3EMl\H 
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Ă4B4)(0M rocnOACTBO Mit c'iio noB-kl\eN'ie rocnOACTB4 Mit Cl\8r rocnOACTBO Mit 

A8M1tTpArnKOB l\oro.ţ.i.T H 18nANH1ţEB ero[. ..... ]
1 
WT Honi.11-kNH WT no Pi.CT04K4 WT cSA 

i\iKMBOBHlţ4 H C'h Nit)( CNBH H)( El\HlţHI Eori. A4POBM IZlKOI A" cST eMS OllHN8 8 Honi.11-kNH 

WBAll B't.C4)( AEI\ MH)(4IOB nopTAP H " Bp4T ero t\8Ki.B, nMOBHNO 34 0\(1 WT nM H WT rnSM 

H WT BOA H WT C'hAMHltJE CEl\OB WT nocB8AE B4pe El\HK4 CE)(THT H3Bp4T WT no B't.C 

)(OTApoM WT )(OTAP AAI AO )(OTAP H WT epoA 3A BOANHiţE WT BOAA Pi.cTOllEB, AM ero 

K'hCA)( [n]oNel ECT noK8n1tl\ A8M1tTpArnKOB l\Oro.ţ.i.T WT N4A MH)(AIO nopTAP H WT ""A 

npAT ero t\8K4 34 ;A 4Cnp1t rOTOBH H C't.C 34nHC WT p8K4MH "X 34 npOA4N°ie H C't.C 6M'kp1t 

CBEAETEl\
0

ie N4nHC4N°ie 8 3AnHC no HM: WT Honi.11-kNH CT4N 11-k8rn 3A 11epBENH H Bp4T ero 

MAN-k WT TAM H CT't.NHM1tp8 H Gl\AA8" H WT HoNiţEltJH - Hi.pcT-k I03B4lll4 3A 11epBENH H 

WT THTIO - CTOHK4 Cl\81ep H WT f'hl\Elf.IH, t\8n8j\ BOpN1tK8j\ H WT Ei.1\-kNH - MH)(4IO 

l\Oro.ţ.i.T H WT Ti.prOBHltJE - MANME l\Oro.ţ.i.T. 

H nAK A" ecT A8MHTp4rnKOB l\Oro.ţ.i.T w11Ni. 8 Honi.11-kNH AM ApAroM1tpoB H AE" 

C.'.lANEB ep4T MH)(4H nopTAp, H EAN4 nol\OBHN 3A 81 H EANA nOl\OBHN 3A epoA 3A BOANH1ţ llTO 

t'CT AM ero B't.CA)( WT npe3 B't.C )(OTApoM noNel ECT noK8n1tl\ A8M1tTpArnKOB l\Oro.ţ.i.T WT 

NAA ApArOT4 IHN4 ApArOM1tpoB H WT ""A ci.NOBH ero ApArOMHp H PATKO H CTAN H WT NAA 

MH)(AIO nopTAP ep4T caAN'iH 3A rA Acnp1t roTOBH, TEpH ECT AM pAAi NEBMA\ H)( 3A 61tp8" 

)(4p41181\0B H C't.C 34nHC WT p8KAM "X 34 npOA4N°ie H C't.C MNOSH AOBp'i l\IOAi CBEAETEl\
0

i 

H.tnHCANe 8 3Anwc: WT noneltJ Eoee I03B4rn 3A nopTApe1t H WT Honi.11-kN[1t]: PAA8 11-k8rn8" 

H Hpi.1110N. H B'hCApi.IM ecT A8M1tTpArnKOB l\Oro.ţ.i.T c'iA nMOBHNO 3A 81 3A w111tN8 ci.c 

i\OBpOMHpNO A nOTOM AKO ECT MHN81\ EAHN rOAHN B't.CT4NHl\CE c8T ca4N4 6p4T MH)(4IO 

110pT4p C't.C Ml\'t.BO peK8ltJH)( CHlţE KAKO NilCT npOAM AEI\ ero 3A WllHN8. T Al K't.AA ecT GHI\ 

""'""' B'h ANH rocnOACTB4 MH " A8M1tTp4rnKOB l\Oro.ţ.i.T WN ecT copo111tl\ no caAN4 H no 

np.tT ero MH)(4IO A" np'i1tAeCT npeA rocnOACTBO Mit "" ĂHBAN AKO ecT np'iEAET caANA H 

MH)(AIO 3AE NA ABopA 8 E8K8peltJH WNH ecT nAAM "" ci.M1tpeN'ie "" A8M1tTpArnKoB 

noro.ţ.i.T TEPH ECT 8M1tp1t" 34 AOBpOBOl\-k H)( Be3 NE EAN4 CEl\OC(T) mKo AA Api.IHT 

A8MHTp41UKO l\Oro.ţ.i.T OllHN4 C't.C AOBpOM1tp8NNO BE3 Nit EANA Ml\'t.BH WT K'h WN, A WN ce 

!h.tKMHl\CE ECT C't.C epAT ero MH)(AIO K4KO 3NAET. H C't.TBOPH" eCT H 3AnHC WT p8K4 H)( 34 

TEKMEIEN'ie "" p8K4 A8M1tTpArnKOB Mro.ţ.i.T KAKO ecT BHA'h)( rocnOACTB4 MH H 34n1tc8" 

C't.C MNOSH 6M'kp1t CBEAETEl\'ie N4nHC4NH 8 34nHC nOHM: ĂHMA l\Oro.ţ.i.T H CTOA\N K8ne1ţ H 

M1t)(8" l\oro.ţ.i.T8" H HEAEl\KO WT Ei.pA. 

H nAK AA ecT A8M1tTp4rnKOB l\oro.ţ.i.T w111tN8 8 Honi.11-kNH AE" B'hCA)( non4 ca4N'iH 

H C't.C C't.N'h ero canp-k H C't.C AEI\ BpAT ero neTpEB WT EANA 81 AB4 AEl\E WT no B't.C 

)(OTApoM H WT epOA 3A BOANH1ţ AE" ero B'hCA)( noNel ecT noK8n1tl\ A8M1tTpArnKoB l\Oro.ţ.i.T 
WT NAA non4 ca""" H WT CN'h ero canpe 34 ~~ 4Cnp1t rOTOBH H C't.C 3AnHC WT p8K4M H)( 34 

llPOA4N'ie H C't.C BOl\-kp1t CBEAeTEl\'iE no HM WT Ti.T[8]1\Elf.IH """" BTOp'iH nHT4p, H WT 

l"i."ernEltJH t\8n8" BOpN1tK8" H WT HpEBENHK M1t)(8" porn8" H WT Honi.11-kNH CT4N 11-k8rn8" 

H WT Ti.proBHltJe M4NM'ie l\Oro.ţ.i.T. 

nAK AA ecT A8M1tTpArnKoB l\Oro.ţ.i.T w111tN8 8 Honi.11-kNH Ae" B't.CA)( nonA PAA81\0B 

H ci.c ci.Ni. ero ApAr[o]M1tp WT no Bi.c )(OTApoM el\HK4 ce )(THT H3GepeT CA\ H WT epoA 34 

KOANH1ţ Ae" ero B't.CA)( noNel ecT noK8n1tl\ A8M1tTpArnKo Mro.ţ.i.T WT ""A non" PAA8" H 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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WT CH'h ero Ap4rOMHp8 34 ;imii 4cnpH roTOBH H C'hC 34nHc WT p8K4M "X 34 npOA4H"le H C'hC 

soA-kpH C:BeAeTeA"ie H4nHC4H"ie 8 34nHc no HM: WT Ap'ht,mµ ftHTOH.ie B'hT4.f. H WT 

Hon'h'lilHH GT4H 1.1-k8m H WT E'hA-kHH - MHX4H AOro.f.'hT H WT rop Hon'h'l-kHH - HHpH~K 

noc:TeAHHK H WT P'hTetµ - H-kroe AOro.f.'hT, H npOAMH c8T c"ie BHm pe('l)HHX HMeHHTE 

MoA"ie ""X"e A-kAH 34 W'IHH8 wT HHX 34 HHXHOM AOGpoBoA-k "X Be3 HH eAH4 ceAoc:T, K4KO 

ec:T BHm OHC C'hC 83H4H"14 B'hC'h4M GOA-kpoM H MermmoM WT rop H3 AM H WT K'hpCTOM 

M-kCTO. 

Gero p4Ai A4AOX rocnOACTBO MH A8MHTp4mKOB Aoro.f.'hT mKol A4 ec:T W'IHH8 H 

A-kA"IH8 H B'h WX46, C'hHOBOM H BH8KOM H npeBH8'1eTOM, H He WT KOrOIAe He nOKONkBHMO 

nopH3MO rocnOACT84 MH. 

Gel °'fBO cBeAeTM.ie noc:T4BA-keM rocnoACTB4 MH: 18n4H M4H8A KM G4H 

HpMeBCKH H 18n4H npeA4 E8Km4H8A BeA ABOpHeK H 18n4H GTpoe BeA AOrO.f.'hT, Il4H4 

4DHAHnec:K8A BeA BHC:Te~p. 
0

ÎWPA4Ke Tp8.f.4HA4 BeA KAIO'lep, HHpK4 P8A-kH8A BeA CTOAHHK 

H HoA~-k BeA KOMHC H Ap'hrH'l4H H4T4K03HHO BeA nex4pHHK H E4A-k BeA noc:TeAHHK. 

H H40HC4X 43, ~ rop4H GT4H'I08BH'I AOrO.f.'hT B'h H4CTOA rp4A8 g E8K8peiµ. 

M-kce~4 .f.eBp4pie 'H AHH H wT f1A4M4 AO H('h)H-k Te'leH"ie A-kToM B'h A-kT „3P"2lJ < 1660>. 
t "iw rewprie fHK4 BOeBOA, M.iAoc:T"leio sofieio rocnOA4p. 

t "iw reprie fHK4 soesoA <m.p.> 

' Loc alb în orig. 

t Din mila lui Dumnezeu, Io Gheorghe Ghica voievod şi domn a toată Ţara 
Românească. 

Dă domnia mea această poruncă a domniei mele slugii domniei mele 
Dumitraşco logofăt şi jupaniţei lui [ ... ]1 din Copăceni de pe Răstoaca, din judeţul 
Dâmboviţa, şi cu fiii lor câţi Dumnezeu le-a dăruit, ca să-i fie lui ocină la Copăceni, 
însă întreaga parte a lui Mihai portar şi a fratelui său, Luca, jumătate de funie din câmp 
şi din pădure şi din apă şi din vatra satului, de peste tot, oricât se va alege, de peste tot 
hotarul, din hotar până în hotar şi din vadul de moară din apa Răstoacei, partea lui 
toată, deoarece a cumpărat Dumitraşco logofăt de la Mihai portar şi de la fratele lui, 
Luca, pentru 4000 de aspri gata şi cu zapis de la mâinile lor, de vânzare şi cu boieri 
martori scrişi în zapis, anume: din Copăceni Stan ceauş de roşii şi fratele său Manea 
<tot> de acolo Stănimiru şi Vladul şi din Conţeşti Cârstea iuzbaşa de roşii şi din Titiu 
Stoica sluger şi din Găteşti Lupul vornicul şi din Băleni Mihaiu logofăt şi din 
Târgovişte Manole logofăt. 

Şi, iar să-i fie lui Dumitraşco logofăt ocină la Copăceni partea lui Dragomir şi 
partea lui Oană, fratele lui Mihai portar, şi o jumătate de funie şi o jumătate de vad de 
moară, care este partea lui, toată de peste tot hotarul, deoarece a cumpărat Dumitraşco 
logofăt de la Dragota, soţia lui Dragomir şi de la fii lui Dragomir şi Ratco şi Stan şi de 
la Mihaiu portar, fratele Oanii, pentru 4000 aspri gata, de a dat pentru nevoia lor pentru 
birul haraciului şi cu zapis de la mâinile lor de vânzare şi cu mulţi oameni buni martori, www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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scrişi în zapis: din Popeşti Bobe iuzbaşa de portărei şi din Copăceni Radu ceauşul şi 
Crăciun. 

Şi a ţinut Dumitraşco logofăt acea jumătate de funie, de ocină, cu bună pace iar 
apoi, când a trecut un an, s-a sculat Oană, fratele lui Mihaiu portar, cu cuvânt zicând 
cum că n-a vândut partea sa de ocină. Astfel, când a fost acum, în zilele domniei mele, 
iar Dumitraşco logofăt a sorocit pe Oană şi pe fratele său, Mihaiu portar, să vină 
înaintea domniei mele, la Divan, dacă a venit Oană şi Mihaiu la curtea domniei mele, 
la Bucureşti ei au căzut la împăcare cu Dumitraşco logofăt de s-au împăcat de bună 
voia lor, fără nici o silă, ca să ţină Dumitraşco logofăt ocina cu bună pace, fără nici un 
cuvânt din partea lor, iar el <Oană> să se înţeleagă cu fratele lui Mihaiu cum va şti. Şi au 
lăcut şi zapis de întocmire la mâna lui Dumitraşco logofăt, cum am văzut domniia 
mea, şi zapisul cu mulţi boieri martori scrişi în zapis, anume: Dima logofăt şi Stoian 
cupeţ şi Mihul logofăt şi Nedelco din Bâra. 

Şi, iar să-i fie lui Dumitraşco logofăt ocină la Copăceni, toată partea lui popii 
Oanii şi a fiului său Oprea şi cu partea fratelui său Petru, dintr-o funie două părţi de 
peste tot hotarul şi din vadul de moară, partea lui toată deoarece a cumpărat 
Dumitraşco logofăt de la popa Oană şi de la fiul lui Opre pentru 5500 aspri gata şi cu 
zapis de vânzare de la mâinile lor şi cu boieri martori anume: din Tătuleşti Pana al 
doilea pitar, şi din Găleşeşti Lupul vomicul şi din Crevenic Mihul roşul, şi din 
Copăceni Stan ceauşul şi din Târgovişte Manolie logofăt. 

Şi, iar să fie lui Dumitraşco logofăt ocină la Copăceni toată partea lui popa 
Radul şi cu fiul lui, Dragomir, din tot hotarul cât se va alege şi din vadul de moară toată 
partea lui deoarece a cumpărat-o Dumitraşco logofăt de la popa Radu) şi de la fiul lui, 
Dragomir, pentru 1350 aspri gata şi cu zapis de vânzare de la mâinile lor şi cu boieri 
martori scrişi în zapis, anume: din Drăgeşti Antonie vătaf şi din Copăceni Stan ceauş 
~i din Băleni Mihai logofăt şi din Copăcenii de Sus Chiriac postelnic şi de la Răteşti 
Neagoe logofăt, şi au vândut aceşti mai sus numiţi oameni părţile lor de ocină de a lor 
hună voie şi fără nici o silă, cum este mai sus scris cu ştirea tuturor boierilor şi a 
mcgiaşilor din sus până în jos şi a locului dimprejur. 

Pentru aceasta am dat domniia mea lui Dumitraşco logofăt ca să-i fie ocină şi 
dcadină şi de ohabă fiilor nepoţilor şi strănepoţilor şi de nimeni neclintit după porunca 
domniei mele. 

Iată dar martori am pus domnia mea: jupan Manul mare ban al Craiovei şi 
jupan Preda Bucşanul mare vomic şi jupan Stroe mare logofăt, Pana Filipescul mare 
vistier Iordache Trufanda mare clucer, Chircă Rudeanul mare stolnic şi Colţea mare 
comis şi Drăghicean Cantacuzino mare paharnic şi Badea mare postelnic. 

Şi am scris eu, [eu] Goran Stanciouvici în cetatea de scaun Bucureşti, luna 
l'cbruarie 8 zile şi de la Adam până acum, cursul anilor în anul 1660. 

ţ /o Gheorghie Ghica voievod, din mila lui Dumnezeu domn. 
ţ /o Gheorghie Ghica voievod <m.p.> 

<Verso interior>: Stroe vei logofăt2. 

< Vino> ţ Cartea Ghicăi voevod radi Copăceni. 7168 < 1660> februarie. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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M.M.B., nr. 28431 
Orig. slav, hârtie difolio cufiligran (48x37 cm.), invocaţia simbolică, litera 

iniţială şi monograma domnească ornate policolor (chinovar, galben, albastru, verde 
şi soluţie de aur), sigiliu mijlociu domnesc în ceară roşie, timbrat, cusut cu mătase 
roşie. În frontispiciu este redată stema Ţării Româneşti acvila cruciată ornată cu 
soluţie de aur, pe fond albastru, înconjurată de o cunună de laur ornată cu chinovar şi 
soluţie de aur, ca şi de alte ornamente florale. 

' Şters în orig. 
'Semnătură autografă. 

3. 
1660 (7168)martie 1 

t Adecă eu, Tudor i Radul, sni uncheşului Tecşan ot Nenceştii împreună cu 
muma noastră [ ] 1, scris-am zapisul nostru la mâna Mihalcei comis cum să să ştie căi
am vândut partea noastră de moşie den Răstoaca încoace. Însă să să ştie moşie dentr-o 
jumătate de fune ce avem noi i-am vândut jumătate dreptu bani gata 300 den câmpu, 
den pădure, den apă, de peste2 toate locurile pre unde iaste partea noastră să ţie 
jumătate. 

Şi la această tocmeală fost-au: Radul, snă uncheşului Dan i brat ego Soare i 
Marin. Şi pentru credinţa ne-am pus degetele mai jos să să crează. 

Pis martie 1 dni, leat 7168<1660>. 
Eu, Tudoru. 
Eu,Radul. 

<Verso>: t Zapisul lu Tudor i brat ego, Radul. 

M.M.B., nr. 28340 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (30,5x20,5 cm.), 2 semnături digitale în 

cerneală. Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

'Loc alb în orig. 
2 
AECTE. 

4. 
1660(7168) martie4 

t MHl\OCT'ieio Eofleio 'iw rloprle fHKA soeBOA" rocnoAHH'h. 
AABAT rocnoACTBO MH c'ieio nosel\eH'ieio rocnoACTBA MH acestor oameni din sat, 

din Marmuri, anume: Dobromir i Toma [ş-alţii]1 ca să fie volnici cu această carte a 
dornnie<i> mele şi cu sluga domnie<i> mele, anume să-şi înto<a>rcă de la satul Nedeiţa 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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[Galbeni]2 66 poli. Pentru că au venit aceşti oameni ce sânt mai sus scrişi naintea 
domnied> mele, la divan, de s-au jăluitu şi au spus cum pre vreme ce au fost mersu 
satul Nedeiţa la Mihnea Vodă de au dat banii de s-au răscumpărat de rumânie. 

Deci, n-au dat banii numai ei carii au fost rumâni de moşăe den Nedeiţa să să 
răscumpere de rumânie ce au apucat şi pre aceşti oameni ce sânt mai sus scrişi de le-au 
luoat aceşti bani toţi câţi scriu mai sus şi ei n-au avut treabă cu <linşii că nici sânt de 
moşăi din satul lor ci sânt din Marmuri rumâni credinciosului boiarenului domnied> 
mele jupânul Stroe vei logofăt. 

Dirept aciia am judecat domniia3 mea pre dirept ca să-şi întoarcă aceşti bani 
toţi de la satul Nedeiţa că n-au avut nici o treabă să ia bani de la alţi oameni dintr-alte 
sate să să răscumpere ei de rumânie şi de nimenea opreală să n-aibă naintea cărţied> 
domnied> mele. 

HH4KO AAHECT nopE'IH rocnOACTBO MH. 

Iar de nu i să va întoarce să stea cu logofăt de faţă. Martie4, leat7168<1660>. 
ţ 

0

iw rioprie rHK4 KOEHOA, MHj\OCT°iEIO BOfiEIO rocnOAHH'b. 

<Verso>: Cartea măried> sale Ghicăi Vodă ca să-şi întoarcă banii ce au dat la Mihnea 
Vodă de la Marmure. 

M.M.B., nr. 13129 
Orig. rom„ hârtie difolio cu filigran (29x20 cm.), monograma domnească 

scrisă cu chinovar şi sigiliu inelar domnesc în chinovar. 

'Scris peste „KA '"" q.ile". 
'Scris cu altă cerneală şi peste cuvântul „TAAEpH". 
I " 
AOMHIE. 

5. 
1660(7168)martie 18 

t Adecă eu, Colţea, şi cu frate-miu, Stanciul ot N[e]nceşti 1 , scriem şi 
mărturisim cu acesta al nostru bun zapis ca să2 fie de bună credinţă la mâna dumnealui 
Mihalcii comis, cum să să ştie că i-am vândut partea noastră de moşie şi a vărudui> 
nostru, Dragomir şi a lu [Dama ......... ]3 dăn codrul Delenilor, care moşie ne-au fostu şi 
noao de cumpărătoare de la Andreiu dăn Mătăsarul. Însă să să ştie dăn trei părţi ce sânt 
întru jumătate dă codru, a treia parte dereptu ughi 5, iar cele doao părţi le-au fostu 
vândut uncheşul Dan 4 mai denainte dereptu ughi 1 O. 

Deci, am vândut ace<a>stă moşie ca să-i fie dumnealui moşie stătătoare, iar 
părtaşii mi<e>i să aibă a mă tocmi cu dânşii. 

Şi la ace<a>stă tocmeala noastră fost-au mulţi boiari şi oameni buni mărturie 
[ca]rii5 vor iscăli mai jos. Şi pentru mai adeverită credinţă ne-am pus mai jos şi 
degetele în loc de pecete ca să să crează. 

Pis martie 18 dni, leat 7168 < 1660>. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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t Eu, Colţea şi cu frate-miu, Stanciul. 
t Eu, Dragomir Nencescul. 
t Mihul logofăt 
t Eu, Stanciul, bratColţea. 
t Eu, uncheşul Dan. 
Tudoraşco?, sin Stoicăi ot Buiceşti6 • 

<Verso>: t Zapisul Colţii i brat ego Stanei ul. 

M.M.B., nr. 28341 
Orig. rom., hârtie folio cu filigran (30x20 cm.), 4 semnături digitale în 

cerneală. Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

1 Scris peste slova „„". 
2 Ad. interlinear. 
3 Citire probabilă. 
4 

A44H. 
5 Scris peste slovele „qm". 
6 Semnături autografe. 

SUMMARY 
Gheorghe Ghica came/rom Moldavia (where he had ruled between March 3/13th 

1658- November 2112 1659), to rufe Wallacha on November 20/30th 1659. His 
Wallachian ru/ing ended on September 1111 1660, when he was arrested from 
Bucharest and brought to Adrianopole, and further on, he was exiled at 
Constantinopole. 

The Museum of Bucharest owns five documents issued from his chancellary, 
dealing with sa/es of estates, confirmations of property rights, sums of money offered 
asransoms. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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DIN CORESPONDENTA ARHITECTULUI , 
NICOLAE GHIKA-BUDEŞTI 

dr. Mihai Sorin Rădulescu 

Deşi constituie izvoare de preţ pentru cunoaşterea biografiilor şi operelor 
arhitecţilor, schimburile lor epistolare nu sunt prea cunoscute, fiind publicate în mică 
măsură 11

• Oscilând între ştiinţa construcţiei şi arta ei, arhitecţii au cochetat adesea 
~i cu alte arte, precum pictura, muzica şi scrisul. Epistolele lui Ion Mincu - sunt 

alături de încercări ale sale literare în versuri - mostre ale acestor înclinaţii, de 
rnre nu a fost străin niciunul dintre cei mai iluştri urmaşi spirituali ai săi, Nicolae 
< ihika-Budeşti. Relativ numeroasele scrieri de istoria arhitecturii ale acestuia22 sunt 
alcătuite pe un ton sobru, adecvat obiectului, spre deosebire de cele ale vărului său, 
< i.M.Cantacuzino, la care lirismul cuvântului este mult mai pronunţat. 

Arhitectului Nicolae Ghika-Budeşti, unul dintre fondatorii - alături de 
< icorge Balş - istoriografiei româneşti de arhitectură, nu i-a fost consacrată până 
acum nici o monografie. In anul 1974, unul dintre fiii săi - cel care i-a urmat în 
profesiune - a publicat însă un consistent articol despre el în revista "Arhitectura"33

• 

< 'reaţia lui Nicolae Ghika-Budeşti, fructificată atât în proiectarea unor clădiri în stil 
ncoromânesc44 

- unele dintre ele rămase ca repere ale oraşelor în care au fost ridicate 
, cât şi în studierea atât de bogatei moşteniri de arhitectură ecleziastică a trecutului, 

nr merita să fie reînviată printr-o amplă expoziţie, organizată într-un spaţiu din centrul 
Bucureştilor. In ultimii ani au fost deschise astfel de expoziţii restitutive pentru 
I !oria Creangă, Ion Mincu, Marcel Iancu, Rudolf Frănkel ş.a., dându-se prioritate 
modernismului. In general, stilul neoromânesc e în permanentă primejdie de a fi 
laxat drept "istoricist" şi desuet putând fi trimis cu conştiinţa împăcată într-un colţ 
de umbră. Privirea admirativă spre ziua de ieri nu se potriveşte cu avântul triumfalist 
~rre viitor al celei de azi. 

I. Vezi, de pildă, Mihai Sorin Rădulescu, Din corespondenta lui Ion Mincu, în "Arhitectura", nr.5-6, 
I 'l9 I, pp. l 06-111. Idem, Scrisori către Nicolae Ghika-Budesti, în "Buletinul Comisiei Monumentelor 
Istorice", serie nouă, nr.3-4, 1990, pp.26-32; nr. I, 1991, pp.33-39. 
2. O listă a lucrărilor sale, în voi.Gândirea estetică în arhitectura românească, studiu introductiv şi 

rnordonare generală: dr.arh.Gheorghe Săsărman, Antologie şi note: arh.Nicolae Lascu şi arh.Alexandrina 
llcac, Note bibliografice: arh.Nicolae Lascu, Bucureşti, Editura Meridiane, 1983, pp.198-199. 
t. Ion Ghika-Budeşti, Nicolae Ghika-Budeşti, în "Arhitectura", nr.4, 1974, pp.49-59. 
·I. Despre numeroasele construcţii proiectate de N.Ghika-Budeşti, vezi Personalităti româneşti ale 
~liintelor naturii şi tehnicii. Dictionar, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982, p.162, 
11rticol de S.Julman. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



170 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXIII 

A readuce în atenţie arhitectura neoromânească este însă nu numai un act 
de restituţie a memoriei, ci - spus în cuvinte simple - unul de afirmare a identităţii 
naţionale, a unui specific a cărui pierdere ar fi poate ireparabilă. Şcolit la Ecole des 
Beaux-Arts din Paris, ca atâţia dintre colegii săi de breaslă, căsătorit cu o franţuzoaică 
- Madeleine Landrieu - şi puternic impregnat - din atmosfera de familie ca şi din 
cea a profesiunii sale - de cultura franceză, Nicolae Ghika-Budeşti a căutat în 
permanenţă, atât în scrierile sale cât şi în arhitectura clădirilor pe care le-a gândit, 
profilul specific românesc5

• 

Scrisorile publicate aici mi-au fost încredinţate în 1986 - 1987 de către d
na Ilinca Ghika - strănepoată de frate a artistului6 

-, înainte de a pleca definitiv în 
Franţa. Ele reprezintă o selecţie din documentele Ghika-Budeşti pe care le deţin şi 
care ar putea constitui o parte considerabilă din materia unei proiectate expoziţii. 
Alte scrisori adresate arhitectului - primite de la Louis Brehier, Gabriel Millet şi ... 
Louis Barthou - le-am publicat în „Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice", din 
1990 - 1991 77

• Cele de acum sunt inedite şi proiectează lumină asupra unor aspecte 
ale vieţii profesionale a lui Ghika-Budeşti, din perioada Primului Război Mondial. 

La 3 aprilie 1915 Societatea Arhitecţilor Români - avându-l ca preşedinte 
pe Grigore Cerkez şi ca secretar pe N.Stănescu - îl alegea ca membru în comitetul ei 
de conducere8

• Puţine zile mai târziu, la 8 aprilie, comitetul Societăţii Arhitecţilor îi 
trimitea o adresă prin care îl solicita să ia legătura cu comitetul Societăţii Politehnice 
"spre a discuta dacă nu crede că e momentul oportun a ne reuni eforturile spre a 
obţine o lege specială de protecţia profesiunilor de Arhitect şi Inginer"9

• Inainte de 
a deveni arhitecţi, atât Ion Mincu, decedat în urmă cu trei ani, cât şi Grigore Cerkez 
şi Nicolae Ghika-Budeşti - ca şi mulţi alţi membri ai breslei - făcuseră studii de 
inginerie în domeniul construcţiilor. 

Scrisorile lui Ermil Pangrati, reputat matematician şi inginer constructor -
datând din 17 octombrie 1915, I O februarie 1916, 29 februarie 1916, 8 martie 1916, 
27 mai 1916, I O iunie 1916 - constituie mărturii ale vieţii interne a Şcolii Superioare 
de Arhitectură, în timpul îndelungatului directorat al acestuia. La 6 februarie 1916, 
Nicolae Ghika-Budeşti îi scria lui Pangrati plângându-se de purtarea unui coleg mai 
tânăr, State Ciortan (1876 - 1940). Acesta din urmă s-a numărat el însuşi printre 
arhitecţii prolifici ai stilului neoromânesc, devenind mai târziu - între 1929 - 1933 

5. Mihai Sorin Rădulescu, Cu gândul la lumea de altădată, Bucureşti, Editura Albatros, 2005, pp.43-60. 
6. Nicolae Ghika-Budeşti a avut un frate, Eugen, al cărui fiu, George, a fost tatăl doamnei Ilinca 
Ghika. Dumneaiei a fost căsătorită cu geologul Matei Ghika-Budeşti, văr de-al doilea, nepot de fiu al 
arhitectului Nicolae Ghika-Budeşti. 
7. Vezi mai sus nota I. 
8. Vezi documentul nr. I. 
9. Vezi documentul nr.2. 
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- preşedinte al Societăţii Arhitecţilor Români 10
• La data conflictului, clădirile lui 

Ciortan, printre care numeroase circumscripţii financiare în Bucureşti şi mai ales 
fosta Vamă a Poştei (azi sediul Ministerului de Interne) şi clădirea Monitorului 
Oficial (azi Arhivele Naţionale), nu existau încă. Şi totuşi e curios faptul că acest 
conflict s-a născut între doi adepţi ai aceluiaşi curent artistic, nu foarte îndepărtaţi ca 
vârstă: Ghika-Budeşti era cu şapte ani mai în vârstă ca Ciortan. 

La 6 februarie 1916, Nicolae Ghika-Budeşti se plângea de comportamentul 
acestuia în termeni vehemenţi: "Eu sunt foarte hotărât după câte am suferit de 
la trivialitatea acestui domn ca să nu mai am nici o afacere cu Dsa şi cred de a 
mea datorie a se spune că nu voi mai putea lua parte la nici o lucrare a consiliului 
profesorilor dacă va lua parte şi acest domn: Decât să fiu <<coleg>> cu astfel de 
om prefer să mă fac ciubotar. In viaţa noastră, suntem expuşi la fiecare pas să ne 
întâlnim cu oameni lipsiţi de creştere, dar să spun drept că niciodată nu mi-a fost dat 
să am a face cu un asemenea ţărănoi şi cu atât mai mult regret că a trebuit să-l aflu 
la Şcoala noastră în Consiliul profesorilor. Vă rog să nu vă supăraţi dacă vă spun 
lucrurile cu francheţa mea obicinuită, dar nu am putut şi nu voi putea niciodată să 
mă împac cu trivialitatea" 1111

• Intr-o scrisoare de răspuns, datând din 1 O februarie 
1916, Ermil Pangrati înclina să-l apere pe reclamat de supărarea colegului său mai 
vârstnic: "Ciortan primeşte ca profesor leafa pe jumătate, dar face în plus, gratuit, 
funcţie de supraveghetor al Şcoalei, de ţiitor al matricolei, de organizator al tutulor 
expoziţiilor, etc.etc.etc. Oare atâta muncă benevolă nu merită niţică îngăduinţă de 
la noi cei mai bătrâni " 12 • In ciuda acestui diferend, State Ciortan avea să cunoască 
o carieră însemnată în perioada interbelică, lăsând în Bucureşti numeroase clădiri 
proiectate de el. Este îndeobşte criticat pentru stilul său neoromânesc prea încărcat, 
"manierist", înrudit dealtfel cu cel al lui Petre Antonescu. 

Altfel, epistolele lui Ermil Pangrati, cu scrisul său regulat şi lizibil 
"ingineresc", s-ar spune - privesc mai ales chestiuni legate de organizarea 

invăţământului din Şcoala Superioară de Arhitectură care se găsea în acei ani oarecum 
incă în perioada de pionierat. 

O altă relaţie tensionată a fost cea dintre Nicolae Ghika-Budeşti şi istoricul 
de artă Alexandru Tzigara-Samurcaş, fondatorul şi directorul Muzeului de Artă 
Naţională. Să fi existat oare şi un substrat politic în această tensiune, având în vedere 
l'I\ Tzigara-Samurcaş, cunoscut germanofil, fusese prefectul Poliţiei Capitalei în 

I O. Paul Constantin, Dictionar universal al arhitecţilor, Bucureşti, Editura Ştiintifică şi Enciclopedică, 
11186, p.72. 
I I . Vezi documentul nr. I 7. 
12. Vezi documentul nr. 4. 
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vremea ocupaţiei germane, iar Ghika-Budeşti - rudă cu el prin alianţă, ce-i drept 
- era, ca francofil, de partea Antantei? Corespondenţa dintre cei doi se referă mai 
ales la chestiunea devizului sobelor din muzeul aflat în construcţie, dar la 14 iunie 
1916, Tzigara-Samurcaş îi scria negru pe alb arhitectului: "Mais maintenant que 
ces commencements bien difficiles sont passes et que vous approchez de la fin de 
votre belle oeuvre architecturale vous semblez oublier completement que sans mon 
initiative et mes insistances vous n'auriez pas eu l'occasion de la creer"13 • 

Trecuseră câţiva ani de când - clădirea nefiind încă începută - fondatorul 
muzeului scria, în februarie 1907, în revista pe care avea să o conducă câţiva 
ani mai târziu, "Convorbiri literare": "Muzeele, mai mult ca orice alte clădiri, 
au cerinţele lor cu totul speciale şi ca materiale de construcţie şi ca amenajare. 
Conform acestor cerinţe, au şi fost alcătuite de d-l arhitect Ghika schiţele de plan 
ale Muzeului ce urma să se ridice la şoseaua Kiseleff, unde se află azi Muzeul 
de etnografie şi şcoala de arte frumoase. Clădirea e concepută în stil românesc, 
adaptat însă scopului special. Materialele de construcţie prevăzute sunt: piatră, 
cărămidă aparentă, tencuită numai în interior, beton armat, fier şi sticlă. lnfăţişarea 
exterioară a clădirii e condiţionată după cum se vede din ilustraţie, de ferestrele 
mari de care are nevo[i] e în primul rând Muzeul. Turnul pătrat deasupra intrării ar 
întrerupe pe de o parte simetria lungei faţade, făcând posibilă în acelaşi timp bolta 
din interior a secţiunii bisericeşti. Faţadele laterale vor fi cât mai simple: cărămidă 
aparentă cu chenare de piatră la ferestre" 14

• 

Cu prilejul punerii pietrei fundamentale a muzeului, Al.Tzigara-Samurcaş 
îl elogia din nou pe autorul proiectului: "Cu mijloacele ce ni s-au pus la dispoziţie, 
iscusitul artist N.Ghika-Budeşti a izbutit să dea cea mai reuşită soluţie problemei ce 
se impunea. Arhitectura exterioară trebu[i]e să oglindească în primul rând conţinutul, 
care joacă rolul principal. Cerinţelor acestuia a căutat să se conforme aspectul 
clădirii. Şi deoarece arta religioasă constitu[i]e partea importantă a tezaurelor expuse, 
era natural ca stilul mănăstirilor să predomine în alcătuirea nouei clădiri. Astfel 
întregul muzeu se va grupa în jurul unei curţi centrale împrejmuită de arcade, ca în 
străbunele noastre mănăstiri. Ca şi acolo ea va servi de loc de odihnă şi de reculegere 
intelectualilor şi visătorilor dornici de un loc de meditaţie asupra trecutului şi de 
inspiraţie patriotică" 15 • 

Aveau să urmeze dezagrementele dintre întemeietorul muzeului şi arhitectul 
său care vor genera o considerabilă schimbare de ton, din partea celui dintâi. 

13. Vezi documentul nr.13. 
14. Al.Tzigara-Samurcaş, Muzeografie românească, Bucureşti, 1936, pp.32-33. Mai departe continuă 
descrierea proiectului clădirii. 
15. Ibidem, pp.99-100. 
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Tensiunea vizibilă în scrisoarea datând din 1916 se va transforma, de-a lungul 
înălţării clădirii, într-un conflict deschis. N.Ghika-Budeşti care conducea lucrările 
de construcţie, se plângea în 1937 superiorilor împotriva directorului muzeului, iar 
acesta din urmă îi răspundea: "Pe nedrept dl Ghika se tânguieşte că de la început 
aş fi avut atitudine duşmănoasă faţă de D-sa, uitând că, dimpotrivă, l-am onorat cu 
toată încrederea, alegându-l pentru alcătuirea planurilor şi mai târziu prezentându-l 
ministrului C.C.Arion, care i-a încredinţat lucrarea fără nici o formă de concurs, 
într-o vreme când nu executase încă nici o lucrare de seamă. Iar dacă la început a 
primit să execute programul meu, natural ar fi fost ca şi în urmă să nu-l modifice fără 
a mă consulta şi fără a fi depus Ministerului în prealabil planurile spre aprobare"16. 
Urmează o lungă incriminare a arhitectului, "preocupat exclusiv de aspectul clădirii, 
nesocotind cerinţele adevărate ale unui Muzeu" 17. Diferenţele de vederi 18 dintre cei 
doi protagonişti ai acestei monumentale construcţii au dus la escaladarea conflictului 
care nu a ajuns însă până în justiţie. Un alt text al lui Tzigara-Samurcaş se intitulează 
chiar, acuzator: "Arhitectul muzeului împiedică desăvârşirea clădirii" 19 . Faptul că 
Ghika-Budeşti s-a adresat forurilor tutelare pentru a stăvili ingerinţele lui Tzigara
Samurcaş, a provocat, fireşte, supărarea acestuia. Probabil că fiecare îşi avea 
dreptatea lui: arhitectul care ţinea la planurile iniţiale, realizate după gustul său 
şi directorul muzeului care voia să facă o serie de modificări, fie pentru a afirma 
identitatea muzeală a clădirii fie pentru a contribui el însuşi cu ceva la construcţie. 
Era de aşteptat ca din confruntarea a două orgolii puternice să iasă scântei20

• Acestea 
nu au blocat însă ridicarea reprezentativei clădiri din Şoseaua Kiseleff care avea să 
se finalizeze peste puţin timp, dar a cărei construcţie durase peste un sfert de secol. 

Faptul că conflictul dintre Tzigara-Samurcaş şi Ghika-Budeşti nu a luat 0 

turnură mai violentă se datorează poate şi legăturii de rudenie prin alianţă dintre ei. 
Soţia primului, Maria Cantacuzino-Feodosieff, era fiica basarabeanului Alexandru 
( 'antacuzino-Feodosieff şi a Coraliei născută Boldur-Kostaki. Nicolae Ghika-Budeşti 
descindea pe linie maternă din ramura moldovenească a Cantacuzinilor-Măgureni
Deleni, iar pe de alta, fratele arhitectului, Eugen, era căsătorit cu Elena Cantacuzino
Feodosieff, fiica amintitului Alexandru Cantacuzino-Feodosieff şi a unei alte soţii 
ale sale, Ecaterina Ghika-Trifeşti. Soţia lui Tzigara-Samurcaş era de fapt născută 
Feodosieff, dintr-o familie de obârşie grecească de la Trebizonda21 . Numele 

l<i. Idem, Memorii. Lupta vieţii unui octogenar 1937 - 1941, ediţie îngrijită, studiu introductiv şi 

cronologie de C.D.Zeletin, Bucureşti, Editura Vitruviu, 2008, pp.61-62. 
17. lbidem, p.62. 
11!. Ibidem, pp.63-65. 
l<J. Ibidem, p.65 . 
.W. Ibidem, pp.65-71, 194-195. 
21. G.Bezviconi, Boierimea Moldovei dintre Prut si Nistru, voi.I, Bucureşti, Fundaţia Regele Carol I, 
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"Feodosieff' părea probabil străin şi nefăcând parte din cele din protipendadă, a 
fost lăsat deoparte. Alexandru Cantacuzino-Feodosieff era scoborâtor, pe linie 
feminină, al ipoteticului cronicar din veacul al XVIII-iea, Ioniţă Canta, din ramura 
Cantacuzinilor de la Şerbeşti (jud.Neamţ)22 • 

Deşi scoborâtor al unor familii princiare, Nicolae Ghika-Budeşti a fost ancorat 
profund în profesiunea şi în breasla sa. In acest sens un documentul semnificativ îl 
constituie "manifestul Asociaţiei <<Arta>>" - dactilografiat, lipsit din păcate de dată 
- care îmbină ideea apărării drepturilor breslei cu cea a specificului naţional: "ne 
propunem să încurajăm pe artiştii noştri creatori, spre a-i sustrage pe cât cu putinţă, 
greutăţilor carierii"23 • Crezul estetic al artistului este exprimat cu claritate: "Există 
în poporul nostru mult simţ pentru frumos, un bogat folklor muzical şi o interesantă 
artă casnică decorativă. Abia târziu am început să observăm şi să înţelegem această 
moştenire păstrată la ţară în scoarţe, în ţesături, în icoane, în troiţe, în motive 
muzicale şi în tot felul de lucrări cari dovedesc un adânc instinct artistic. Din 
nenorocire, această înclinare firească a scăzut mult la poporul nostru şi se pierde pe 
zi ce trece. I Pe lângă societăţile cari preţu[i]esc aceste mărturii ale trecutului nostru 
şi le ocrotesc, ne propunem ca prin expoziţii şi publicaţiuni, să redeşteptăm simţul 
artistic, precum şi dragostea tuturor pentru această veche comoară românească"2424 . 

Nu sunt gânduri şi intenţii legate de naţionalismul epocii Primului Război Mondial. 
Nicolae Ghika-Budeşti şi mulţi dintre congenerii săi le-au profesat şi înainte şi mulţi 
ani după petrecerea conflagraţiei. Ele sunt legate de o estetică ce reverberează până 
în zilele noastre25

• 

DOCUMENTE 

A.) Expeditor: Societatea Arhitecţilor Români 

1.) 7 aprilie 1915. Scrisoare din partea Societăţii Arhitecţilor Români prin care! 
îl anunţă pe Nicolae Ghika-Budeşti că a fost ales, la 3 aprilie 1915, membru în 
comitetul Societăţii. 

1940, p.134. 
22. Ioan C.Filitti, Arhiva Gheorghe Grigore Cantacuzino, Bucureşti, Institutul de Arte Grafice Carol 
Gobl, 1919, arborele genealogic al familiei Cantacuzino (tabloul III). In mod curios, în arbore nu 
figurează însă nici Maria Cantacuzino, a doua soţie a pictorului Eugen Ghika-Budeşti, nici posteritatc11 
Cantacuzino-F eodosieff. 
23. Vezi mai jos documentul nr.14. 
24. Ibidem. 
25. Asupra atmosferei artistice din familie, vezi Mihai Sorin Rădulescu, Un pictor fin de siecle (Eugen 
Ghika-Budeşti), în "România literară", anul XLI, nr.17, 1mai2009, pp.20-21. 
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"Societatea Arhitecţilor Români 
Fondată în anul 1891 Februarie 26 

175 

Recunoscută persoană morală şi juridică la 7 Martie 1903 

No.359 Bucureşti, 7 Aprilie 1915 

Domnule şi Iubite Coleg, 

Avem plăcerea să vă facem cunoscut că Societatea, în adunarea ordinară de 
la 3 Aprilie 1915, v-a ales membru în Comitet, conform art.15 din statut. 

Primiţi, Domnule şi Iubite Coleg, asigurarea osebitei noastre 
consideraţiuni. 

Preşedinte, 

[Semnat:] Gr.Cerkez 
[Amprenta ştampilei societăţii 
cu literele şi cifrele scrise cu 
cerneală albastră, având în 
centru echerul, compasul şi rigla, 
flancate de literele "S." şi "A." şi cu 
cuvintele "Societatea Architecţilor 
Români fondată în anul 1891 
26 februarie"] 

D-Sale 
Domnului Arhitect N.Ghika - str.Sevastopol 10 

Loco" 

Secretar 
[Semnat:] N.Stănescu 

2) 8 aprilie 1915. Scrisoare din partea Societăţii Arhitecţilor Români prin care Nicolae 
Ghika-Budeşti este solicitat să ia legătura cu Comitetul Societăţii Politehnice în legătură 
cu obţinerea unei legi speciale de protecţia profesiunilor de arhitect şi inginer 

"Societatea Arhitecţilor Români 
hmdată în anul 1891Februarie26 
Recunoscută persoană morală şi juridică la 7 Martie 1903 

No.360 Bucureşti, 8 Aprilie 1915 
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Domnule şi Iubite Coleg, 

ln conformitate cu votul Comitetului Societăţei din ziua de 7 
Aprilie a.c., vă rugăm să binevoiţi a face demersul necesar, în numele Societăţei 
noastre, pe lângă Comitetul Societăţei Politechnice spre a discuta dacă nu crede că 
e momentul oportun a ne reuni eforturile spre a obţine o lege specială de protecţia 
profesiunilor de Arhitect şi Inginer. 

Preşedinte, 

[Semnat:] Gr.Cerkez 
[Amprenta ştampilei societăţii, 
cu simbolul ei - un echer, un compas 
şi o riglă, flancate de iniţialele 
"S." şi "A.", 
având înscrise cuvintele 
"Societatea Architecţilor Români 
Fondată în anul 1891 
26 februarie"] 

O-Sale 

Secretar 
[Semnat:] N.Stănescu 

Domnului Arhitect N.Ghika-Budeşti, str.Sevastopol 
N° 10 Loco" 

B.) Expeditor: Ermil A.Pangrati 

3) 17 octombrie 1915. Scrisoare a lui Ermil Pangrati, directorul Şcolii 
Superioare de Arhitectură, către Nicolae Ghika-Budeşti, şef de atelier În cadrul ei, 
tratând chestiuni legate de organizarea învăţământului 

"l 7 octombrie l 915 

Iubite Ole Ghika, 

Am dat astăzi lămuririle cerute prin scrisoarea Dtale, dar ţin să vi le reînnoiesc 
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personal, ca să nu rămână nici urmă de neînţelegere între noi. Ţi-am spus anul trecut 
şi repet şi acum: Dta eşti primul şef de atelier şi nu voi lua nici o măsură decât cu 
asentimentul Dtale. De aceea şi conceptul procesului verbal de astăzi vi-l voi trimite 
întâi Dtale, pentru a-l stabili de comun acord şi apoi a-l transcrie pe curat. 

In ce priveşte anul ultim aţi făcut propunerea să între în rotaţie; dar dacă 
presenta soluţie admisă anul trecut eu sunt gata să o menţin. 

Fiindcă nu aţi trimis programul de proiect pentru Anul I, am cerut Dlui 
Burcuş acel program. Corecturile se vor face însă cum vom hotărî. 

Dl Burcuş mi-a comunicat că - dacă în timpul concentrării Dv. aţi dori să vă 
suplinească câtva timp, cum aţi făcut-o şi Dv. pentru Dsa - vă este la dispoziţie. 

Cu amicale salutări 

E.A.Pangrati" 

4) JO februarie 1916. Scrisoare a lui Ermil Pangrati, directorul Şcolii 
Superioare de Arhitectură, către Nicolae Ghika-Budeşti, în chestiuni legate de 
organizarea Învăţământului 

"l O fevruarie 1916 

Iubite Ole Ghika, 

Când cineva este bolnav de trei săptămâni, când aproape 8 zile în şir a avut 
temperatura constantă de 39° şi când zilnic petrece o oră în mânile doctorilor, când, 
cu toate acestea, cum a putut să se ţină pe picioare, a reînceput să-şi facă cursul 
dimineaţa, să lucreze la cancelarie o oră la amiazi, să facă examene după prânz -
cum am făcut eu şi ieri şi astăzi - socotesc că ar fi fost mai colegial şi mai uman să fie 
puţin îngăduit cu alte amărăciuni şcolare, ca aceea care mi-o pricinuieşte scrisoarea 
I )v. de astăzi, pentru întârzierea recoperei unui catalog. Dar, fiindcă de 19 ani dau 
~coalei de Arhitectură şi munca mea şi devotamentul meu tot şi mult - puţina mea 
pricepere - (atâta cât este) - sunt gata să mă ocup imediat şi de incidentul semnalat 
de Dv. şi vă rog să binevoiţi a veni să mă vedeţi vineri după amiazi, când vă convine 
mai bine între orele 2 - 5 pm. 

Dacă m-aţi fi vestit pe mine în ziua corecturii despre lipsa catalogului Dv., 
l-aş fi recopiat eu însumi, chiar de aş fi avut temperatura de 39° în acea zi, numai să 
lie bine şi pace în şcoală. 

Tot boala mea a fost pricina că n-am putut să mă ocup mai curând despre 
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modelul a cărui copie doriţi să o scoateţi. Faţă de garanţia dată de ipsosarul Dv. că va 
înapoia modelul nedeteriorat, am chibzuit mai practic ca acel model să fie luat şi dus 
chiar la Atelierul ipsosarului, unde socotesc, manipulaţiunile se pot face mai comod 
şi mai bine decât la şcoală. Vă rog dar să daţi ordin ipsosarului ca să trimită să ia acel 
model cu toată grija cuvenită. 

In adăstare să ne vedem vineri, vă rog primiţi încredinţarea sentimentelor 
mele prieteneşti şi colegiale cu care rămân 

al Dv. devotat 
E.A.Pangrati 

N.B.-Aveţi dreptate în privinţa salariilor Şcoalei noastre. Ele sunt inferioare oricărei 
alte remuneraţii. Ciortan primeşte ca profesor leafa pe jumătate, dar face în plus, 
gratuit, funcţie de supraveghetor al Şcoalei, de ţiitor al matricolei, de organizator al 
tutulor expoziţiilor, etc.etc.etc. Oare atâta muncă benevolă nu merită niţică îngăduinţă 
de la noi cei mai bătrâni ? Dar, apropos: Cunoaşteţi Dv.pe cineva ca să dea toată 
munca asta pentru 261 lei 90 de bani ? 

5) 29 februarie 1916. Scrisoare a lui Ermil Pangrati, directorul Şcolii Superioare de 
Arhitectură, către Nicolae Ghika-Budeşti, în legătură cu conflictul dintre acesta din 
urmă şi State Ciortan, şi el profesor în cadrul aceleiaşi instituţii 

[Pe plic scris de mână:] "Dsale Dlui Arh.N.Ghika Budeşti profesor al Şcoalei 

Superioare de Arhitectură" 
[Pe spatele plicului, imprimat:] "Ministerul Instrucţiunii şi al Cultelor 

Şcoala Superioară de Arhitectură 
Cabinetul Directorului" 

„MINISTERUL INSTRUCŢIUNII 
ŞI 

AL CULTELOR 
ŞCOALA SUPERIOARĂ DE ARHITECTURĂ 

CABINETUL DIRECTORULUI 

29 fevruarie 1916 
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Domnului Profesor, 

Am primit, la 26 curent, petiţia Dv. cu data de 23. Incidentul la care se referă 
u fost cercetat de subsemnatul chiar în ziua când s-a întâmplat ( 5 fevr.) şi am luat 
măsurile necesare. 

Faţă de scrisoarea Dv.din 1 O fevr. am văzut necesară o cercetare suplementară 
~i v-am convocat imediat pentru ziua de 12 fevr. dar nu aţi venit în acea zi, anunţându
mi venirea Dv. pentru mai târziu. 

Nu aţi venit nici la Consiliul şcolar din 13 fevr., când s-ar fi putut examina 
cestiunea, dacă ar fi fost locul să o facem; şi nu am avut cinstea să vă văd de-atunci. 

De aceea am onoare să vă convoc din nou pentru mâni miercuri, între orele 
4-5 pm. 

Primiţi, vă rog, Domnule Profesor salutările mele distinse. 
Director, 

[Semnat:] E.A.Pangrati" 

6) 8 martie 1916. Scrisoare conducerii Şcolii Superioare de Arhitectură - semnată de 
directorul Ermil Pangrati şi de secretarul G.P.Dimo - către Nicolae Ghika-Budeşti 
i'n legătură cu conflictul avut cu arhitectul State Ciortan 

I Scris de mână cu cerneală:] 

"MINISTERUL INSTRUCŢIUNII 
ŞI 

AL CULTELOR 
ŞCOALA SUPERIOARĂ DE ARHITECTURĂ 

N°24 

Confidenţial 

Bucureşti 8 martie 1916 

Domnule Profesor, 

Prin mai multe scrisori recomandate şi printr-o cerere oficială cu data 
de 23 februarie a.c. mi-aţi adresat o reclamaţie contra colegului nostru Dl 
profesor-ajutor St.Ciortan. 
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Am avut onoare a vă convoca imediat după primirea primei scrisori, pentru 
a procede la cercetarea contradictorie a incidentului, pentru ziua de 12 februarie. Dv. 
nu aţi venit la acea convocare. 

In urma cererei D-voastre oficiale, v-am convocat din nou, spre cercetare, 
pentru ziua de 2 martie. D-voastră nu aţi răspuns nici la această nouă convocare; iar 
prin scrisoarea D-voastre cu data de l martie îmi spuneţi între altele: <<Cred dar că 
se poate considera acest incident ca închis ... >> 

Astăzi primesc o nouă cerere oficială a D-voastră prin care redeschideţi 
incidentul, care a fost cercetatde mine chiar în ziua de 5 februarie, când a avut loc şi 
urmat de toate măsurile ce comportă. 

Faţă cu insistenţa D-voastre prin repetatele scrisori ce mi-aţi adresat şi cu 
imposibilitatea în care m-aţi pus de a face o cercetare contradictorie, prin nevenirea 
D-voastră la convocările ce aţi primit şi la consiliul şcolar de la 13 februarie, - am 
decis să remit chestiunea întreagă Consiliului şcolar, care să cerceteze şi să decidă. 

Consiliul este convocat pentru poimâne joi l O curent ora 3 p.m. Vă rog cu 
insistenţă să binevoiţi a nu lipsi, pentru ca să se poată rezolvi definitiv chestiunea 
aceasta. 

Primiţi vă rog, Domnule Profesor, asigurarea deosebitei mele 
consideraţiuni. 

Director, 

[Semnat:] E.A.Pangrati 

Secretar [semnat:] G.P.Dimo 

Domniei Sale Domnului Profesor N.Ghika-Budeşti" 

7) 27 mai 1916. Scrisoare a lui Ermil Pangrati, directorul Şcolii Superioare 
de Arhitectură, către Nicolae Ghika-Budeşti, în legătură cu organizarea 
învăţământului 

„MINISTERUL INSTRUCŢIUNII 
ŞI 

AL CULTELOR 
ŞCOALA SUPERIOARĂ DE ARHITECTURĂ 

CABINETUL DIRECTORULUI 

27 mai 1916 
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Iubite dle Ghika 

După cererile a numeroşi elevi, am acceptat ca schiţa de proiect de vacanţă 
să se dea după judecata care va avea loc la 8 iunie, atunci când fiecare va şti valorile 
căpătate şi la ce proiect (an) trebue să concureze. 

Dar, pentru a nu se pierde şedinţa de mâine, cred folositor să dăm elevilor 
o schiţă de schiţă; mai cu seamă că unii au nevoie de asemenea valori pentru a-şi 
regula situaţia. Incât te rog a trimite un program de schită de schiţă. 

Cu colegială prietenie 

[Semnat:] E.A.Pangrati" 
8) 8 iunie I 9 I 6. Scrisoare a lui Gh.P.Dimo, secretarul Şcolii Superioare de 
Arhitectură, către Nicolae Ghika-Budeşti în legătură cu organizarea activităţii de 
învăţământ 

"Bucureşti 8 iunie 1916 

Domnule Profesor, 

Am onoare a vă comunica că sâmbătă 11 iunie vor avea loc schiţele pentru 
proiectele de vacanţă. 

Pentru proiectul de desemn arhitectural, anul al Ii-lea pregătitor conform 
unei dispoziţii a Consiliului urmează să se dea programul aşa fel ca elevii să execute 
mai întâi schiţe în lojă - lucrarea urmând a se socoti de tranziţie către proiectele 
anului I de arhitectură. 

Al Domniei Voastră 

Secretar 
[Semnat:] Gh.P.Dimo" 

9) I O iunie I 9 I 6. Scrisoare a lui Ermil Pangrati, directorul Şcolii Superioare 
de Arhitectură, către Nicolae Ghika-Budeşti, în legătură cu organizarea 
invăţământului 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



182 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXIII 

„MINISTERUL INSTRUCŢIUNII 
ŞI 

AL CULTELOR 
ŞCOALA SUPERIOARĂ DE ARHITECTURĂ 

CABINETUL DIRECTORULUI 

Stimate Dle Coleg, 

10 iunie 1916 

Intrând acasă găsesc scrisoarea Dv. cu programele pentru mâni. 
In ce priveşte proiectul de arhitectură al anului I de Arhitecţi, acest proiect 

trebuie negreşit să fie executat după schiţă. Regulamentul prevede astfel şi astfel s-a 
urmat dela înfiinţarea Şcoalei şi până astăzi, sub d.Mincu, sub D-stră şi sub d.Burcuş. 
Aşadar vă rog să ne daţi un program de proiect cu schiţă prealabilă (care trebuie 
executată mâni). 

In ce priveşte lucrarea de vacanţă a anului II preg., - până anul trecut ea a 
fost executată ca simplu desemn arhitectural, fără schiţă prealabilă. Insă în Consiliul 
şcolar de la 1 decembrie trecut, la care aţi luat parte şi Dv., s-a propus ca această 
lucrare de vacanţă între Anul II preg. şi I de Arh. Să fie o adevărată lucrare de tranziţie, 
care să permită elevilor a se deprinde cu proiectele ce vor avea de executat în viitor, 
pe baza schiţelor. De comun acord s-a hotărât în acest sens şi procesul verbal N° 384 
(semnat şi de Dv.). Zice astfel: 

<<4° a). In anul II pregătitor ultimul proiect şi proiectul de vacanţă se vor 
executa, în viitor, pe temeiul unei schiţe făcută în atelier în curgere de 3 zile, aceasta 
pentru o mai bună pregătire în vederea schiţelor din anii de specializare>>. 

Această hotărâre primită de întreg Consiliul, v-a reamintit-o d.secretar 
în scrisoarea sa, rugându-vă ca şi proiectul Anului II preg. pentru vacanţă să fie 
precedat de o schiţă; - de fapt o schiţă de formă specială, lucrată trei zile în atelier, sub 
conducerea profesorului, pentru ca soluţia acestui proiect de vacanţă să nu rămână 
necălăuzită de profesor. 

Socotesc această hotărâre importantă şi vă rog să ne ţinem de dânsa, dând un 
program şi la anul II preg. în acest sens. 

Cu distinse salutări 

[Semnat:] E.A.Pangrati" 

C.) Expeditor: Alexandru Tzigara-Samurcaş 
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1 O) 3 iunie 1916. Scrisoare a lui Alexandru Tzigara-Samurcaş, directoru/ Muzeului 
de Artă Naţională, către Nicolae Ghika-Budeşti, autorul proiectului clădirii, în 
chestiunea devizului sobelor din muzeu 

"le 3.VI.1916 

Mon cher Ghika, 

Voici le devis signe. 
A ce propos je tiens a me justifier que cet extra demande a ete approuvee par 

vous depuis le mois de Dec. vu que nous avions prevu dans Ies 70.000 frs. au chap. 
<<8 Diverse lucrări de complectare a interiorului - 3.000 frs en dehors des 2416 
pour <<diverse neprevăzute>>. 

Vu que le prix des poeles est inferieur a la somme prevue pour 1 'interieur, 
je ne croyais plus d'autres formes necessaires. Si vous croyez qu'il faut Ies 
faire, jene saurais vous en empecher. Si vous n'obtenez pas l'approbation, je 
saurais m' en pri ver. 

Bien a vous 
Al. Tzigara-Samurcaş" 

11) 6 iunie 1916. Scrisoare a lui Alexandru Tzigara-Samurcaş, directorul Muzeului 
de Artă Naţională, către Nicolae Ghika-Budeşti, autorul proiectului clădirii, în 
legătură cu devizul sobelor din muzeu 

„le 6 juin 916 

Mon cher Ghika, 

Pourquoi donner une telle ampleur a une si mince affaire ? 
Si je vous ai presente le devis des poeles, c'est que jamais, jusqu'a l'autre 

jour, vous ne m'aviez deconseille de Ies faire. Vous devez vous souvenir m'avoir 
rneme autorise, cet hiver, a aller choisir moi meme Ies poeles. J'ai aussi ete avec 
l'opovici chez Schoenfeld et Weigand qui n' en avaient pas alors. Maintenant je suis 
rcvenu a la charge, convaincu que la somme de 5.000 fr., reservee au chap.V, etait 
hicn pour Ies poeles que vous aviez approuves - devant temoins. 

Depuis je vous ai [cuv.nedese.] tenu au courant de mes demarches a ce propos 
ci jamais vous ne m'aviez desapprouve. L'autre jour meme vous me demandiez un 
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devis en regie - signe - que je me suis empresse de vous faire parvenir. 
Si vous a viez l' intention de ne pas approuver ces poeles, vous auriez vraiment 

pu m'epargner ces demandes et Ies engagements pris v.a.v. de Weigand. Jene [două 
cuv. nedese.] guere agreable d'avoir eu l'air de travailler a votre insu, quand au 
contraire j 'avais eu votre consentement. Car ni en cette occasion ou je ne crois pas 
avoir < trop tendu la corde > ayant deja renouee par ma demiere lettre. 

Quand au reproche de la forte somme qu' englouti la maison, je m' en ressens 
point le poids ne l'ayant point exige aussi couteuse. Vous, mieux que personne, vous 
savez le modeste appartement que nous avions reserve pour la direction. Et puis, en 
proportion de la duree de la construction, moi meme je l'habiterai si peu, que c'est 
bien Ies generations futures qui en profiteront davantage. Nous sommes tellement 
passagers ici bas que ce n' est point la peine de se faire de la bile pour des incidents 
aussi peu importants. 

Ma contrariete avait ete de me voir engage dans une affaire que je croyais 
bien approuvee. Vous auriez pu m'epargner - en m'avertissant a temps - ce 
desagrement, comme je ne manque pas de le faire a votre egard. Mais je n'ai 
aucune rancune pour ceci. 

Bien a vous donc comme auparavant 

Al. Tzigara-Samurcaş" 

12) 1 O iunie 1916. Scrisoare a lui Alexandru Tzigara-Samurcaş, directorul Muzeului 
de Artă Naţională, către Nicolae Ghika-Budeşti, autorul proiectului clădirii, în 
legătură cu devizul sobelor din muzeu 

[Stema regatului României imprimată] 
MUZEUL 
BUCUREŞTI 

DE ETNOGRAFIE ŞI ARTĂ NAŢIONALĂ 
CABINETUL DIRECTORULUI 

Mon cher Ghika, 

CALEA GRIVIŢEI 526 

le 10 juin 916 

26. O altă adresă este ştearsă cu o linie orizontală: "3 Şoseaua Kisseleff". 
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Rendez-moi, s.v.p. les devis de Weigand, dont vous n'avez plus besoin et qui 
me sont necessaires. 

Bien a vous 
Al. Tzigara-Samurcaş" 

13) I 4 iunie I 9 I 6. Scrisoare a lui Alexandru Tzigara-Samurcaş, directorul Muzeului 
de Artă Naţională, către Nicolae Ghika-Budeşti, autorul proiectului clădirii, în 
legătură cu chestiunea devizului sobelor din muzeu. 

"le 14 juin 916 

Mon cher Ghika, 

Ne saisissant point le ton de votre lettre du 1 O c., que je trouve en rentrant de 
la campagne, je tiens a remettre les choses a point, dans I' espoir aussi de mettre fin a 
cette correspondance bien penible pour moi aussi, croyez le bien. 

Mon premier billet n'avait d'autre but que de vous rappeler que la somme 
pour Ies poeles avait ete prevue dans les 5.000 frs du chap.8 des 70.000 que j'avais 
obtenus expressement pour le pavillon de la [cuv.nedese.] Vous m'aviez approuve 
cet <<extra>> le seul demande par moi non seulement en dec. mais aussi en mai; et 
la veille meme de votre refus ne me demandiez vous pas le devis signe par Weigand. 
Car si vous me refusiez pourquoi alors m'engager a cette formalite? 

Avoir soutenu un point que je croyais bien etabli et approuve par vous, 
constitue pour vous <<une sortie>> et une trop grande tension de la corde ! Ne 
croyez vous pas avoir ete trop severe a mon egard ? 

Le fait d'avoir depasse Ies 70.000 frs. demandes sur votre devis, pour 
I' achevement dela maison, ne me [cuv.nedescifrat] point, puis que je [cuv.nedescifrat] 
suis pas responsible, de meme que je ne le suis pas pour avoir surpasse de beaucoup 
Ic credit initial du Musee. Mon role a [cuv.nedescifrat] ete reduit a demander Ies 
credits par vous indiques. Si erreur il y a eu dans Ies previsions pourquoi m'en rendre 
seul responsible? Votre bonnejoi n'ajamais ete mise en discussion- moins encore 
cn doute - et tout le monde est d'accord que Ies circonstances difficiles que nous 
lraversons ont fait rehausser Ies prix. 

Mais du tableau que vous voulez bien m'envoyer il ne ressort pas que Ies 
5.000 frs. du dit [cuv.nedese.] 8 soient employes. Donc il y avait encore de quoi 
payer Ies 1900 frs. pour Ies poeles. 

Le fait de m'avoir si brusquement et tardivement refuse ce credit m'a froisse . 
.Ic vous l'ai dit pour precisement n'en pas garder rancune. 
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Vous aliez maintenant compliquer la question en y melant des soup-;:ons de 
bonne foi etc. Je vous l'ai deja dit que ce n'etait pas la peine de s'arreter davantagc 
a un si mince detail. Car v.a.v. des difficultes que j'ai rencontrees dans la realisation 
du Musee que vous construisez cet incident ne compte pas. 

En echange du conseil que vous m'avez donne l'avant derniere fois, 
permettez-moi aussi de vous recommander de ne pas vous perdre dans de menus 
details quand vous avez une grande oeuvre ou idee en vue. Sans cette philosophie de 
la vie je n'aurais jamais reussi a faire imposer l'idee d'un Musee et moins encore :I 
obtenir les credits necessaires. 

Mais maintenant que ces commencements bien difficiles sont passes et que vous 
approchez de la fin de votre belle oeuvre architecturale vous semblez oublier 
completement que sans mon initiative et mes insistances vous n'auriez pas eu 
l' occasion de la creer. 

En vous rendant la politesse je vous conseille de revenir a des sentiments 
plus calmes et a considerer l'incident bien clos, comme je l'ai deja fait. 

Bien a vous 
Al. Tzigara-Samurcaş" 

D.)Expeditor: Nicolae Ghika-Budeşti 

14) Fără dată. Manifest dactilografiat27
, semnat de Nicolae Ghika-Budeşti, al unei 

asociaţii de într-ajutorare a artiştilor şi de stimulare a creaţiei artistice naţionale 

[Dactilografiat, fără dată:] 
"Manifestul Asociat[i]ei <<Arta>> 

Suntem un grup de artişti şi iubitori de artă, cari ne propunem să sprijinim 
frumosul, în diversele lui manifestări. 

Ne28 propunem să încurajăm pe artiştii noştri creatori, spre a-i sustrage pc 
cât cu putinţă, greutăţilor carierii. Prin sprijinul ce le vom da, vom căuta să stimulăm 
lucrările de artă, cari cu cât vor fi mai originale, cu atât ne vor da mai mult putinţa să 
aducem şi noi contribuţiunea noastră progresului omenesc. 

27. Este vorba de copia rămasă în posesia lui Nicolae Ghika-Budeşti, lipsită de semnăturile celorlalţi 
fondatori ai Asociaţiei. 
28. Urmează cuvântul "mai'', tăiat cu o linie orizontală, trasă cu creionul. 
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Dar lucrarea de artă, odată creată29, ne vom ocupa s-o reproducem şi s-o 
rnspândim, făcând astfel operă de educaţiune artistică. 

Ne vom sili deci să ajutăm opera de creaţiune şi să facem operă de 
vulgarizare. 

Un rodnic tărâm de activitate, pentru noi, va fi îndeosebi şi acel al artei 
noastre naţionale. 

Există în poporul nostru mult simţ pentru frumos, un bogat folklor muzical şi o 
interesantă artă casnică decorativă. Abia târziu am început să observăm şi să înţelegem 
necastă moştenire păstrată la ţară în scoarţe, în ţesături, în icoane, în troiţe, în motive 
muzicale şi în tot felul de lucrări cari dovedesc un adânc instinct artistic. Din nenorocire, 
11ceastă înclinare firească a scăzut mult la poporul nostru şi se pierde pe zi ce trece. 

Pe lângă societăţile cari preţu[i]esc aceste mărturii ale trecutului nostru şi 
Ic ocrotesc, ne propunem ca prin expoziţii şi publicaţiuni, să redeşteptăm simţul 

11rtistic, precum şi dragostea tuturor pentru această veche comoară românească. 
Ne ivim însă într-un timp încărcat cu nori şi plin de ameninţări. Dar prin artă 

omul s-a putut întotdeauna ridica deasupra vremurilor, spre a-şi limpezi cugetul şi a 
prinde puteri noi pentru a crede şi a munci. 

Cu asemenea convingeri începem această mişcare de reuşita căreia nu ne 
indoim, deoarece însufleţirea noastră va fi stăruitoare şi hotărâtă. 

(Semnăturile )30 [Semnat:] N .Ghika-Budeşti" 

15) 29 septembrie 1915. Scrisoare a lui Nicolae Ghika-Budeşti către ministrul 
Instrucţiunii Publice în care respinge acuzaţiile aduse de către mitropolitul Moldovei 
i11 legătură cu starea bisericii Sf Nicolae Domnesc din Dorohoi 

"ROMANIA 
I Stema] 
MINISTERUL 
l 'ULTELOR ŞI INSTRUCŢIUNII 
ADMINISTRAŢIA CASSEI BISERICII 
Serviciul Architecturei31 

( 'omis.Mon.Istorice 

29 sept.1915 Bucureşti 

[amprentă de ştampilă cu litere de 
culoare roşie:] 2 OCT 1915 
[amprentă de ştampilă drept
unghiulară cu litere şi cifre de 
culoare albastră:] 

.~<l. Cuvântul a fost scris iniţial sub forma "creiată'', dar ulterior a fost tăiată litera "i". 
IO. Nu figurează în această dactilogramă. 
11. ln locul cuvântului "Architecturei" era scris iniţial "Personalului", cuvânt care a fost şters cu o linie 
orizontală. 
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No.1214 MINISTERUL INSTRUCŢIUNII 
PUBLICE ŞI AL CULTELOR 

N.B. - Se va arăta exact adresa la care se răspunde, No. şi 

data raportului la care se referă. 
Domnule Ministru 

90564 Din 30.SEP.1915 
REGISTRATURA GENERALĂ 

Am onoare a vă aduce la cunoştinţă că prin două telegrame identice, una 
adresată Domniei Voastre şi a doua, Preşedintelui Comisiunei Monumentelor Istorice, 
înregistrată la n° 522 din 16 septembre 1915, Inalt Prea Sfinţia Sa Mitropolitul 
Moldovei şi Sucevei a crezut de cuviinţă a vă raporta despre starea Bisericei Sf" 
Nicolae Domnesc din Dorohoi, ctitorie a lui Ştefan cel Mare, arătând că ameninţă să 
să dărâme din cauza lucrărilor ce să fac acolo sub direcţiunea subsemnatului. 

Pe ambele aceste telegrame, am referit şi sunt convins, Domnule Ministru 
că între incompetinţa unei persoane lipsite de cunoştinţi tecnice şi afirmaţiunile 

arhitectului şef al Comisiunei Monumentelor Istorice, aţi putut şti de partea cui stă 
adevărul. 

Nu este pentru întâia-şi dată, Domnule Ministru, când mi să aduc din aceeaşi 
sursă acuzaţiuni cari mă jignesc în exerciţiul funcţiunei32 care o îndeplinesc de mai 
bine de zece ani în acest Minister, şi cari mă lovesc în demnitatea mea profesională. 
Intr-adevăr acum trei ani tot Inalt Prea Sfinţia Sa Mitropolitul Moldovei, prin 
telegrame analoge cu cele de acum, prevestea Ministerului ruina Salei Gotice de la 
Cetăţuia care se restaura sub direcţiunea subsemnatului (vezi tem. 33 n° 36957, 28731, 
36799, 27746 26316/912); totuşi toată lumea poate astăzi admira Sala Gotică de la 
Cetăţuia restaurată de noi. 

Am suferit multe, Domnule Ministru, din cauza amestecului celor nechemaţi 
în lucrările noastre, şi dacă nu am protestat până acum este pentru că ignoranţa celor 
cari m-au atacat nu merita răspuns. 

Astăzi însă când acuzaţiunile să repetă şi dovedesc un sistem, nu poat să 
mai rămân indiferent faţă de ele şi vin a vă ruga ca să binevoiţi, ca Ministru, a 
da satisfacţiunea cuvenită funcţionarului Dvoastră jignit în exerciţiul funcţiunei ~i 
profesiunei sale. 

arhitect şef 
N.Ghika 

32. Urmează cuvântul "mele", şters cu o linie orizontală. 
33. Lecţiune nesigură. 
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Dsale 
Domnului Ministru al Instrucţiunei Loco"34 

16) 6 octombrie 1915. Scrisoare a lui Nicolae Ghika-Budeşti către Ministru/ 
Instrucţiunii Publice în care respinge acuzaţiile mitropolitului Moldovei în legătură 
cu starea bisericii Sf Nicolae Domnesc din Dorohoi 

"RO MANIA 
[Stema regatului] 

MINISTERUL 
CULTELOR ŞI INSTRUCŢIUNII 
ADMINISTRAŢIA CASSEI BISERICII 
Serviciul Architecturei35 

Comis.Man.Istorice 
ADMINISTRAŢIA CASEI 

No.1222 

Bucureşti 

[Amprentă de ştampilă cu litere şi 
cifre de culoare albastră:] 

MINISTERUL CULTELOR ŞI 
INSTRUCŢIUNE! 

BISERICII 
N° 46188 * 6 OCT.1915 * 

N.B. - Se va arăta exact adresa la care se răspunde, No. şi REGISTRATURA 
data raportului la care se referă. 

Domnule Ministru 

Am onoare a vă aduce la cunoştinţă că prin două telegrame identice, una 
udresată Dvoastră şi a doua Domnului Preşedinte al Comisiunei Monumentelor 
Istorice înregistrată la n° 522 din 16 sept.1915, Inalt Prea Sfinţia Sa Mitropolitul 
Moldovei şi Sucevei, a crezut de cuviinţă a se raporta despre starea Bisericei Sflu 
Nicolae Domnesc din Dorohoi, ctitorie a lui Ştefan cel Mare, arătând că ameninţă să 
se dărâme din cauza lucrărilor ce să fac acolo sub direcţiunea subsemnatului. 

Pe ambele aceste telegrame, am referit şi sunt convins, Domnule Ministru 
l'l\ între avizul unei persoane lipsite de cunoştinţi tecnice şi afirmaţiunile arhitectului 
~cr al Comisiunei Monumentelor Istorice aţi putut şti de partea cui stă adevărul. 

\.I. Pc marginea textului au fost scrise două observaţii: "I X/915 Se va supune hotărârei Dlui ministru". 
!Semnătură indescifrabilă]. "S-a modificat ac.adresă şi s-a făcut alta cu n° 1222 din 5 oct.1915" 
I Semnat:] „N.Ghika". 
I\ ln locul cuvântului "Architecturei" era cuvântul "Personalului'', şters cu o linie orizontală. 
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Nu este pentru întâiaşidată, Domnule Ministru când mi s-au adus din aceeaşi 
sursă, acuzaţiuni cari mă jignesc în exerciţiul funcţiunei pe care o îndeplinesc de mai 
bine de 1 O ani în acest minister şi cari lovesc în demnitatea mea profesională. 

Intr-adevăr, acum trei ani, tot Inalt Prea Sfinţia Sa Mitropolitul Moldovei şi 
Sucevei, prin telegrame analoage cu cele de acum, prevestea Ministerului ruina Sălei 
Gotice de la Cetăţuia de lângă Iaşi care se restaura sub direcţiunea subsemnatului 
(vezi tem.36 n° 36957, 28731, 36799, 27746 şi 26316/912). Cu toate acestea, toată 
lumea poate astăzi admira Sala Gotică de la Cetăţuia restaurată de noi. 

Am suferit şi suferim multe, Domnule Ministru, din cauza amestecului 
continu[u] a celor nechemaţi în lucrările noastre şi ca funcţionari ai Ministerului nu 
avem altă cale de urmat decât de a apela la Dvoastră spre a fi apăraţi în exerciţiul 
funcţiunei noastre. 

In consecinţă cu onoare vă rog în numele serviciului al cărui şef sunt, ca 
să binevoiţi a dispune cercetareala faţa locului de cătră o persoană competinte dacă 
aveţi vreo bănuială şi în urmă să binevoiţi a dispune ca să se comunice rezultatul 
cercetărei şi Mitropoliei Moldovei spre ştiinţă. 

arhitect şef 
N.Ghika 

Dsale Domnului Ministru al Instrucţiunii Loco37
" 

17) 6 februarie 1916 Ciorna unei scrisori a lui Nicolae Ghika-Budeşti către Ermit 
Pangrati, directorul Şcolii Superioare de Arhitectură, în legătură cu conflictul avut 
cu arhitectul State Ciortan, şi el profesor în cadrul Şcolii 

"Bucureşti 6 febr.1916 

Stimate Domnule Director 

Vă rog să mă scuzaţi dacă vă trimit aci alăturate două cataloage ale prezenţelor 
elevilor cărora am făcut corectura la ultimele pro[i]ecte. Cauza pentru care vi le 
trimit Dvoastră, este că nu pot să mai am de aci înainte nici un fel de relaţiuni cu Dl 
Ciortan de la care am suportat cred destule până acum. 

36. Lectiune nesigură. 
3 7. vezi tem. n° 90564 din 30 sept.1915. Reg.Gen. [această notă face parte din scrisoare] 
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Pentru ca să nu vă deranjez în viitor, vă rog să fiţi aşa bun a-mi comunica cui 
trebu[i]e să mă adresez pentru a obţine de aci înainte cataloagele pe care le voi face 
singur şi cui trebuie să predau programele pro[i]ectele şi schiţelor pentru viitor. 

Acum o să vă pun şi pe Dvoastră în curent cu procedeurile sus numitului 
domn: ieri vin la Şcoală ca de obiceiu pentru corectură (era prima la aceste pro[i]ecte 
căci marţi a fost sărbătoare). Cer servitorului cataloagele pentru a nota prezenţele 
elevilor; mi să răspunde <<numaidecât>> şi servitorul plecă să ceară cataloagele de 
la cancelarie; aştept: după cinci minute vine servitorul şi îmi spune: vă rog să nu vă 
supăraţi, peste cinci minute le aveţi căci Dl Ciortan e la corectură. Cele cinci minute 
s-au făcut mai mult de o jumătate de oră în care timp am aşteptat în zadar. Fiindcă 
să făcuse ora 4 am trebuit să plec fără a face corectura,deoarece aveam la acea oră, o 
întâlnire în oraş. 

lată cum să poartă Dl Ciortan cu un profesor de la Şcoala Superioară de 
Arhitectură; Ştiu că nu perde nici o ocazie de a se vârâ printre noi şi de a-şi face 
reclamă din acest titlu pe care nu-l are, dar tocmai fiindcă are pretenţia de a fi la 
nivelul nostru, ar trebui să evite de a arăta mereu distanţa care îl desparte de noi. 

Eu sunt foarte hotărât după câte am suferit de la trivialitatea acestui domn ca 
să nu mai am nici o afacere cu Dsa şi cred de a mea datorie a se spune că nu voi mai 
putea lua parte la nici o lucrare a consiliului profesorilor dacă va lua parte şi acest 
domn: Decât să fiu <<coleg>> cu astfel de om prefer să mă fac ciubotar. In viaţa 
noastră, suntem expuşi la fiecare pas să ne întâlnim cu oameni lipsiţi de creştere, dar 
să spun drept că niciodată nu mi-a fost dat să am a face cu un asemenea ţărănoi şi cu 
atât mai mult regret că a trebui să-l aflu la Şcoala noastră în Consiliul profesorilor. 
Vă rog să nu vă supăraţi dacă vă spun lucrurile cu francheţa mea obicinuită, dar nu 
am putut şi nu voi putea niciodată să mă împac cu trivialitatea. 

Vă rog să mă scuzaţi dacă vă importunez cu aceste chestiuni. Mai ales că ştiu 
că sunteţi suferind; regret cu atât mai mult cele întâmplate, dar ce stric eu. 

Primiţi, vă rog, stimate Domnule Pangrati, asigurarea respectuoasei mele 
consideraţiuni. 

N.Ghika" 
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SUMMARY 

The /etters published here bring to attention the personality of the great 
architect and historian of architecture Nicolae Ghika-Budeşti (1869 - 1943), one of 
the founders and promoters of the neo-Romanian style. The correspondence sent to 
the minister of Education as well as the letters addressed to Ermil Pangrati, Rector 
of the Bucharest High Schoo/ for Architecture, document the tensions this important 
artist and scholar was not spared. Curious/y, a corif/,ict existed between him and 
another representative of the same architectural movement, State Ciortan. Some 
differences of opinion a/so existed between Alexandru Tzigara-Samurcaş, founder 
and director of the Museum of National Art, and N. Ghika-Budeşti, author of the 
project of the museum building. (MS.R.) 
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Scrisoare Societatea Arhitecţilor Români dtre N.Ghika-Budeşti - 7 aprilie 1915. 
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Scrisoare Societatea Arhitecţilor Români către N.Ghika-Budeşti - 8 aprilie 1915 
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MINISTERUL INSTRUCflUNll 
:;1 

AL CULTELOR 

ŞCOALA SUPERIOÂRĂ DE ARHITECTURĂ 
C:Alllfl.TUL DIRECToav LU I 

Scrisoare Emil Pangrati către N.Ghika-Budeşti - 27 mai 1916 
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• MUZEUL 

DE ETNOG~AFlE -ŞI ARrĂ 1':AŢIONAIÂ 

CAB I NE.TUL Olfl\t(:TOA.Ul.UI 

BucuAJ&~rr 

'fOJUOA A>JJ:et~ 
GALEI\ ~RMTEI 5 

Bilet Al.Tzigara-Samurcaş către N.Ghika-Budeşti - 10 iunie 1916 

Desen de N.Ghika-Budeşti 
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Scrisoare Emil Pangrati către N.Ghika-Budeşti -10 iunie 1916 ( pp.2,3). 
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Scrisoare Emil Pangrati ciitre N.Ghika-Budeşti - 10 iunie 1916 (p.l). 
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Scrisoare Al.Tzigara-Samurcaş către N.Ghika-Budeşti - 6 iunie 1916 (pp.1,2,3,4). 
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suntem un grup de art.1gt1 g1 1ub1tor1 de artă ,car1 ne propunem 

al apriJ1n1m rrumoaul ,tn diversele lul man1raetăr1 .-

i., ·11 "i ~ propunem să lncuraJllm pe art1şt11 nogtrl oreator1 .spre a-i 

sustrage pe oit cu putinţă ,geută\1lor car1er11 .Pr1n apr1.11nu1 ce le 

vom da ,vom căuta să stilmllăm 1uc~ile de artl .cari cu cAt vor ri 1!18i 

originale .cu at4t ne vot.da 1181 lllUlt putinţa ,să aducem gi noi contri~ 

bu\iunea noastrl progresului omeneao .-

Dar lucrarea de artl1odatl creţat~ ne vom ocupa e•o reproducem gi 

a•o tlapând1lll ,răcind astrei operă de educaţiune artistică .-

e "TO 111 ctec1 1!I aJut.ă111 opera el• creaţiune g1 eă. race 

vuigarlzare .-

= un rodnio tlrAm de activitate ,pentru noi ,va ri 1n deosebi gl acel 

a1 artei noastre naţionale .-

Bxls tl 1n PoPoTUl nostru mult s 111\ pentru rrumos ,un bogat ro11t1or 

muzicsl ,gi o intereaantl artă caeniol decoratlvl .Abia târziu am tnceput 

al obaervlm g1 al 1n\elegem aoeaatl mogt..enire păstrată la ;ară 1n scoarţe, 

1n ţesături ,tn icoane ,tn troi;e ,tn motive 1111z1oa1e g1 1n tot telul de 

luorllrl cari dovedesc un adânc instinct artistic .Din nenoroe1re,aceaată 

tnc11nare r1raaacl a scăzut mult la poporul nostru 91 se pierde pe zi ce 

trece .-

Pe lAngll. aocletă\11• cari preţueao aceste mărtur11 a1e trecutului 

nostru 91 le ocroteeo .ne propunem ce prin expoz1\11 g1 publ1caţ1un1 ,să 

.. I .. 

Manifestul Asociaţiei „Arta" (p.1). 
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redegtept!m simţul artistic .precum gi dragostea tuturor pentru a

ceastă veche comoarl romAneascl .-

Ne iTim fnsl 1ntr'un timp tncăroat cu nori gi plin de amenin• 

ţlri .Dar prin artă OllUl s'! putut tn totdeauna r1d1ca de-asupra 

Tremur1lor .spre a-g1 11mpez1 cugetul g1 a pr1nda puteri no1 pentru 

a crede g1 a lllWl01 .-
cu asemenea convingeri tncepem aoeast~ migoare de reugit că-

reia nu ne 1n4o1• .deoarece 1nsutle~1rea noastră va r1 stăruitoare 

Manifestul Asociaţiei „Arta" (p.2). 
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CONTRIBUTII LA EVOCAREA ACTIVITĂTII , , 
SCULPTORULUI WLADIMIR C. HEGEL 

Prof. Virgiliu Z. Teodorescu 

,JI seric istoric este u ohligufic /!Clltrll omenire. u o wlLtllgi c11 cc 

ui u/lu!, c.\ll' o oh!igufie jJC11/ru/iccurl', nlnllÎ111i11d cu un:iu cure pol 

s1/ seric. s1i od1111e şi cc u11 u/la! de lu cine 1111 111oi /!outc \'urhi " .... 

i\icolac Iorga 

La propaştrea sculpturii româneşti o contribuţie remarcabilă a avut
o şi sculptorul W.C.Hegel, exemplar prin modul cum şi-a onorat comanditarii şi 

prin tratarea temelor abordate numai după o prealabilă documentare referitoare 
la contextul istoric al subiectului, la temperamentului personalităţilor implicate 
în evenimentul evocat - personalităţi ce defineau ansamblul viitorului monument 
solicitat de comitetele de iniţiativă. Totodată, prin modul cum a ştiut ca propriile 
cunoştinţe să le împărtăşească celor ce se aflau în formare ca viitori artişti plastici, 
s-a dovedit a fi un formator de viitori sculptori, predilect monumentalişti. 

Firesc este ca o evocare a unei persoane să asigure o trecere prin biografia 
respectivului subiect. În cazul lui W.C.H. 1 atât obârşia, prezenţa în Franţa, cât şi 
perioada finală a vieţii sunt încă învăluite de un linţoliu care reclamă viitoare temerare 
incursiuni documentare care să înlăture asemenea neclarităţi. 

Preocuparea lui V.A. Urechia2 de a depista un artist plastic străin care, invitat 
în România ultimelor decenii ale secolului XX„ să realizeze o serie de lucrări de 
artă monumentală s-a dovedit a fi inspirată. Beneficiind de recomandări îndreptăţite, 
W.C.H. s-a adaptat operativ la ceea ce era specificul local. Faptul că a căutat să 
cunoască acest specific, sesizând cele necesare a fi întreprinse pentru a asigura 
cuvenitele metamorfoze, l-au situat adeseori printre întreprinzătorii care nu acceptă 
ca o fatalitate lipsa unor logice verigi în ceea ce era în altă parte o firească succesiune. 
Era de neacceptat pentru el ca modelările artiştilor sculptori din România să ajungă, 
după turnarea în gips, să fie trimise în centre ale Europei „specializate" în turnarea 
în metalul care să le confere perenitatea şi preţiozitatea necesară. Condiţiile de 
transport, cu riscuri privind integritatea fragilelor componente, preţurile implicate 
care amplificau adeseori devizul lucrării, în chiar dezavantajul artistului creator, au 
fost argumente pentru a determina luarea hotărârii de a trece la constituirea unei 
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asemenea turnătorii care să fie pepiniera de formare a viitorilor specialişti în multiplele 
subtilităţi ale turnărilor de un înalt rafinament, care să asigure punerea în evidenţă 
a tuturor componentelor modelajului conferit de artistul creator. Demersurile, prin 
argumentaţia lui W.C.H., au avut o promptă finalitate prin importarea3 instalaţiilor 

necesare, montarea lor în cadrul Şcolii Superioare de Arte şi Meserii din Bucureşti 
unde W.C.H. era unul din activele cadre didactice. A constituit un grup de cursanţi 
doritori a se forma ca viitori specialişti. Selectiv, a remarcat operativ setea de a 
cunoaşte a unui pui de ţăran de pe plaiurile Fălciului. Şefului de promoţie W.C.H. 
s-a străduit să-i asigure o desăvârşire prin cunoaşterea experienţei predecesorilor 
dar şi a contemporanilor din Europa. Ca atare, pentru 5 ani, a dobândit pentru Vasile 
V. Răşcanu4 o bursă care i-a permis să parcurgă un itinerariu european care l-a 
familiarizat cu ceea ce era ancestrala stăpânire a subtilelor procedee care confereau 
lucrării tuşeul unei desăvârşite creaţii artistice. 

Prioritară în anii prezenţei în România i-a fost prompta îndeplinire a 
contractelor ce l-au purtat predilect în oraşele Bucureşti şi Iaşi. 

O primă lucrare de anvergură a contractat-o W.C.H. cu comitetul de iniţiativă 
din Iaşi, constituit în Societatea „Miron Costin"5 doritoare a cinsti memoria omului 
de cultură, cronicarul Miron Costin6

• După turnarea în bronz, atât statuia cât şi 

basoreliefurile au fost expuse temporar în holul central al Ateneului Român, prilej 
pentru bucureşteni să remarce calităţile acestora. La Iaşi, săpăturile pentru realizarea 
radierului au fost declanşate la 12 iunie 1888, când a fost pusă piatra de fundaţie. 
Lucrările de amplasare a piedestalului, a componentelor sculpturale, s-au finalizat în 
toamna anului 1888, permiţând organizatorilor să adreseze invitaţia pentru participarea 
la dezvelirea-sfinţirea monumentului în ziua de 30 septembrie. Contribuabilii la 
subvenţia cu caracter naţional au căutat să fie prezenţi la solemnitate. Au luat cuvântul 
Mihail Kogălniceanu, preşedintele în exerciţiu al Academiei Române, iniţiatorul 

acţiunii, Vasile A. Urechia şi edilul Vasile Pogor. Răsunetul evenimentului a ajuns şi 
dincolo de fruntariile de atunci ale României. Printre entuziaştii participanţi s-au aflat 
tineri români şi poloni din teritoriul aflat sub stăpânirea Austriei. În program a fost 
inclus şi momentul când grupul de corişti dirijat de compozitorul Gavril Muzicescu' 
a dat glas marşului special compus de inimosul iubitor al melosului românesc. 

Prin amploare, elementele componente ale compoziţiei - atât a statuii 
monumentale cât şi a basoreliefurilor8 precum şi a ambientului amplasamentului'' 
- monumentul Miron Costin a devenit în timp o lucrare de referinţă în domeniul 
artei monumentale româneşti. La reuşita realizare a contribuit şi buna colaborare cu 
arhitectul Nicolae Gabrielescu 10

, care a proiectat piedestalul monumentului. 
Peste ani, artistul plastic şi totodată exigentul critic de artă, Nicolae N. Tonitza, 

a formulat o concludentă apreciere: Cea mai reuşită statuie, din cele care s-au ridicat 
pe pământul ţării româneşti este, fără tăgadă, statuia cronicarului Miron Costin din 
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laşi. Esteţii sunt unanimi în această părere. Este cea mai reuşită, fiindcă îndeplineşte 
toate calităţile ce se cer unui monument public. E elocventă fără să fie zbuciumată. 
I·: ireproşabilă ca forme anatomice şi ca proporţii. E ideal adaptată la un soclu cu 
urhitectură pitorească şi cuminte. E documentat costumată. E expresivă şi sugestivă. 
~i mai cu seamă, e decorativă şi perfect încadrată în decorul înconjurător. .. 11 

În patrimoniul Muzeului Naţional de Artă din Bucureşti se aftă o statuetă 
Miron Costin, lucrare turnată în bronz redându-l pe cărturar cu barbă, mustaţă şi 
rlete, având pe cap o coroană. 

În anii 1890-1891, a acordat o atenţie deosebită evocării complexităţii 
personalităţi a lui Mihail Kogălniceanu 12 • Realizarea măştii 13 , a bustului 14

, s-au 
constituit printre primele reuşite 15ale Şcolii de Arte şi Meserii din Bucureşti în 
domeniul finalizării unei lucrări de artă. 

Concomitent, a avut în lucru modelarea şi a altor lucrări 16 În anul 1891, 
ulenţia sculptorului era concentrată spre realizarea17 predilectă a evocării omului 
rolitic Ion C. Brătianu 18 • 

În anii 1891-1892, modelări anterioare au fost turnate în bronz19 la Florenţa, Italia. 
Ne referim la busturile Regele Carol 12° şi Regina Elisabeta21

, lucrări intrate în patrimoniile 
Palatului Regal din Bucureşti, Muzeului22 Simu23 şi Muzeului Naţional Peleş24 • 

W.C.H. a avut posibilitatea ca, în ultimii ani ai vieţii lui Mihail Kogălniceanu, 
~n realizeze la Constanţa, în timpul verii, câteva şedinţe de schiţare a caracteristicilor, 
pentru a-i putea ulterior, în atelier, modela bustul. Lucrarea Mihail Kogălniceanu a 
fost definitivată25 în bronz patinat în anul 1893. 

Toamna anului 1893 a reunit o numeroasă participare la solemnitatea26 din 24 
octombrie, de la Galaţi, cu ocazia dezvelirii bustului Mihail Kogălniceanu, prilej de 
evocare a contribuţiilor majore ale acestui ilustru diplomat, întru apărarea intereselor 
României în problemele Dunării. 

În anul 1894, artistul a participat la o mare expoziţie27 cu caracter naţional. 
A expus lucrările basorelieful Doamna D cu copiii şi capul Carp28

, bronz. 
I ,a 2 iunie 1896, la Bacău, a avut loc o amplă manifestare29

, când bustul Mihail 
Kogălniceanu, donaţie a lui V.A. Urechia şi a lui W.C. Hegel, a fost amplasată în forul 
public. A fost cuplată cu dezvelirea bustului Vasile Alecsandri30

, lucrare comandată31 

de locuitorii oraşului lui W.C.H. 
in primele decenii ale veacului XX, un exemplar32 al bustului Mihail Kogălniceanu, 
I umat la Şcoala de Arte şi Meserii, a intrat ca donaţie în patrimoniul oraşului Suceava, 
liind integrat în colecţia de sculpturi a Muzeului de Artă. 

Pentru grădina Ateneului Român, în anul 1897, W.C.H. a finalizat33 bustul 
l·:năchiţă Văcărescu34, pentru a marca centenarul ilustrului înaintaş al culturii româneşti. 

Mobilizat de V.A.Urechia, sculptorul W.C.H. a modelat basoreliefurile 
monumentului amplasat la Războieni, jud. Neamţ, pentru a fi urmaşilor evocare a 
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În Bucureşti, în anul 1903, a avut loc solemnitatea dezvelirii55 monumentului 
C. A. Rosetti56

, având în compunere statuia şi două basoreliefuri, piese turnate în 
bronz la Şcoala Superioară de Arte şi Meserii din Bucureşti. 

La început de veac XX, au fost declanşate acţiunile premergătoare şi 

pregătitoare ale unor evocatoare evenimentele din trecutul neamului românesc. Vara 
anului 1904 era prilej de rememorare a faptelor bravului domn al Moldovei Ştefan 
cel Mare57

• Anticipând, numeroase colectivităţi s-au considerat mobilizate la actul 
cinstirii, prin ceea ce le erau specific ca profil profesional, aspiraţii, afinităţii. Anturajul 
sculptorului se afla în rândurile avangărzii şi, ca atare, şi el s-a considerat antrenat 
la nobila misiune. A procedat la modelarea58 unui cap şi a unui medalion Ştefan 
cel Mare, ambele lucrări fiind turnate în gips, motive neconsemnate determinând 
stoparea finalizării în material definitiv. 

Pentru complexul edificiu al Fundaţiei Universitare „Carol I"59 din Bucureşti, 
W.C.H. a realizat două busturi Carol I care au fost amplasate, unul, turnat în bronz. 
în firida de la intrarea în foaierul bibliotecii, iar cel de al doilea, în faţa scării care 
conduce la direcţiunea bibliotecii, într-o nişă- piesă dăltuită în marmură. Solemnitatea 
dezvelirii60 busturilor Carol I, realizate de W.C. H„ a avut loc la Fundaţia Universitarii 
„Carol I" la 9 mai 1905. 

Un vechi deziderat al ieşenilor, formulat61 la 27 august 1890 prin glasul 
lui Vasile Pogor, s-a lansat ca lucrare încredinţată62 sculptorului W.C.H„ în 1900 şi 
rezolvată, după tărăgănări locale, în toamna anului 1906 când, la 15 octombrie, a avut 
loc în faţa edificiului Teatrului Naţional din Iaşi solemnitatea dezvelirii63 şi sfinţirii 

monumentului Vasile Alecsandri. Proporţiile acestui simbol, raportul cu faţada 
clădirii teatrului, componentele sculpturale, atât statuia cât şi basoreliefurile turnate 
în bronz, i-au oferit realizatorului modelării satisfacţia de a remarca reacţiile64 celor 
care, ani de zile, se consideraseră mobilizaţi întru aducerea în forul public a acestui 
simbol al bardului de la Mirceşti. O distinctă ţinută o are piedestalul, sculptorul 
W.C.H. încredinţând lucrările de pietrărie maistrului pietrar Gheorghe Boboc65

• 

Dacă pe faţa principală laconicul text evocă persoana anii vieţii: VASILE 
ALECSANDRI 1819-1890 pe faţa remarcabilă la ieşirea din clădirea teatrului este 
dedicaţia: POPORUL ROMÂN POETULUI SĂU IUBIT 1905. 

Monumentul Vasile Alecsandri a fost dezvelit-sfinţit la 15 octombrie 1906. 
Mai „tânărului" scriitor Nicu Gane66 organizatorii i-au oferit prilejul de a-l omagia 
pe cel care i-a onorat ridicând acest simbol la Iaşi. 

În decursul deceniilor veacului XX, acest simbol a fost apreciat, existând şi 
păreri negative. Considerăm că cele formulate de criticul şi istoricul de artă George 
Oprescu67 relevă expresivitatea lucrări: „Alecsandri, la Iaşi, ne este arătat în picioare, 
în redingotă, pe umărul drept cu o manta care-i acoperă spatele şi cade apoi la pământ, 
în falduri grele. Gestul simplu şi natural al mâinii stângi dusă la bărbie, frecvent 
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multora în momentul când meditează, înclinarea uşoară a capul îngândurat, sunt 
detalii juste, bine găsite şi evocatoare insuflând viaţă acestei opere". Efectiva punere 
in valoare a monumentului şi a edificiului Teatrului Naţional „Vasile Alecsandri" s-a 
realizat în momentul modificărilor urbanistice efectuate prin deschiderea întreprinsă 
dinspre axul oraşului, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, spaţiul verde, aleea pietonală 
dotările sculpturale conjugându-se armonios, apoteotic, spre respectivul simbol. 

Conducerea societăţii Ateneul Român a considerat ca o datorie de onoare 
sl\ imortalizeze printr-o lucrare sculpturală pe fostul coleg V.A. Urechia68 care, în 
unii vieţii, fusese inimă şi suflet pentru înfiinţarea societăţii, dobândirea unui local 
propriu, organizarea în teritoriu a filialelor, toate cele preconizate fiind menite a 
propăşii actul cultural ştiinţific pe întreg teritoriul românesc. În acest scop, s-au 
ndresat sculptorului W.C.H., ale cărui relaţii de bune decenii cu cel care-l adusese 
in România îl definea ca cel mai îndreptăţit să abordeze respectiva temă. Nu era o 
problemă nouă. Sculptorul modelase69 anterior un bust V.A. Urechia care, turnat în 
~ips, era o prezenţă în mediul cel mai căutat de neobositul căutător de informaţii 
referitoare la trecutul şi înaintaşii românilor. Bustul trona la loc de cinste în Biblioteca 
Ateneului Român cinstindu-i memoria ca donator a numeroase şi preţioase volume. 
Acum se solicita70 şi un exemplar turnat în bronz care să se alăture celor din curtea 
din faţa edificiului societăţii. 

Capitala avea la început de veac XX, în galeria oamenilor nemijlocit legaţi 
de respectiva vatră a oraşului, la loc de înaltă cinstire şi preţuire, numele ctitorului de 
l'dificii ce au avut în timp meniri ce depăşeau saga unei familii 71

• Dinicu Golescu şi 
ni lui, prin cele întreprinse, au fost totodată deschizători de orizonturi, implicându-se 
in tot ceea ce a fost necesar pentru metamorfozarea societăţii româneşti. 

Ca atare, în zona nordică a Capitalei unde, în veacul al XIX-iea, familia 
< !oiescu a deţinut o mare proprietate, edilii au definit una din importantele artere 
de circulaţie cu numele Dinicu Golescu72

, iar pentru perpetuarea cinstirii s-a hotărât 
ridicarea unui reprezentativ monument evocând, prin statuia şi busturile preconizate, 
pc membrii familiei. După adoptarea formulei de realizare a ansamblului, pentru o 
operativă soluţionare, s-a procedat la realizarea modelării componentelor de către 
mai mulţi artişti plastici. Sculptorii desemnaţi a le realiza73 au fost: W.C.H. - care 
11 conceput ansamblul a preluat modelarea statuii Dinicu Golescu şi a două busturi 
redându-i pe Ştefan74 şi Nicolae75 Golescu; Carol Storck76 un bust evocându-l pe 
Radu77 Golescu, iar Dimitrie Demetrescu Mirea78 

- bustul Alexandru79 Golescu. 
Modul cum a fost conceput ansamblul, cu un piedestal care să preia armonios 

11ceste componente, asigură caracterul unitar al lucrării. Feţele laterale ale piedestalului 
nu câte o nişă în care sunt plasate respectivele busturi. Pe piedestal, dominând, este 
plasată statuia ronde-bosse. Piedestalul este realizat cu piatră extrasă din cariera de 
rnlcar de la Albeşti, Câmpulung. Componentele sculpturale au fost turnate în bronz. 
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Preocuparea celor aflaţi la conducerea Ateneul Român de a cinsti memoria 
„ateneiştilor" cu meritorii contribuţii la propăşirea acestui forum cultural, s-a 
manifestat până la desfiinţarea societăţii prin variate formule, inclusiv amplasând în 
incinta edificiului sau în curtea acestuia a unor simboluri sculpturale. 

La 17 septembrie 1909, sculptorul W.C. H. se oferea80 să execute pentru 
societatea Ateneul Român busturile P.S. Aurelian81 şi C.I. Stăncescu82 la suma de 
2000 franci fiecare, pentru Grădina Ateneului Român, în maniera în care a realizat 
cele deja executate83 evocându-i pe Mihail Kogălniceanu şi Constantin Esarcu. 

Oferta sculptorului W.C.H. a fost acceptată, artistul trecând la modelarea 
busturilor. După modelare şi turnare în gips, acestea au fost turnate în bronz, ajungând 
să fie amplasate pe piedestale asemănătoare, în ambianţa grădinii din faţa Ateneului 
Român. Ceremonia dezvelirii a inclus şi pe cel dedicat lui V.A. Urechia. 

Spre finalul anului 1909, W.C.H. părăseşte84 teritoriul României emigrând în 
S.U.A., însă prin corespondenţă continuă legăturile cu comanditarii şi organizatorii 
din România. 

Publicul a avut posibilitatea, la Bucureşti, ca, în primăvara anului 1910, 
să remarce, în cadrul expoziţiei oficiale85

, lucrări concepute de sculptorul W.C.H. 
Remarcabilă prin concepţia compoziţională era lucrarea alegorică Gloria României. A 
fost concepută de artist ca o machetă86 a unei coloane care avea în maniera Columnei lui 
Traian o amplă evocare a evenimentelor care au condus la Independenţa României. 

Conducerea filialei societăţii Ateneul Român din Dorohoi manifestase, încă 
din primii ani ai secolului XX ,interesul realizării şi amplasării în forul public a 
unui monument dedicat cinstirii lui Mihail Kogălniceanu. Entuziastul preşedinte a 
acţionat87 pentru strângerea fondurilor necesare pentru realizarea unui bust, a unui 
basorelief, a piedestalului şi lucrărilor de amplasare. Problema fiind în general 
teoretic rezolvată, s-au adresat sculptorului W.C.H. care, în 1908, s-a achitat de 
misiunea asumată. Au mai fost necesare înlăturarea unor dificultăţi, până la efectiva 
dezvelire din 1912. 

Locuitorii oraşului Piatra Neamţ, ca şi cei din judeţul Neamţ, şi-au dorit88 în 
centrul localităţii un monument Mihail Kogălniceanu. Comitetul de iniţiativă avea 
energica participare a mitropolitului Pimen89

• Realizarea o încredinţaseră sculptorului 
W.C.H., care a modelat, în 1913, în străinătate, atât statuia cât şi basorelieful. Piesele 
au dobândit perenitate fiind turnate în bronz la Berlin, de unde au fost expediate 
beneficiarilor. Oraşului Piatra Neamţ i se conferise calitatea de gazdă, în toamna 
anului 1913, a anualelor congrese ale Ligii Culturale. 

Au venit anii marilor sacrificii impuse de evenimentele militare la care 
întreaga suflare a fost participantă fie moral şi material, fie cu arma în mână. 
Depăşirea enormelor distrugeri a permis reluarea unor intenţii anterioare. Deşi 
sculptorul decedase departe de România, turnătorul V.V. Răşcanu păstrase gipsurile 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



PERSONALITĂŢI 21 I 

pieselor turnate şi, ca atare, cei ce i s-au adresat au obţinut replicile90 turnate în bronz. 
O asemenea soluţie au folosit-o şi cei din comitetul de iniţiativă din oraşul Târgu 
Ocna, care au solicitat un bust Mihail Kogălniceanu pe care l-au amplasat în centrul 
localităţii şi pe care l-au dezvelit în anul 1928. 

Treptat, conul de umbră s-a aşternut şi, pe această cale, unele confuzii sunt 
adeseori formulate, lipsind o lucrare monografică bine documentată. 

În anul 1936, sub auspiciile Ateneului Român, numele i-a fost reamintit într
un text evocator publicat91 în periodicul respectivei societăţi. 

După cel de al Doilea Război Mondial, o atentă cercetare92 a întreprins-o 
George Oprescu93

, în limita izvoarelor avute la timpul respectiv la dispoziţie, iar 
istoricul Dan Berindei a relevat94 apetenţa sculptorului pentru evocarea, prin creaţiile 
sale, de personalităţi ale revoluţiei de la 1848. Eronat, însă, atribuie lui W.C.H. 
monumentul Mihail Kogălniceanu de la laşi din faţa palatului Universităţii, lucrarea 
fiind realizată de sculptorul Raffaello Romanelli95 • 

Unele semnificative date sunt incluse în studiile publicate96 în ultimele 
decenii de istoricul de artă Petre Oprea97

• 

Dicţionarul elaborat de Mircea Deac98 oferă99 date diferite atât în privinţa 
vieţii cât şi a momentului venirii în România. 

Unele informaţii sunt eliptice, predilect fiind lipsite de datarea elaborării 
modelajului, turnării în bronz sau dăltuirii în marmură. Cităm lucrări fără 
datare: frontispiciul Institutului Anatomic; Bucureşti - Palatul Justiţiei -statuia 
Justiţiei; Cimitirul Bellu -bustul generalului Alexandru Cernat, bronz turnat V.V. 
Răşcanu; basorelieful100 M. Eustaţiade; bustul1° 1 Gheorghe Chiţu 102, , marmură; 
medalionul 103Smara104

; Duca105 (???)w6
• 

Parcurgerea acestor rânduri, sper, relevă o personalitate de artist care, prin 
creaţiile sale, reclamă o mai bună aprofundare a izvoarelor documentare care să 
permită datrea lucrărilor sale, cine le-au fost beneficiarii, momentul inaugurării lor, 
evoluţiile în timp, intervenţii evcentuale care le-au modificat aspectul iniţial, locuri 
unde se află cele „retrase" din forul public. 

Sunt totodată necesare date referitoare la biografia lui W.C.H.: când şi 
unde s-a născut, unde a urmat anii şcolarităţii, când şi de ce a părăsit teritoriul natal 
(considerente de natură politică menite a-i salva familia oprimată de ocupanţii 
teritoriului polonez sau necesitatea de a fi în ambianţa creuzetului parizian al artelor 
plastice?), cât a durat prezenţa sa în Franţa, cu ce acte a străbătut Europa şi cum/ 
când a venit în România, unde a locuit şi unde a avut atelierul în Bucureşti, arhiva 
sa unde a ajuns în momentul părăsirii teritoriului României. Deceniile existenţei în 
România l-au determinat să solicite cetăţenia română. Dacă da, când a obţinut-o? 
A ajuns direct în S.U.A. sau a trăit/creat pe teritoriul Europei (vezi comanda pentru 
monumentul Mihail Kogălniceanu pentru Piatra Neamţ ce are menţiunea „I 913, 
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Berlin")? Prezenţa în S.U.A. s-a soldat şi cu realizări artistice - unde, de cine au 
fost comandate, ce amplasamente au primit (for public, instituţii muzeale, colecţii 
particulare)? Starea de sănătate. Localitatea ultimelor clipe ale vieţii, locul de veci. 
Modul cum personalitatea/creaţia sa se regăsesc în lucrări de referinţă. 

SUMMARY 

The article presents one of the most intersting personalities of the Romanian 
modern sculpture - Wladimir C.Hegel, an artist of Polish origin, trained in France, 
who was an active presence in the cultural life of Bucharest, both as an author of 
monuments and portraits, and as a teacher. 

Note 
I. Wladimir C. HEGEL (1838, pe teritoriul fostei Polonii - 1918, ? S.U.A.) Părinti de obârşie 
germană. Studii de artă în Franţa la Paris cu profesorii artişti Geoffroy şi Cabet unde s-a afirmat fiind 
recomandat lui V.A. Urechia care la invitat în România pentru a realiza iniţial monumentul-mausoleu 
de la Iaşi dedicat lui Miron Costin. A rămas în România până în anul 1909, având contribuţii majore 
la susţinerea învăţământului artistic prin modul cum a predat la Ateneul Român, la Şcoala pentru fete, 
la Şcoala de Arte şi Meserii din 1891 şi la Şcoala de Belle Arte din Bucureşti în perioada anilor 1898-
1909. Prin preocuparea sa s-au pus bazele turnătoriei artistice din România. Comenzile primite au 
dus la realizarea unor valoroase monumente care au fost integrate în forul public din diverse oraşe. 
Comenzile au condus la realizarea monumentelor: Miron Costin, la Iaşi; Pompierilor, C.A. Rosetti, 
busturilor: Constantin Esarcu, Carol I, V.A. Urechia, Stăncescu, M. Kogălniceanu, C. I. Istrati, V. 
Alecsandri, Dinicu Golescu, frontonul Institutului Anatomic în Bucureşti, alegoria Gloria României. 
În 1909 a plecat în S.U.A. 
Lucian Predescu, Enciclopedia Cugetarea - material românesc, oameni şi înfăptuiri, Editura Cugetarea 
- Georgescu Delafras, Bucureşti, 1940, p. 392. 
N.B. ! alte surse menţionează naşterea la 1832_. 
Referinţele la venirea în România sunt variate: majoritatea consemnând anul 1885. 
2. V.A. URECHIA /pseudonimul lui Vasile Alexandrescu/ ( 15/27 februarie 1834, Piatra N eamt - 22 
noiembrie/5 decembrie 190 I, Bucureşti. cimitirul Bellu, figura 30, locul 2). Liceul la laşi, studii de litere, 
ştiinţe şi filozofie în Franta şi Spania, istoric, scriitor, carieră didactică universitară din 1857, la laşi şi 
Bucureşti, folclorist, s-a preocupat de depistarea mărturiilor trecutului referitoare la istoria poporului 
român, concomitent manifestând o preocupare constantă pentru trecutul şi soarta românilor din afara 
graniţelor României a fost permanent preocupat de evoluţia şcolii, adunând şi publicând documente, 
a acordat o atenţie deosebită monumentelor istorice, cinstirii Eroilor neamului şi a personalităţilor; 
activitate în calitate de secretar general şi ministru în Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, editur 
de periodice, iniţiator şi fondator de societăţi menite să sprijine activitatea românilor de pretutindeni. 
membru fondator şi preşedinte al Ligii Culturale, al Ateneului Român, al Societăţii macedoromâne, al 
Societăţii literare devenită evolutiv Societatea Academică Română, Academia Română. La menţionatele 
societăţi a fost un consecvent donator, contribuind la îmbogăţirea patrimoniului acestora. Fecund 
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scriitor, folclorist, animator cultural, iniţiator şi participant la înfiinţarea şi susţinerea unor instituţii 
culturale, conferenţiar, publicist, deputat, senator, membru al Academiei Române 2/14 iunie 1867 şi al 
altor prestigioase foruri ştiinţifice internaţionale, donator. 
Vistian Goia, V.A. Urechia, studiu monografic, Editura Minerva, Bucureşti, 1979, 264 p.+ 7 pi. [A.N. 
Biblioteca III 18.290). 
Prof. dr. Gheorghe Părnuţă, V.A. Urechia istoric al şcolilor şi editor de documente şcolare, în: Societatea 
de Ştiinţe Filologice din R.S.R„ „Buletinul societăţii pe anul 1984", Bucureşti, 1984, p. 53-56. 
Virgiliu Z. Teodorescu, Preocupările lui V. A. Urechia în vederea propăşirii artei statuare în România, 
în: „Revista Muzeelor şi monumentelor" seria „Monumente istorice şi de artă", Bucureşti, nr. 2, 1984, 
p. 68-72. 
Dorina N. Rusu, Istoria Academiei Române - repere cronologice, Editura Academiei Române, 
Bucureşti, 1992, p. 9 (membru fondator 1113 aprilie 1866), p. 21 (secretar 8/20 august 1867), p. 39 
(secretar general 18/30 august 1872), p. 29, 30, 33, 36, 71, 102 (primul donator la 26 septembrie/9 
octombrie 1868 cu care a început constituirea tezaurului Bibliotecii Societăţii Academice Române; p. 
91 V.A. U. a reprezentat Academia Română la solemnitatea inaugurării monumentului de la Războieni, 
jud. Neamţ la 27 octombrie/8 noiembrie 1891. 
3. Ion Cojocaru, Şcoli tehnice profesionale şi de specialitate din statul român 1864-1918, Editura 
Didactică şi Pedagogică, 1971, p. 65: s-a importat de la Liverpool, Anglia, o instalaţie de topire a 
metalelor pentru Şcoala deArte şi Meserii din Bucureşti. La expoziţia cooperatiştilor din 1894 organizată 
în Bucureşti şcoala a prezentat busturile Miron Costin, Mihail Kogălniceanu,Un doge veneţian. 
A.N.-D.A.I.C„ fond Ministerul Agriculturii şi Domeniilor- Diverse, dosar 525/1894, f. 149, nota 3: în 
atelierul Şcolii de Arte şi Meserii din Bucureşti au fost turnate în bronz statuile Carol Davila, lucrare a 
lui Carol Storck, dezvelită la 16 octombrie 1903 în faţa localului Facultăţii de Medicină; statuia C.A. 
Rosetti lucrare a lui W.C. Hegel; p. 66:după 1899 Şcoala Superioară de arte şi Meserii din Bucureşti a 
fost mutată de la Filaret la Polizu. [Biblioteca Centrală Pedagogică II 53.104). 
Virgiliu Z. Teodorescu, Contribuţii la istoricul turnătoriilor 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.) 
4. Vasile V. RĂSCANU (12 august 1877, Ţifu, comuna Banca, azi 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 bursier la Şcoala Superioară de Arte şi Meserii, specialitatea 
turnătorie în metal, specializare ca bursier al statului în Germania, Franţa, Austria, Italia ( 1900-1905), 
revine în ţară şi cu sprijinul lui Frederic Storck realizează întreprinderea V.V. Răşcanu & comp. în 
Bucureşti, str. Felix nr. 89 care a evoluat până în 1945 realizând cele mai dificile lucrări de artă, fiind 
upreciat şi de artiştii străini; a contribuit la formarea unei noi generaţii de turnători care i-au continuat 
munca în cadrul Combinatului Fondului Plastic. 
A.N.-D.A.I.C„ fond V.V. Răşcanu, Tl/8 V.V. Răşcanu, în 1895, elev în clasa I-a a turnat bustul (hermă) 
generalului Cerna!, bronz, realizat de Hegel pentru mormântul din cimitirul Bellu, figura 34. Pe piedestal 
~i o coroană şi text, bronz. 
Virgiliu Z. Teodorescu, Contribuţii la istoricul turnătoriilor artistice în metal din România, în „Muzeul 
Naţional", voi. X, Bucureşti, 1998, p. 181-188. 
:'i. Societatea „Miron Costin" a reunit în rândurile sale pe cei care doreau să acţioneze atât pentru 
cinstirea memoriei ilustrului cărturar cât şi a altor personalităţi ale istoriei românilor. Statutul adoptat a 
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antrenat la acţiune pe: Mihail Kogălniceanu, Alexandru Odobescu, Vasile Alecsandri, Titu Maiorescu, 
Bogdan P. Hasdeu, Vasile A. Urechia, Vasile Pogor, Leon Negrutzzi ş.a. Ca un important obiectiv 
societatea şi-a propus ridicarea la Iaşi a unui monument dedicat lui Miron Costin. 
A.N.-D.J. Neamţ, Piatra Neamţ, fond Primăria Târgu Neamţ, dosar 178/1887, f .1 la 30 iunie 1887 
iniţiativa de a ridica statuia lui Miron Costin în primăvara anului 1888 la Iaşi. Au fost incluşi în comitetul 
de iniţiativă: Mihail Kogălniceanu, preşedintele Academiei, Dimitrie Sturdza, ministrul Instrucţiunii 
Publice, episcopul Ştefănescu Melhisedec, G. Creţeanu administratorul Domeniilor Coroanei, Titu 
Maiorescu, ministru, Leon Negruzzi, senator, Alexandru Odobescu, membru al Academiei Române, 
Nicolae Ionescu, profesor, deputat, Constantin Stăncescu directorul Teatrului, Bogdan Petriceicu 
Hasdeu, preşedintele Consiliului Permanent, A. Papadopol-Calimach, ministru, deputat, V.A. Urechia 
secretarul comitetului; f. 2 Consiliul permanent Târgu Neam\ a hotărât să acorde suma de 100 lei 
pentru monument; f. 3 V.A. Urechia locuia în Bucureşti pe str. Ştirbei Vodă nr. 66; f. 4 societatea 
pentru ridicarea statuii statut: art. l Societatea pentru ridicarea statuii sub care se vor depune osemintele 
lui Miron Costin aflate la Brănişteni. Sumele se strângeau prin cotizaţii, subscripţii şi subvenţii. Va 
fi realizat de Hegel „sculptorul francez". După ridicare statuii societatea îşi va continua existenţa 
propunându-şi a ridica alte monumente în memoria bravilor bărbaţi ai ţării de mai înainte de secolul 
al XIX-iea. În caz de dizolvare actele se vor depune la Arhiva Academiei Române; f. 5 Consiliul 
Permanent al jud. Piatra acorda 100 lei pentru statuia Miron Costin. 
Lidia Mihăilescu-Brânceanu, Demersurile lui V.A. Urechia pentru ridicarea statuii lui Miron Costin, 
în: „Revista Muzeelor şi monumentelor'', seria „Monumente istorice şi de artă", Bucureşti, nr. 2, 
1984, p. 72-74. Referinţă la preocuparea Societătii pentru ridicarea unei statui lui Miron Costin. Este 
menţionat comitetul diriguitor: O.A. Sturdza, B.P.Hasdeu, Ştefănescu Melhisedec, I. Kalinderu, A. 
Papadopol-Calimach, A. Odobescu, N. Gane, N. Ionescu, N. Culianu, T. Maiorescu, C.D. Stăncescu, 
preşedinte M. Kogălniceanu 
6. Miron COSTIN (februarie /30 martie/ 1633 - 18 decembrie 1691, Roman, azi jud. Neam\, 
înmormântat în biserica din Bărboşi împreună cu fratele Velicico, reînhumat sub monumentul de la 
Iaşi) Fiul lui Iancu Costin, studii la Bar (Podolia, Polonia, azi înglobată în Ucraina) la şcoala iezuiţilor, 
poliglot ştiind latina, italiana, polona, rusa. Polonia la 1638 i-a acordat indigenatul şi titluri nobiliare, a 
revenit la 1653 în Moldova, participă la reprimarea seimenilor răsculaţi, boier cu activitate politică care 
a urcat treptele ierarhice (sulger, paharnic, pârcălab, marte comis, mare vomic până la rangul de marc 
logofăt a rezolvat o serie de probleme diplomatice. A servit în anii domniilor Vasile Lupu, Gheorghe 
Ştefan, Gheorghe Ghica, Ştefănită Lupu (Papură Vodă), Eustatie Dabija Vodă, Ştefan Petriceicu, 
Antonie Ruset, Gheorghe Duca. Participă la confruntările militare. La 1673 reacţia fată de politica 
expansionistă a Imperiului Otoman: Suntem noi moldovenii bucuroşi să se lăţească împărăţia în toate 
părţile cât de mult, iar peste ţara noastră nu ne pare bine să se lăţească. Pe parcursul anilor a îndeplinit 
o serie de misiuni făcând drumuri în ţara Românească care l-au condus până pe actuala vatră a oraşului 
Drobeta Turnu Severin şi Târgu Jiu, la Istambul, Neuhăusel, Viena. La 25 decembrie 1683 a fost luut 
prizonier de polonezi la Domneşti şi dus în Polonia, fiind sub protectia lui Ioan Sobieski, trăieşte ln 
Daşor, în Carpaţii Păduroşi de unde în septembrie 1685 a revenit în Moldova fiind desemnat staroste de 
Putna. Acuzat de hiclenie, fiind ataşat ideii de prietenie cu Polonia, a fost suprimat în timpul domniei IUi 
Constantin Cantemir. A manifestat o constantă preocupare pentru studiile filologice şi istorice, cercetând 
vechile izvoare ce i-au fost la îndemână. Cele cunoscute l-au ajutat în elaborarea cronicilor în care 11 

afirmat obârşia latină a poporului român. Analitic, le-a folosit în elaborarea lucrărilor sale, preponderent în 
Letopiseţul Ţării Moldovei de la Aron Vodă încoace, de unde este părăsit de Urecche vornicul de Ţara ele· 
Gios terminat în oraşul laşi în 1675 tratând istoria Moldovei în perioada anilor 1594-1661, text pe care ln 
Iaşi în 1675 l-a încredinţat spre transcriere cât şi De neamul moldovenilor, din ce ţară au ieşit strămoşii/,,,: 
harta conştiinţei latine şi a mândriei originii romane, scrisă la 1684-1691. Este autor a mai multor lucrlln 
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cu caracter filosofie, poetic (Viaţa lumii), sunt concludente pentru definirea calităţilor acestui cărturar ca 
bun psiholog, moralist, literat, permanent manifestând respectul pentru cititorul care-i va citi cele scrise. 
Miron Costin, în 1677 a realizat redactarea în limba polonă a Cronicii Moldovei şi a Valahiei în care 
relevă latinitatea limbii populare. Caracterizarea făcută lui Constantin Cantemir: mânca bine şi bea 
bine, numai iscălitura învăţase de a face. În urma descoperirii unui complot al boierilor atât marele 
vomic Velicico Costin cât şi fratele său Miron Costin din dispoziţiunea pripită a lui Constantin 
Cantemir, domnul Moldovei, au fost au fost acuzaţi de hiclenie şi executaţi prin decapitare în decembrie 
1691.Variantă a datei naşterii: 30 martie 1633Moldovenii, muntenii şi ardelenii tot de un neam sunt, 
românesc. Miron Costin.Ştefan Ştefănescu, Miron Costin, în: Enciclopedia istoriografiei româneşti, 
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 1978, (în continuare abreviat: E.l.R. ). (VZT). La p. 
I IO-I I I.George Oprescu, Ştiri contemporane despre artele plastice în România între 1890-1909, în: 
„Analecta", voi. III, Bucureşti, 1946, p.146 la Iaşi statuia Miron Costin, W.C. Hegel. Menţionează 
naşterea artistului în 1839.„Anuarul Ateneului Român, 1936", Bucureşti, p. 268 monumentul Miron 
Costin, W.C. Hegel, 1889. Referinţă Ia „Universul literar", Bucureşti, 16 octombrie 1906, p. 3.George 
Oprescu, Sculptura statuară românească, ESPLA, Bucureşti, 1954, p. 83 monumentul Miron Costin, 
W.C. Hegel, 1890, foto p. 85.Alex. Puiu, I. Istrati, 20 de zone din România, Bucureşti, 1961, p. 143 la 
laşi statuia Miron Costin, N. Hegel.Virgil Dănciulescu, laşi, Bucureşti, 1969, p. 31 monumentul Miron 
Costin, N. Hegel.A.R.,S.L.,P.H., Constanţa, Ghid de oraş, Editura Sport Turism, Bucureşti, 1985, p. 
120 Muzeul de Artă Constanţa are în patrimoniu bustul Miron Costin modelat de W.C.H. 

7. Gavril MUSICESCU /Muzicescu/ (20 martie 1847, Ismail, azi Ucraina - 6 decembrie, 1903) Studii 
primare la Ismail, seminarul la Huşi, conservatorul de muzică din Iaşi. La 1866 în urma concursului 
a fost numit profesor de muzică la seminarul din Ismail. La 1870 a mers la Sankt Petersburg pentru a 
completa studiile la Capela imperială şi la Conservatorul de muzică. La 1872 a revenit şi la concursul 
de la Bucureşti a obtinut catedra de armonie de la Conservator. La 1876 a ob\inut şi conducerea corului 
Mitropoliei din Iaşi. Compozitor şi teoretician a scris lucrări de specialitate. Permanent preocupat de 
a-şi lărgi cunoştin\ele s-a înscris în 1890 la Facultatea de drept din Iaşi obţinând în 1893 licen\a. Ca 
dirijor de cor a pregătit şi dat concerte în \ară şi peste hotare. 
8. Calendarul Minervei 1899'', Bucureşti, foto basoreliefurile de la monumentul Miron Costin, Iaşi: 
p. 72 Miron Costin citind din scrierile sale la curtea lui Ioan al III-iea. 
p.74 Arestarea lui Miron Costin în decembrie 1691 

9. A fost ales locul unde în veacul al XVII-iea e4 afla casa familiei Costin, fiind în veacul al XIX-iea 
Piata Pomul Verde, azi zona de la intersec\ia străzilor Cuza Vodă cu Gh. I.C. Brătianu. Monumentul se 
află între grădina clădirii Teatrului National şi edificiul care găzduieşte manifestările Filarmonicii 
10. Nicolae GABRIELESCU (21 august 1854, Râmnicu Sărat, azi jud. Buzău -1926, Panciu, 
jud. Putna, azi Vrancea). Studii de arhitectură, realizări şi în domeniul restaurărilor vechilor edificii, 
inclusiv fosta mănăstire Mihai Vodă. Ca membru al C.M.I. a lucrat la Curtea de Argeş, laşi (Trei Ierarhi) 
Observa\iile din timpul restaurărilor I-au ajutat să stabilească caracteristicile artei naţionale, optând 
pentru conservarea şi punerea lor în evidenţă pentru a ilustra evoluţia istorică. A cercetat cu aten\ie ruina 
bisericii Sân Nicoară de la Curtea de Argeş, biserica Gol ia cu anexele. A proiectat construcţia catedralei 
din Dorohoi, a Liceului Naţional de la laşi, Staţiunea Slănic Moldova. Membru al Junimii, publicist. 
Lucian Predescu, p. 337. 
Paul Constantin, Dicţionar universal al arhitecţilor, Editura Ştiin\ifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 

1986, p. 120-121. 
Andrei Pippidi, În ajunul înfiinţării Comisiunii. Rolul lui Nicolae Gabrielescu, în: „Revista 
Monumentelor Istorice'', anul LXI, nr. 2, 1992, Bucureşti, 1998, p. 72-75. 
Arhivele Statului 125 ani de activitate 1831- 1956, Bucureşti, 1957, p. 78. 
11. Text preluat de la: Constantin Coroiu, Memoria în bronz, în: „Evenimentul regional al 
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Moldovei", laşi, m. 22 aprilie 2009, reluare a articolului publicat la 23 octombrie 2003 în revista 
„Convorbiri literare", Iaşi. Autorul semnalează incalificabilul act de agresiune, petrecut după 1990, 
soldat cu răpirea penei de scris ţinută cu mâna dreaptă de ilustrul cărturar. Organele administrative au 
procedat la înlocuirea acesteia 
12 Mihail KOGĂLNICEANU (6/18 septembrie 1817 - 20 iunie/2 iulie 1891, Paris, înmormântat 
cimitirul Eternitatea laşi, parcela 4/I, rândul I, locul 7), studii la laşi, iniţial în casa părintească, apoi 
în institutul pensionat „Lincourt", apoi cu o bursă acordată de domnul Mihail Sturdza la Luneville, 
Nancy în Franţa, apoi la Berlin, având ca îndrumători reprezentative personalităţi ale ştiinţelor anilor 
1834-1838. A realizat în acea epocă un compendiu despre istoria şi cultura poporului român. A revenit 
în Moldova la 1838 participând în presa timpului cu o serie de articole definitorii. A colaborat la „Alăuta 
românească'', „Dacia literară". Ofiţer în armata Moldovei, aghiotant domnesc, editor de documente, din 
1845 începând editarea „Letopiseţelor ... " până la 1852, director al Teatrului din Iaşi, profesor de istorie 
la Academia Mihăileană, la deschiderea cursului ţinând un fulminant discurs, care preventiv a doua zi 
a dus la suprimarea respectivului curs. Publicist şi editor de periodice, amintim în acest „Propăşirea", 
„Albumul istorico-litrerar", revoluţionar integrat în pregătirea şi desfăşurarea evenimentelor de la 
1848, 1859, 1877-1878, om politic, deputat, ministru de externe (1876, 1877-1879), prim ministru al 
României ( 1863-1865), diplomat, reformator al statului, colecţionar de carte şi lucrări de artă plastică, 
membru al Academiei Române 16/28 septembrie 1868 preşedinte al acesteia, donator. 
Dim. R. Rosetti, Dicţionarul contimporanilor, ediţia I-a, Editura Litografiei ,,Populara'', Pasagiul 
Român nr. 12, 1897, p. 108-109 [A.N. Biblioteca IV 6.901]. 
Lucian Predescu, op. cit., p. 466. 
Georgetea Penelea, Mihail Kogălniceanu, în: E.I.R., p. 191-193. 
Dorina N. Rusu, op. cit., p. 29 
13. Muzeul Simu, Catalog, poziţia 398 Masca (Mihail Kogălniceanu) luată de W.C. Hegel. 
14. Familia", Oradea, nr. 36, 21 septembrie 1890 bustul M. Kogălniceanu. Hegel a plecat la 
Constanţa unde aflându-se M. Kogălniceanu vrea să dea ultimul retuş lucrării. George Oprescu, 
Sculptura statuară românească, ESPLA, Bucureşti, 1954, p. 84 W.C. Hegel în 1890-1891 la Constanţa 
a modelat bustul lui Mihail Kogălniceanu, o piesă dăltuită în marmură, o piesă turnată în bronz la 
Şcoala de Arte şi Meserii din Bucureşti. 
„Ioan Neculce", laşi, Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei (seria nouă), nr. I, 1995, p. 97-101 
referinţă predilectă la sculptorul Raffaello Romanelli şi oraşul laşi, menţionând însă şi contribuţiile 
lui W.C. Hegel: basorelieful redând scena inaugurării Universităţii din laşi, masca M. Kogălniceanu, 
gips, 18fil., bustul M. Kogălniceanu, marmură ambele lucrări la Muzeul Naţional de Artă, bustul M. 
Kogălniceanu, 1883, la Galaţi. 
- expune la Ateneul Român ante proiectul monumentului Independenţei, gips. 
- bustul Ion C. Brătianu, turnat în bronz la Florenţa. 
15. Familia", Oradea, nr. 39, 12 octombrie 1890 bustul M. Kogălniceanu a fost turnat în bronz la 
Turnătoria Şcolii de arte şi Meserii din Bucureşti, unde el este profesor de sculptură. 
16. Familia", Oradea, nr. 46, 30 noiembrie 1890 în luna mai Hegel a depus la Ateneul Român ante 
proiectul unui monument al Independenţei României, care se compunea din 2 părţi: cea de jos era 
consacrată istoriei naţionale modeme, iar cea de sus se compunea din 64 basoreliefuri care înconjurau 
o coloană terminată prin statuia România Victorioasă, consacrată istoriei vechi. Întreaga lucrare urma 
să aibă înălţimea de 40 m. 
George Oprescu, Ştiri contemporane despre artele plastice în România între 1890-1909, în: „Analecta", 
voi. III, Bucureşti, 1946, p. 96-97: citează: „Familia", Oradea, nr. 20, 3 august 1890 W.C. Hegel a 
petrecut vara la Sinaia lucrând la mai multe busturi particulare şi la basorelieful reprezentând fundarea 
Universităţii din laşi în 1860, lucrarea urmând a fi turnată în bronz la Paris. A terminat şi un medalion 
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redând-o pe Carmen Sylva la orgă în Cabinetul de lucru. În perspectivă este vorba să realizeze statuia 
reginei Elisabeta, lucrare turnată în bronz. 
17. George Oprescu, Ştiri contemporane despre artele plastice în România între anii 1890-1909, 
în „Analecta", Bucureşti, voi. III, 1946, p. 96-97, bustul Ion C. Brătianu, realizat de Hegel. Citează: 
„Familia", Oradea, nr ... .în iunie 1891 Hegel la Bucureşti lucra la retuşul statuii lui Ion C. Brătianu. 
18. Ioan /Ion/ C. BRĂTIANU (20 iunie 1821, Piteşti - 4 mai 1891, decedat şi înmormântat la Florica 
- Ştefăneşti, jud. Argeş), studii militare şi politehnice la Paris, membru fondator la 27 noiembrie 1847 a 
Asociaţiei Insocierea Lazariană, militant pentru declanşarea revoluţiei reformatoare preconizată pentru 
schimbările necesare în ţările române. Membru al Guvernului Provizoriu, propagandist, şef al Poliţiei 
Capitalei, ulterior, militant pentru realizarea Unirii Principatelor şi a Independenţei de Stat, ministru, prim
ministru, şef al P.N.L., publicist. A fost ales membru de onoare al Academiei Române la 19 martie 1885. 
„Faceţi-vă datoria, nu vă gândiţi la răsplată. Fapta bună ca şi adevărul sfărşesc totdeauna pentru a 
birui." Ion C. Brătianu. 
Dim. R. Rosetti, Dicţionarul contimporanilor, ediţia l-a, Editura Litografiei ,,Populara", Pasagiul 
Român nr. 12, 1897, p. 36-37 [A.N. Biblioteca IV 6.901]. 
Lucian Predescu, op. cit., menţionează naşterea la 2. iunie 1821. 
Dorina N. Rusu, op. cit., p. 64, indice p. 355. 
Dr. Dorina N. Rusu, Membrii Academiei Române, 1866-2003, Dicţionar, Editura Enciclopedică I 
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2003, 1160 p., la p. 138. 
„Statul românesc", Bucureşti, anul XII, nr. 356-357, 30 aprilie 1941, p. 18-19 Barbu Catargiu 
referindu-se la calităţile de om politic ale lui I.C.B, menţiona caracterul intransigent şi superior al 
acestuia care se auto definea prin cuvintele: „Totul pentru România şi nimic pentru noi". [A.N. 
Biblioteca P I 1207). 
19. George Oprescu, Ştiri contemporane despre artele plastice în România între 1890-1909, în: 
„Analecta", voi. III, Bucureşti, 1946, p. 96-97: citează: „Familia", Oradea, nr. 51, 3 ianuarie 1892 
piesele turnate la Florenţa urmau să sosească în Bucureşti. 
20. Carol I Eitel-Frederic-Zephirin-Ludovic de Hohenzollern Sigrnaringen (8/20 martie 1839, 
Sigmaringen-Germania - 27 septembrie 1914, Sinaia, înmormântat în pronaosul Bisericii Episcopale 
din Curtea de Argeş), studii militare şi de istorie; a întreprins călătorii în ţările Europei occidentale; 
în primăvara anului 1866 a fost contactat de către Ion C. Brătianu, acceptând preluarea conducerii 
României. Alegerea a fost supusă unui plebiscit la 8 aprilie 1866. Rezultatul a condus la aducerea sa 
în ţară, sosind la Turnu Severin la 9 mai, iar la JO mai a ajuns în Capitală, fiind proclamat domnitor al 
României, jurământul în calitate de domnitor depunându-l la 30 iunie după ce Adunarea Constituantă a 
adoptat noua Constituţie a ţării. Domnitorul Carol I desfăşurând în anii care au urmat o amplă acţiune 
de pregătire a ţării în vederea obţinerii şi consolidării Independenţei de Stat. A fost comandantul suprem 
al armatei române şi din luna septembrie 1877 comandant al armatelor ruso-române pe frontul de 
împresurare a Plevnei, după eşecul acţiunilor coordonate de comandamentul rus în luna august. Pentru 
usigurarea bunei receptări a tânărului stat independent pe plan european, a adoptat titlul de prinţ regal, 
iar prin votul de la 14 martie 1881 al Parlamentului Românei a fost instaurat regatul. Funcţia de rege 
a preluat-o la IO mai 1881 pe care a exercitat-o până la moartea sa. Pe parcursul anilor de conducere a 
destinelor României a avut în atenţie toate sectoarele vitale pentru propăşirea ţării. A fost un susţinător 
ul ridicării şi afirmării culturii româneşti, acordând atenţie deosebită Academiei Române, Ateneului 
Român şi altor instituţii de ştiinţă şi cultură. În anul 1891 a pus bazele Fundaţiei Universitare Carol I, 
ul cărui edificiu as fost menit a adăposti tezaurul de manuscrise, cărţi şi periodice în corpurile de clădire 
ridicate pe parcursul anilor vieţii sale, colecţionar, donator, publicist, membru de onoare al Academiei 
Române ales la 15/27 septembrie 1867. Om meticulos, preţuitor al timpului, se odihnea prin exercitarea 
u multiplelor preocupări. Exemplificăm că s-a ocupat şi cu sculptura în lemn. Printre altele a sculptat un 
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dulap mare din lemn de nuc masiv. Peste ani, lucrarea a fost identificată şi semnalată la Biblioteca „V.A. 
Urechia" din Galaţi. Memorialist. La Arhivele Naţionale sunt păstrate numeroase înscrisuri relevante 
pentru conturarea personalităţii sale. 
21. Elisabeta Paulina, Ottilia, Elisabeta, Luisa de Neuwied I pseudonim literar Carmen Sylva I 
(17/29 decembrie 1843, Monrepos, lângă Rhin - 18 februarie 1916, înmormântată la Curtea de Argeş), 
Doamna şi Regina României studii în familie, a întreprins călătorii în Europa, cunoscând variate 
aspecte de la cele de la curţile familiilor domnitoare la cele de la sate şi oraşe. S-a căsătorit la 3/15 
noiembrie 1869 cu domnitorul Carol I, ulterior fiind afectată în 28 martie 1874 de pierderea copilului, 
principesa Maria, şi-a dirijat preocupările spre activităţi caritabile şi culturale, având contribuţii majore 
la susţinerea azilului „Elena Doamna", Societăţii de binefacere „Elisabeta'', a activităţii creatoare a 
femeilor în familie, produsele fiind valorificate prin societăţile „Furnica", „Munca". Contribuţii la 
organizarea îngrijirii răniţilor din 1877-1878. Poliglotă, a desfăşurat activitate muzicală interpretativă, 
valoroasă pictoriţă şi scriitoare, a acordat o atenţie deosebită costumului popular românesc, prin 
exemplul personal stimulând purtarea acestuia. La 4/16 aprilie 1881 a fost aleasă membru de onoare al 
Academiei Române. 
în colecţia Muzeului Simu - bustul reginei Elisabeta, bronz; statuia reginei Elisabeta, bronz; 
medalionul Carmen Sylva cântând la orgă în cabinetul de lucru. 
A.N-D.A.l.C., fond Muzeul Al. Saint Georges, inv. 617, dosar 16/1949, f. 26v. Donaţia Dan Angelescu, 
Carmen Sylva, 0,36 m., W.C. Hegel. 
22. Muzeul Anastase Simu din Bucureşti este donaţia tăcută statului român de Anastase şi Elena 
Simu, la 25 octombrie 1927. Muzeul fusese inaugurat încă din luna mai 1910, realizatorii oferind 
gratuit posibilitatea vizitării sale de către cei interesaţi. Preluarea de către stat a fost avizată favorabil de 
consiliul de avocaţi ai statului prin notificarea nr. 1275 din 9 noiembrie 1927 şi acceptat de guvern prin 
jurnalul nr. 2594 din 12 noiembrie 1927 şi prin înregistrarea la Tribunalul Ilfov - Secţia notariat P.V. 
33801 din 31 octombrie 1927 care a autorizat actul de donaţie şi inventarul valorilor mobile şi imobile. 
Prin Decretul Regal nr. 3204 din 12 noiembrie 1927 a fost confirmată această preluare. La timpul 
respectiv au fost preluate 1182 obiecte de artă, ulterior donatorii completând acest patrimoniu. În timpul 
celui de al doilea război mondial patrimoniul artistic a fost evacuat la Câmpulung Muscel. Ceea ce n-au 
tăcut cutremurele, războiul au tăcut oamenii malefici care au acţionat în al şaselea deceniu al secolului 
al XX-iea la demolarea atât a clădirii "templului grec", edificiu conceput de colecţionarii şi donatorii 
Simu pentru expunerea valorilor deţinute, şi casa muzeu Simu în care acumulaseră în completare 
alte valori artistice. Motivaţia, totalmente puerilă,a justificat actul demolator prin nevoia de ridicare 
a blocurilor limitrofe bulevardului. A fost, de fapt, pretextul dispersării "selective" a patrimoniului, de 
urma multora ne fiind încă stabilite drumurile care au dus la "rătăcirea" lor. A fost unul din cele mai 
abjecte acte de lezare a celor care, în calitate de colecţionari şi donatori, demonstraseră până atunci c!I 
preocupările, pasiunile lor se finalizau cu un real avantaj pentru stat, oferind gratuit truda, sacrificiile 
de-o viaţă sau chiar a mai multor generaţii. 
Muzeul Simu, Catalog, 1939 W.C. Hegel, poziţiile 396 statueta Regele Carol I, bronz, 1906; 397 Bust 
(Regina Elisabeta) bronz 0,22x0,33 m., semnată; 398 Mască (Mihail Kogălniceanu), gips 0,38x0,38 m. 
23. Anastase SIMU (25 martie 1854, Brăila - 28 februarie 1935, Bucureşti, cimitirul Bellu). Licenţa în 
drept la Paris 1878, doctorat în ştiinţe politice şi administrative la 28 iunie 1880, Bruxelles. Jurist, om 
politic, mare proprietar, veniturile canalizându-le pentru realizarea colecţiei de artă, edificiului care sa 
adăpostească patrimoniul acumulat, întreţinerea pieselor, donator şi către alte colecţii (pentru colecţia 
pinacotecii Virgil Cioflec de la Cluj a donat 8 tablouri şi desene). A fost o persoană activă participând la 
propăşirea: Societăţii geografice române, Societăţii Numismatice Române, Societăţii pentru învăţătura 
poporului român, Societăţii Ateneul Român (ales membru din 27 mai 1933). Prin testamentul întocmit 
la 15 octombrie 1934 a prevăzut acordarea a câte 200.000 de lei: Primăriei Municipiului Brăila; comunei 
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Pleaşca, azi satul Gabrielescu (?); şcolii Societăţii pentru învăţătura poporului român şi a 500.000 de lei 
Academiei Române, al cărui membru de onoare a fost de la 29 martie 1933, a 300.000 de lei Societăţii 
Ateneul Român pentru constituirea a 8 premii (3 pictură, 3 sculptură, I desen, 1 gravură). 
Membru de onoare al Academiei Române ales la 29 martie 1933. Decorat cu Bene Merenti clasa I-a, 
Ordinul Meritul Cultural în gradul de ofiţer, Marea Cruce a Ordinului Coroana României, Ofiţer şi 
Comandor al Legiunii de Onoare. 
24. Bustul Regina Elisabeta dăltuit şi şlefuit în marmură, datat 1891 o redă cucapul uşor întors 
spre dreapta, având părul prins coc cu o diademă. 
25. Un exemplar este inclus în patrimoniul artistic al Academiei Române. Împreună cu masca i-au 
servit peste ani, la Berlin în 1913, la modelarea statuii de la Piatra Neamţ. 
26. Dan Berindei, Anul 1848 în documente artistice, în: „Revista Muzeelor", Bucureşti, nr. 3, 1968, 
p. 197 la Galaţi. 
I. V. Lupescu, Monumentele Unirii, p. 131 a fost amplasat în curtea care astăzi găzduieşte Muzeul de 
istorie, din iniţiativa unui comitet condus de V.A. Urechea. Are un piedestal de granit negru. Text ... 
F.T., M.C., p. 202 la Galaţi bustul M. Kogălniceanu, bronz a fost dezvelit la 24 octombrie 1893. 
27. Expozitia Oficială a artistilor în viată. 1894, Catalog, W.C.H., Capul d-lui Carp, bronz 
28. Petre P. CARP (29 iunie 1837, Iaşi [Petrachi, str. Carp?] - 19 iunie 1919, Ţibăneşti, jud. Iaşi, 
mausoleu din beton, sarcofag marmură) Fiul lui Petre şi Smaranda, născută Radu. Căsătorit cu Sevastia. 
Studii la universităţile din Berlin şi Bonn. Om politic, implicat în lovitura de stat din 11 februarie 
1866, activitate gazetărească, a fost unul din fondatorii Societăţii literare Junimea, traducător, publicist, 
om politic autor al doctrinei conservatoare, între 1907-1912 şef al Partidului Conservator, deputat, 
ministru, prim ministru, devenind treptat părtaş la gruparea junimistă cu organele de presă „România 
liberă", devenită „Constituţionalul" militând pentru o distinctă linie politică. La Bucureşti a fondat un 
club politic. A fost adept al participării României alături de Puterile Centrale. Poziţia manifestată la 
Consiliul de Coroană din 3 august 1914. Arogant, caustic. 
Casa P.P. Carp, calea Dorobanţi, azi găzduieşte ambasada Turciei. 
29. A.N.-D.M.B., fond Ateneul Român, dosar 4/1896, f. 16 Programul din 25 mai 1896 al 
solemnităţii inaugurării la Bacău a busturilor M. Kogălniceanu şi V. Alecsandri la data de 2 iunie 
1896. Se menţionează că cel al lui M. Kogălniceanu a fost donat de către sculptorul W.C. Hegel şi 

V.A. Urechia, iar cel al lui Vasile Alecsandri a fost realizat cu fondurile obţinute prin subscripţie 
publică prin stăruinţa unui comitet ad-hoc compus din: preşedinte G.C. Răileanu, vice preşedinte 
Ştefan Costandache şi casier P. Topliceanu, membrii: Scurei, C.V. Buzdugan, D. Bâcu, L. Sachelary, 
D. Georgescu, Pavlescu. Programul a inclus la ora 1 o serbare religioasă cu participarea Comitetului 
de iniţiativă, donatori, reprezentantul regelui, autorităţile judeţene şi locale, rudele apropiate ale lui 
Vasile Alecsandri şi Mihail Kogălniceanu, delegaţia Academiei Române şi Ateneului Român, teatrelor, 
Ligii Culturale, universităţilor, profesorilor şi studenţilor, presei, corpului didactic, invitaţi particulari .. 
De la biserică urma deplasarea la monumente. La solemnitate participau şi reprezentanţi ai armatei 
cu drapelele Regimentelor din garnizoană. Pe trotuare erau prezenţi elevii şi elevele şcolilor publice 
şi private, militari din garnizoană. Elevele urmau să poarte costume naţionale şi un coşuleţ cu flori. 
Oraşul urma să fie pavoazat sărbătoreşte. Discursurile urmau să fie rostite de Dumitru C. Ollănescu
Ascanio, membru al Academiei Române la monumentul lui Vasile Alecsandri şi V.A. Urechia, membru 
al Academiei Române, la monumentul lui Mihail Kogălniceanu. La ambele monumente W.C. Hegel era 
cel care proceda la dezvelirea busturilor. 
A.N.-D.M.B., fond Ateneul Român, dosar 6/1896, f. 16 Afiş cu prograrnu1 inaugurării monumentelor Mihail 
Kogălniceanu şi Vasile Alecsandri la 2 iunie 1896 în Bacău. 
Bustul Mihail Kogălniceanu, bronz, donat de V.A.U. şi realizatorul W.C. Hegel. Amplasat în Grădina Publică. 
Bustul Vasile Alecsandri , realizat de W.C. Hegel; prin subscripţie publică. 
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Te-Deum cu participarea administraţiei oraşului, Academiei Române, Ateneului Român, Liga Culturală, 
Universitatea Iaşi, localnici. 
Cuvântări: preşedintele comitetului; Ollănescu din partea Academiei Române la monumentul Vasile 
Alecsandri şi V.A.Ula cel al lui Mihail Kogălniceanu. Răspunsul primarului. 
A.N.-D.A.l.C., fond M.C.A., O.A., inv. 819, dosar 69/1937, f. 23 Bacău bustul Mihail Kogălniceanu, 
realizat de Negel (corect Hegel !) 0,90x0,60 m. dăruit de V.A. Undrea (corect V.A. Urechia !) şi Negel 
(corect Hegel !). 
Valentina Tudorică, Bacău, Bucureşti, 1963, p. 16 bustul Mihail Kogălniceanu, amplasat pe Bd. N. 
Bălcescu. 

Dan Berindei, Anul 1848 în documente artistice, în: „Revista Muzeelor", Bucureşti, nr. 3, 1968, p. 
197. 
V.A. Urechia, Scrieri literare, Bucureşti, 1976, p. 326-334 La Bacău iniţiativa a aparţinut prof. 
Costandache şi primarului oraşului. 
30 Vasile 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 Bacău, Paris (1834-1839 de medicină, drept, matematică, literatură), revenit în ţară la 1839 
desfăşoară o amplă activitate culturală, director al teatrului din Iaşi, 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 2114 iunie 1867, 
membru de onoare 23 august I 4 septembrie 1871 al Academiei Române. 
Marian Ştefan, Cu Alecsandri şi Eminescu acasă la Titu Maiorescu, în: „Anuar al Arhivelor Municipiului 
Bucureşti", voi. II, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 1998, 204 p, la p. 106-111. 
Virgiliu Z. Teodorescu, Mausoleul lui Vasile Alecsandri de la Mirceşti - contribuţii documentare, 
comunicare la Sesiunea Muzeelor. Publicată în: „Revista Monumentelor Istorice", Bucureşti, anul LIX, 
nr. 2, 1990, p. 86-90 (istoria edificiului, relevând atât contribuţia Academiei Române, a arhitectului 
proiectant Nicolae Ghica-Budeşti, şi a pictorului Paul Molda, realizator a picturii interioare.) 
31 „Familia", Oradea, nr. 5, 11 februarie 1894: Primăria din Bacău a încheiat un contract pentru 
realizarea bustului Vasile Alecsandri. 
Internet 17 aprilie 2009 Lista monumentelor de for public din Municipiul Bacău: 
I) În curtea Liceului „Vasile Alecsandri", str. V. Alecsandri nr. 37 bustul Vasile Alecsandri, bronz, 
Wladimir Hegel, 1891. 
32 Alexandrina Ignat, Din istoricul Colecţiei de artă a Muzeului Sucevean, în: „Revista 
Muzeelor şi Monumentelor", seria „Muzee", Bucureşti, nr. 5, 1989, p. 87: Wladimir C. Hegel are 
bustul Mihail Kogălniceanu, donaţia Gh. Burghele avocat din Dorohoi. 
33 A.N.-D.M.B., fond Ateneul Român, dosar4/1897, f. 6 pentru bustul lui Enăchiţă Văcărescu a 
fost lansat un apel în 1897 din iniţiativa lui V.A. Urechia cu ocazia împlinirii a unui veac de la moartea 
nemuritorului poet. Se dorea realizarea unui bust evocator al ilustrului înaintaş. A fost comandat lui 
Constantin Hagel = Hegel urmând să fie aşezat în grădina Ateneului Român gata în gips. Pentru plata 
artistului, turnarea în bronz şi realizarea piedestalului era necesară suma de 5.000 lei. Apelul era adresat 
celor care doreau să contribuie Ia realizarea respectivului monument. La 17 septembrie 1897 C. Esarcu 
a contribuit în numele Ateneului Român cu suma de 100 lei. 
George Oprescu, Ştiri contemporane despre artele plastice în România între 1890-1909, în: „Analecta", 
voi. III, Bucureşti, 1946, p. 111 citând „Familia", Oradea 25 mai 1897 informaţii despre bustul Enăchi\11 
Văcărescu. 

34 lenache /Ienăchiţă/ Enăchită /Ioan/ VĂCĂRESCU (circa 1735-1740,? Bucureşti - 12 
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iulie 1797, Bucureşti, înmormântat la biserica Sf. Ioan cel Mare, la demolarea intervenită la sfărşitul 
secolului al XIX-iea osemintele au fost transferate la cimitirul Bellu, figwa 17, locul 15) Fiul lui Ştefan 
Ioan Văcărescu şi al Catincăi născută Done, istoric, realizator al lucrării Istoria preaputernicilor şi 
marilor împăraţi otomani 1788-1793 în care a inclus şi caracterizări versificate, filolog realizator al 
unei gramatici româneşti în 1787 în care a inclus şi un scurt tratat de prozodie, poet ale cărui versuri 
la timpul respectiv au avut o largă circulatie atât orală cât şi scrisă, posteritatea a preluat ca moştenire 
povătuitoare Testamentul, om politic, mare ban. 
35 F.T., M.C., p. 318 la Războieni, jud. Neamt, monumentul Eroilor din 22 iulie 1476 a fost 
inaugurat la 27 octombrie 1897. Dezvelirea şi sfintirea care a reunit o mare participare. Cuvântarea lui 
V.A. Urechia. 
36 Ion Băcănaru, Gheorghe Iacob, Harta şi ghidul schiturilor, mănăstirilor şi aşezămintelor cu 
moaşte şi icoane făcătoare de minuni, Editura Anastasia, Bucureşti, 1997, I 08 p. +I hartă (VZT). La p. 
48-49 mănăstire de maici biserica având hramul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril 
37 Constantin A. ESARCU /Exarcu/ (5 noiembrie 1836, Bucureşti - 8 iunie 1898, Băile 
Govora, jud. Vâlcea, cimitirul Bellu, Bucureşti, figura 40, locul 35) Studii liceale la Bucureşti, licenta 
în ştiinţele naturale şi doctorat în medicină la Paris. Cercetător în domeniile de specialitate, dar şi al 
izvoarelor referitoare la istoria românilor aflate în arhive, biblioteci, muzee, colectii din străinătate. 
Carieră didactică universitară, diplomatică, reprezentant al României la Roma şi Atena, publicistică. 
Pentru popularizarea ştiinţelor naturii, a întronării respectului pentru mediul înconjurător şi a înlătura 
ignoranţa, superstiţiile a pus bazele revistei „Natura". A fos iniţiator al unor instituţii menite a conduce 
la propăşirea culturală în toate mediile sociale: Societatea „Ateneul Român", în 1865, pentru al cărui 
propriu edificiu a făcut celebrul apel către întreaga suflare românească: „Daţi un leu pentru Ateneu 
!", Societatea ,,Amicii Instrucţiunii", în 1866, transformată în 1867 în „Societatea pentru învăţătura 
poporului român", Societatea „Filarmonică", în 1868, Societatea „Amicilor bellelor-arte", Societatea 
„Intim Club" Ca om politic a fost senator, ministru. Valorile acumulate pe parcursul anilor le-a donat 
predilect Ateneului Român şi Academiei Române, membru corespondent al Academiei Române ales la 
1/13 aprilie 1884. 
38 Grigore Ionescu, Bucureşti, ghid, Bucureşti, 1938, p. 49, 50. În incinta Pinacotecii Statului 
din Ateneul Român un exemplar al bustului Constantin Esarcu. La p. 58 în grădina din faţa edificiului, 
în dreapta pozitia 7, exemplar dăltuit în marmură. 
„Anuarul Ateneului Român, 1936", Bucureşti, p. 268 ibidem 
39 A.N.-D.M.B., fond Ateneul Român, dosar 3/1900 la 8 noiembrie 1900 în Grădina Ateneului 
Român solemnitatea dezvelirii bustului Constantin Esarcu 
40 G. Bezviconi, Cimitirul Bellu din Bucureşti, muzeu de sculptură şi arhitectură, în: „Monumente 
şi muzee", voi. I, Bucureşti, 1958, p. 200 Wladimir C. Hegel (1838-1918) bustul Constantin Exarcu, 
1898, amplasat în cimitirul Bellu parcela 40, locul 35. 
Ibidem, Necropola Capitalei, Bucureşti, 1972, p. 31. 
41 Sinaia jud. Prahova. 
Între 1690-1695 spătarul Mihail Cantacuzino a construit pe un platou al muntelui Molomotul ansamblul 
monahal Sinaia. 
Declanşarea lucrărilor de realizare a drumului rutier ca şi cel feroviar au condus la aparitia unor unităţi 
industriale. Din momentul când domnul Carol I a decis să ridice o reşedinţă de vară pe piciorul muntelui 
Piatra Arsă beneficiind de apa pârâului Pe leş protipendada societăţii s-a aflat într-o acerbă competiţie de 
acaparare de terenuri limitrofe aşezământului domnesc, după 1881 regal. Depistarea apelor minerale a 
conferit localităţii şi caracterul de staţiune balneară 
42 George Oprescu, Ştiri contemporane despre artele plastice în România între 1890-1909, 
în: „Analecta", voi. III, Bucureşti, 1946, p. 111 Citează: „Familia", Oradea , 4 iunie 1899 referinţă la 
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basorelieful redând scena când regele Carol I împreună cu regina Elisabeta dau principelui D. Ghica şi 
dr. Carol Davila actul de fundare al oraşului Sinaia 
43 Dimitrie Gr. GHICA I Beizadea Mitică/ (31 mai 1816 ? - 18 februarie 1897, Bucureşti, 
cimitirul Bellu, figura 52, locul l) Fiu al domnului Grigore Ghica. Studii militare la Viena şi Berlin, 
după o scurtă carieră militară de cavalerist în armata rusă şi o călătorie prin Europa a revenit la 1846 
în ţară intrând la 1854 în administraţie fiind membru al Curţii de Apel, prefect de poliţie, primar al 
Capitalei, reprezentant al jud. Ilfov în Adunarea Ad-hoc, militant pentru Unire, stat constituţional şi 
dinastie străină, ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice, prim ministru, participant la detonarea lui 
Alecsandru Ioan I Cuza, deputat, senator, efor al Spitalelor Civile implicat în realizări de construcţii şi 
ample renovări de aşezăminte spitaliceşti, de afirmare a staţiunii Sinaia, publicist. 
44 Expozitia Universală de la Paris din 1899 a fost pentru România un prilej de emulaţie, condiţiile 
de participare au fost aduse la timp la cunoştinţa doritorilor. A fost necesară o atentă selecţionare a ceea 
ce se considera virtual exponat reprezentativ pentru România. Modul de prezentare şi reprezentare a 
determinat juriul expoziţiei să acorde numeroase distincţii participanţilor români, care au fost conferite, 
în anul 1901, fericiţilor câştigători. Modul de lucru al organizatorilor a fost atent analizat de către cei 
care preconizau, ca la început de secol XX, să organizeze pe plan naţional o manifestare de amploare 
45 A.N.-D.A.I.C, fond Muzeul Al. Saint Georges, inv. 654, dosar l/1898-1900 Tabloul 
recompense/or obţinute de românii participanţii la Expo Universală din Paris, 1900, Bucureşti, Editura 
Eminescu, Sculptură, p. 146v.-147 Medalie bronz= Wladimir C. Hegel. 
46 A.N.-D.A.I.C., Fototeca I 1169 Basorelieful redând solemnitatea inaugurării Universităţii 
de la Iaşi în 1860. 
George Oprescu, Sculptura statuară românească, ESPLA, Bucureşti, 1954, p. 84, W.C. Hegel pentru 
interiorul Universităţii din Iaşi a modelat un basorelief redând solemnitatea inaugurării în 1860 a 
edificiului, iniţial gips, apoi turnat în bronz. 
47 A.N.-D.M.B., fond Ateneul Român, dosar 2/1900 f. 18 Comitetul de iniţiativă pentru ridicarea 
monumentului principelui Dimitrie Ghica la Sinaia adresa diverselor instituţii invitaţia de a participa 
la dezvelirea în parcul oraşului la 15/28 august 1900 a bustului realizat prin subscripţie publică. 
Conducerea Ateneului Român era invitată la această solemnitate. 
George Oprescu, Ştiri contemporane despre artele plastice în România între 1890-1909, în: „Analecta", 
voi. III, Bucureşti, 1946, p. 111 monumentul principelui Dimitrie Ghica, W.C. Hegel. 
48 A.N.-D.M.B., fond Ateneul Român, dosar 3/1900 f. 13, 14 Şcoala de pictură şi sculptură 
pentru domni şi domnişoare din cadrul Ateneului Român - Repartizarea cadrelor didactice cu adresa, 
numele şi materia: 
Armenească, nr. 12 -Constantin Stăncescu - pictura. 
Str. Romană Georgescu - sculptură. 

Str. Popa Tatu nr. 69 Grand - acuarelă şi pastel [VZT: corect Nicolae E. Grant]. 
Şoseaua Kiseleff, Mirea - pictură împreună cu Voinescu. 

Hotel Brofft, Hegel - desen şi sculptură. 
Str. Dreaptă nr. 10 Voinescu - pictură împreună cu Mirea. 
Vis a vis de biserica Batiştei Grigorescu - noţiuni de perspectivă, anatomie, estetică şi istoria artelor : 
f. 15 Cursurile se deschideau al l decembrie. 
Remus Niculescu, O lecţie de anatomie în sculptura românească de la sfârşitul secolului al XIX-iea, în: 
„SCIA'', seria ,,Arta plastică", Bucureşti, tomul 39, 1992, p. 57-77, foto W.C. Hegel 
49 Ion Panţuru, Monumentul Eroilor Pompieri, în: „Pentru Patrie", Bucureşti, nr. 9, septembrie 
1982. Referinţă la prezenţa lui W.C. Hegel din 1879 în România??? 
Virgiliu Z. Teodorescu, Monumentul pompierilor din Bucureşti, în: Simpozionul Tradiţie şi educatic. 
organizat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Bucureşti, 2005, p.17-44 (istoricul genezei, 
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realizări de către sculptorul Wladimir C. Hegel, înlăturării din forul public cu ocazia resistematizării 
zonei şi readucerii pe un alt amplasament în 1990.) 
50 Virgiliu Z. Teodorescu, Un parc centenar - PARCUL CAROL I, Editor: Muzeul Municipiului 
Bucureşti, Bucureşti, 2007, 686 p., inclusiv planşele cu ilustratii. Este evocată geneza metamorfozei 
acestei zone din sudul Capitalei, menirile de gazdă a unor importante manifestări, personalitătile care 
s-au implicat în realizarea lui 
51 Expozitia oficială a artistilor în viată. 1902, Catalog Wladimir C. Hegel, pozitiile: 177 bustul 
G.C.; 178 bustul C.S.; 179 medalie portretul G.C., bronz; 180 o reducţie a Monumentului Pompierilor 
marmură; 181 medalionul Portretul M.I. W., argint; 182 bustul V.A. V/rechia/; 183 bustul M.C.; 184 
bustul dr. L. Participarea i-a fost răsplătită obţinând de la juriu: medalia I-a. 
Azi ne exprimăm regretul că prescurtările numelor în cazul busturilor nu permite o corectă identificare 
a persoanelor. 
A.N-D.A.I.C., fond Muzeul Al. Saint Georges, inv .... , dosar 9/1902, f. 3 W.C. Hegel a obţinut 
la Expozitia Oficială a artistilor în viată. 1902 Medalia I-a; f. 8 W.C. Hegel a expus şi macheta 
monumentului Pompierilor. 
52 G. Bezviconi, Necropola Capitalei, Bucureşti, 1972, p. 31. La figura 40, locul 53 
53 „Calendarul Minervei, 1904", Bucureşti, p. 44 la 20 decembrie 1902 în Senatul României a 
fost aşezat bustul G. C. Cantacuzino, realizat de W.C. Hegel 
54 George Gr. CANTACUZINO - Nababul (septembrie 1837, Bucureşti - 24 martie 1913, 
Bucureşti, cimitirul Bellu, figura 40, locul 30) Urmaş al Măgurenilor. Fiu marelui vornic Grigore 
Iordache Cantacuzino (1800 - 1849) căsătorit cu Alexandrina /Luxandra/, născută Creţulescu I 
Kretzulescu/. Studii la Paris, licenta şi doctoratul în drept, revine în \ară la 1862, carieră juridică 
până la 4 mai 1864, reluată după 11 februarie 1866, magistrat, consilier la Curtea de Apel. Din 1867 
integrat în viaţa politică - conservator, şef de partid, deputat, preşedinte al Camerei Deputaţilor Ia 1888; 
senator, preşedinte al Senatului 1894; ministru, de Justiţie 1870; de Lucrări Publice, de Finanţe 1873-
1876; preşedinte de Consiliu de miniştri la 1899; 1904-1907; la 1869 primar al Capitalei până la 25 
ianuarie 1870 când a fost numit ministru al Justitiei. Ca primar a manifestat interesul de a contribui Ia 
amenajarea urbanistică, initiind şi amenajarea aleii şi construirea monumentalei cişmele, de sub platoul 
Filaretului anticipând viitoarea amenajare a ceea ce a devenit după 1906 Parcul Carol I. Învestitor în 
industria petroliferă. Donator la 1877 pentru armată a sumei de 50.000 Iei în produse şi a organizat un 
spital în jud. Prahova pentru tratarea rănitilor. filantrop, publicist. 
55 „Anuarul Ateneului Român, 1936", Bucureşti, p. 268 monumentul C.A. Rosetti. 
George Oprescu, Sculptura statuară românească, ESPLA, Bucureşti, 1954, p. 85-87 monumentului 
C. A. Rosetti, având în compunere statuia şi două basoreliefuri evocând : I) Unirea de la 1859; 2) 
Independenţa la 1877. Realizator W.C. Hegel, dezvelit în 1903. Foto p. 86, 87. 
Ion Munteanu, Statuile Bucureştiului, în: „Almanah Flacăra, '76'', Bucureşti, p. 46 la 20 martie 
1903 solemnitatea dezvelirii monumentului C.A. Rosetti, bronz. Pe piedestal sunt ataşate lateral 2 
basoreliefuri evocând implicarea lui C.A. Rosetti la 1859 şi 1877. 
I. V. Lupescu, Monumentele Unirii, p. 40 la Bucureşti monumentul C.A. Rosetti, turnat la Şcoala 
Superioară de Arte şi Meserii în 1902. 
56 Constantin A. ROSETTI (2 iunie 1816, Bucureşti - 8 aprilie 1885, Bucureşti, cimitirul 
Heliu parcela 30, locul 81), studii la Bucureşti, continuate la Paris, unde a intrat în relaţie cu elementele 
revoluţionare, reîntors în ţară a desfăşurat o activitate complexă: pregătire pentru o carieră militară, 
udministrativă, tipograf, librar, comerciant, ziarist, creator al periodicilor „România Viitoare", 
„Republica Română", „Românul", scriitor, traducător, director al Teatrului Naţional, om politic, 
propagandist, revoluţionar, prefect, primar al Capitalei, secretar în Guvernul Provizoriu, militant al 
unirii Ţării Româneşti cu Moldova şi Transilvania, părtaş la organizarea detronării lui Alexandru Ioan 
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Cuza, ministru, publicist, membru fondator al Academiei Române 2/14 iunie 1867 
57 ŞTEFAN VV. al lll-lea /cel Mare si Sfânt/ (circa 1435/1436, Borzeşti, azi jud. Bacău - ţ2 

iulie 1504, Suceava, îngropat în gropniţa din ctitoria sa, biserica mănăstirii Putna) A fost un reprezentant 
de seamă al familiei Muşatinilor, fiu al domnului Bogdan al II-iea, după biruirea oştilor lui Petru Aron 
la Doljeşti, jud. Neamţ, a fost ales de popor pe Câmpia Direptăţii din Suceava şi uns de mitropolit la 
12 aprilie 1457 ca domn al Moldovei. A fost un bun gospodar şi organizator de ţară. A acordat o atenţie 
deosebită apărării fruntariilor, căutând permanent să aibă în celelalte ţări româneşti aliaţi de nădejde, 
intervenind atunci când aceştia cedau presiunilor externe. ln anii domniei sale a trebuit să facă faţă 
la numeroase atacuri ale maghiarilor, tătarilor, polonilor şi otomanilor. Prin modul de organizare a 
apărării, a conceperii atacului şi mai ales a alegerii locului de confruntare şi-a asigurat, în majoritatea 
cazurilor, biruinţa, deşi armata Moldovei era numeric inferioară atacatorilor. Conştient că presiunea 
expansionistă a Imperiului Otoman devenea un iminent pericol pentru întreaga Europă a căutat să 
obţină ajutorul occidentului. În acest sens, anterior şi mai ales după biruinţa din 10 ianuarie 1475 de 
la Vaslui, în corespondenţa cu papa, a căutat să-i reţină atenţia pentru organizarea unei ample acţiuni 
a tuturor europenilor împotriva otomanilor. In anii domniei sale cultura s-a afirmat în toate domeniile. 
Moştenirea transmisă până la noi, atât cât s-a păstrat, este o concludentă dovadă a valorilor realizate în 
acele timpuri. 
La 20 iunie 1992 Sinodul B.O.R. a canonizat pe Ştefan cel Mare şi Constantin Brâncoveanu. 
58 - Grigore Ionescu, Bucureşti, ghid, Bucureşti, 1938, p. 128-129 Colecţia Al. G. Cantacuzino, 
str. generalul Budişteanu, nr. 26 a fost dăruită Societăţii Generale a Funcţionarilor Publici. Avea şi un 
basorelief Ştefan cel Mare, gips, lucrare realizată de W.C. Hegel. 
,,Arta", Bucureşti, anul IV, nr. 3, 1957, p. 23 W.C. Hegel, basorelieful medalion Ştefan cel Mare, gips, foto. 
59 Fundatia Universitară Carol I înfiinţată în anul 1891 de regele Carol I, donând un fond 
de 200 OOO de lei căruia i s-au alăturat bancherul Evloghie Gheorghief cu 200 OOO de lei şi 90 OOO 
de lei donaţi de Elena Tumescu. Din veniturile acestor fonduri se întreţinea biblioteca şi se acordau 
stipendii studenţilor săraci. Construcţia a fost realizată în etape, prima a fost ridicată între anii 1891-
1893 prin construirea imobilului din strada azi Dem. I. Dobrescu după proiectul arh. Paul Gottereau. 
Prin cumpărarea şi demolarea imobilului lui Grigore Păucescu, din faţa Palatului Regal, s-a realizat 
în etapa a II-a tronsonul central incluzând aula cu 500 de locuri. Ulterior a fost construită şi clădirea 
dinspre strada C.A. Rosetti. Biblioteca a fost inaugurată la 14 martie 1895, iar ansamblul la 9 mai 
1914. În decursul anilor biblioteca a acumulat un valoros tezaur de tipărituri (cărţi, periodice, note 
muzicale, manuscrise şi chiar opere de artă. În aulă au fost organizate, în decursul anilor, prestigioase 
manifestări, inclusiv cele dedicate poetului naţional Mihail Eminescu. În timpul evenimentelor din 
decembrie 1989 acest ansamblu a fost premeditat incendiat, clădirea şi inestimabilul tezaur înregistrând 
mari şi irecuperabile pagube. 
60. Grigore Ionescu, Bucureşti, ghid, Bucureşti, 1938, p. 43-44 W.C. Hegel are la Fundaţia Universitară 
„Regele Carol I", azi Biblioteca Centrală Universitară: bustul regelui Carol I, marmură albă; în foaierul 
clădirii bustul regelui Carol I, bronz. 
61. S-a procedat la lansarea a I OOO de liste de subscripţie difuzate la nivel naţional, acţiune 
conjugată cu alte numeroase formule care au asigurat după ani de preocupare adunarea sumei de 
25.725 lei 
62 Contractul s-a încheiat în 1900 pentru suma de 30.000 lei 
63 A.N.-D.J. Botoşani, fond Prefectura jud. Botoşani, inv. 2, dosarele 50/1900, f. 1-2 Primăria 
Iaşi solicita ca în bugetul 1901-1902 să fie prevăzută şi suma de 500 lei ca ajutor pentru statuia Vasile 
Alecsandri din Iaşi; 57/1904 f. 46 Primăria Iaşi către Prefectura Botoşani pentru banii necesari ridicării 
statuii Vasile Alecsandri, realizare a sculptorului Hegel care urma să fie inaugurată în octombrie 1904 
la laşi. 
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A.N.-D.J. laşi, fond Liceul clasic mixt nr. 3 Iaşi, dosar 237/1900, f. 12-782 Corespondenţa sculptorului 
W.C. Hegel, profesor la Şcoala de Belle Arte din Bucureşti purtată între 1900-1906 cu C.B. Penescu, şi 
Vasile Pogor, primarii oraşului laşi, referitoare la realizarea statuii Vasile Alecsandri pentru laşi. 
„Calendarul Minervei, 1906", Bucureşti, anul VIII, 1906, p. 73 la Iaşi s-a înălţat statuia Vasile 
Alecsandri, Hegel. [A.N. Biblioteca HP 469] 
George Oprescu, Ştiri contemporane despre artele plastice în România între 1890-1909, în: „Analecta", 
voi. III, Bucureşti, 1946, p.146 date cu caracter biografic: născut în 1839 a studiat în Franţa cu profesorii 
Geoffroy şi Cobet. Venind în România a fost numit profesor. A fost decorat de mai multe ori. W.C. 
Hegel are ca realizări: Miron Costin, M. Kogălniceanu, Brătianu, Duca, Rosetti, la laşi statuia Vasile 
Alecsandri, statuia Justiţiei în Palatul Justiţiei din Bucureşti, la Palatul Regal busturile Carol I, Elisabeta. 
Citează „Universul literar", Bucureşti, 16 octombrie 1906, p. 3. 
George Oprescu, Sculptura statuară românească, ESPLA, Bucureşti, 1954, p. 84-86 la Iaşi statuia 
Vasile Alecsandri, W.C. Hegel, 1905, foto p. 88. 
Alex. Puiu, I. Istrati, 20 de zone din România, Bucureşti, 1961, p. 163 la laşi statuia Vasile Alecsandri, 
N. Hegel. 
Dan Berindei, Anul 1848 în documente artistice, în: „Revista Muzeelor", Bucureşti, nr. 3, 1968, p. 197 
la Iaşi statuia Vasile Alecsandri, W.C. Hegel. 
Virgil Dănciulescu, laşi, Bucureşti, 1969, p. 29 statuia Vasile Alecsandri, N. Hegel. 
George Buzdugan, Gheorghe Niculiţă, Medalii şi plachete româneşti, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 
1971, p. 254: în 1904 a fost elaborată medalia statuii Vasile Alecsandri de la Iaşi: a) metal aurit cu toartă 
0 35 mm., Se. W Hegel; b) bronz 0 36 mm., gravor Şaraga - laşi; c) rombică, aramă aurită 26x26 
mm., gravor Şaraga. 
Judeţele României laşi, monografie, Editura Politică, Bucureşti, 1980, p. 211 în faţa Teatrului Naţional 
din Iaşi statuia Vasile Alecsandri, W. Hegel. Este amintit şi monumentul Miron Costin din apropiere. 
F.T., M.C., p. 238, laşi, statuia Vasile Alecsandri, W.C. Hegel, 1906. 
64 Mulţi purtau cu justificată mândrie miniaturala medalie cu toartă special elaborată de firma 
Şaraga pentru a susţine din cotă parte în casări realizarea monumentului. 
SARAGA familie de evrei implicaţi în actul cultural ieşean, relevând capacitate organizatorică, capabili 
de a obţine bănuţ cu bănuţ pentru o anumită cauză, participanţi nemijlocit la strângerea de fonduri 
pentru realizarea de monumente, editori de carte, medalii. Librăria „Fraţii Şaraga - Iaşi", fondată în 
anul 1877, a evidenţiat în decursul anilor preocupările lui Samoil Elias şi Aizic Şaraga de promovare a 
comerţul cu cartea românească şi străină, precum şi comercializarea valorilor de anticariat, filatelie şi 
numismatică, inclusiv medalistică. 
„Cronica numismatică şi arheologică'', anul 1, nr. 5, Bucureşti, septembrie 1920, p. 33 evocată contribuţia 
lui Şaraga la popularizarea medalisticii. 
I. Massoff, Strădania a cinci generaţii - monografia familiei Şaraga. Biblioteca Evreiască- Contribuţii 

la istoria evreilor din România, Bucureşti, 1941, 126 p. + 2 planşe + un arbore genealogic. 
- p. 62 În anii 1905-1906 3 medalii Vasile Alecsandri: 

a) efigia lui Vasile Alecsandri şi textul cu cuvintele lui Carmen Silva: ÎN CUPA LUI DE AUR, 
EL BEA NUMAI LUMINĂ. 

b) Statuia Vasile Alecsandri, de la laşi Efigia lui Vasile Alecsandri, o harpă. 
Cieorge Buzdugan, Gheorghe Niculiţă, Medalii şi plachete româneşti.memoria metalului, Editura 
Ştiinţifică, Bucureşti, 1971, 291 p. (VZT). La p. 254 consemnează următoarele realizări dedicate 
monumentului Vasile Alecsandri din Iaşi: 
Medalia cu toartă, metal aurit, 0 35 mm., modelată de W.C. Hegel. 
Medalia, bronz, 0 36 mm., emisă prin preocuparea firmei Şaraga. 
Medalia în patru colţuri, aramă aurită, 26x26 mm., emisă prin preocuparea firmei Şaraga. 
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65 Gheorghe Boboc (lipsesc datele biografice) sculptor pietrar având atelierul în Bucureşti, calea 
Şerban Vodă nr. 227 a avut în primele decenii ale secolului al XX-iea contributii majore la realizarea 
lucrărilor de pietrărie la o serie de monumente din Capitală şi din tară. Cităm lucrările în pietrărie de la 
Monumentul Eroilor de la 1877-1878 de la Turnu Măgurele, rod al cooperării cu artistul italian Raffaello 
Rafaello, la fel colaborarea cu sculptorul francez Ernest Dubois pentru monumentul din Capitală dedicat 
lui George C. Cantacuzino.George Oprescu, Ştiri contemporane despre artele plastice în România între 
1890-1909, în: ,,Analecta", voi. III, Bucureşti, 1946, p. 133. O contributie importantă a avut-o la 
mutarea statuii lui Gheorghe Asachi din fata Teatrului National din laşi în fata şcolii „Trei Ierarhi" de 
pe strada Ştefan cel Mare, conform hotărârii din 17 martie 1905 luată de Comisiunea pentru ridicarea 
monumentului Vasile Alecsandri. Mutarea, transportul şi reaşezarea statuii, fără de temelie, a efectuat
o gratuit Gheorghe Boboc care a dăruit şi blocurile de piatră pentru înlocuirea celor vechi şi stricate. 
Vezi: Arhivele Naţionale - Direcţia Arhivelor Istorice Centrale (în continuare: A.N.-D.A.l.C.), colecţia 
Acte comemorative şi de fundaţiune, nr. 50, actul din I O aprilie 1905 elaborat la mutarea şi sfinţirea 
monumentului, inclusiv a osemintelor lui Gheorghe şi Elena Asachi depuse la baza monumentului. 
În cazul lucrării de la Călăraşi lucrarea este semnată dreapta jos: „sculptor Gh. Boboc, Bucureşti
Craiova"; Constantin Tudor, Călăraşi, Bucureşti, 1984, p. 66 referinţă la t realizată de Gh. B. în 1913 
în memoria marinarilor de pe vasul militar „Teleorman", scufundat în Borcea la 31 octombrie 1912. 

66 Nicolae /Nicu/ GANE (I februarie 1838, Fălticeni, azi jud. Suceava - 16 aprilie 1916, laşi, 
cimitirul Eternitatea, parcela li/I, rândul 7, locul 2) fiul postelnicului Matei Gane şi al Ruxandrei 
născută Văsescu. Studii la Iaşi şi Paris unde a terminat facultatea de drept. La revenirea în Moldova a 
desfăşurat activitate juridică la laşi. Ca om politic liberal a fost primar al laşului, ( 1872-1876; 1881; 
1887-1888, 1896-1899; 1907-1910), judecător, procuror, prefect, avocat. deputat, senator, ministru. 
Scriitor, membru fondator al societătii literare „Junimea", realizator de poezie, proză, maestru al 
nuvelisticii româneşti, publicată în „Convorbiri literare" unde a debutat cu nuvela Fluierul lui Ştefan, 
colaborator ş.a. periodice, traducător. Ales membru corespondent la 23 martie/ 4 aprilie 1882, titular 
1/14 aprilie 1908, al Academiei Române. 
67 George OPRESCU (28 noiembrie 1881, Câmpulung Muscel, jud. Argeş - 14 august 1969, 
Bucureşti, Crematoriu), studii la Câmpulung, Bucureşti, licenta în litere la Bucureşti 1904, doctoratul 
şi docenţa la Cluj, activitate didactică predând limba franceză, specializare la Paris, carieră didactid 
universitară, diplomatică la Liga Natiunilor, cu o eficientă activitate în Comisia internaţională ck 
cooperare, fiind apreciat de N. Iorga, N. Titulescu. Intensă activitate în calitate de critic şi istoric de art11, 
în 1930 a participat la concursul de profesor de istoria artei la Universitatea din Bucureşti, organizator 
al Institutului de Istoria Artei 1949, traducător, publicist, contribuţii majore la intensificarea activită\ii 
muzeelor de artă, director al Muzeului Toma Stelian (1930-1946), după 1944 decan al Facultăţii de 
Litere, director al Muzeului National 1946-1948, în 1948 şef al sectiei de artă universală al Muzeului 
de Artă Natională, în 1948 a acordat sprijinul organizării Institutului de arhivistică, bibliografic ~i 

muzeografie, reorganizator al învătământului artistic, contribuind, la Bucureşti, la înfiinţarea I.A.I' 
„Nicolae Grigorescu", organizator al Institutului de istoria artei, al publicaţiilor de specialitate care sn 
reflecte stadiul cercetărilor în privinţa istoriei artelor („S.C.l.A." cu cele 2 variante şi „Revue roumai111· 
d'histoire de l' Art"). A fost ales membru corespondent 27 mai 1938, şi titular onorific în 12 august I 94K 
al Academiei Române, colecţionar de opere de artă cu care şi-a înzestrat spaţiile propriei case din sh. 

Clunet, cartierul Cotroceni, donator al casei şi colecţiei către Academia Română. După 1977, printr-11 
eronată măsură, s-au transferat valorile de patrimoniu, ajungând să fie încorporate în Muzeul Colectiil111, 
piesele fiind altfel expuse ceea ce a condus la imposibilitatea înţelegerii afinităţilor colectionaruh11 
Peste hotare numeroase instituţii ştiinţifice şi cultură l-au cooptat ca membru corespondent (Fran111. 
Spania). 
George Oprescu, Sculptura statuară românească, ESPLA, Bucureşti, 1954, 195 p. [A.N. Bibliotcrn 
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IV 2.967). 
68 V.A. URECHIA /pseudonimul lui Vasile Alexandrescu/ ( 15/27 februarie 1834, Piatra 
Neamţ - 22 noiembrie/5 decembrie 190 I, Bucureşti. cimitirul Bellu, figura 30, locul 2). Liceul la Iaşi, 
studii de litere, ştiinţe şi filozofie în Franţa şi Spania, istoric, scriitor, carieră didactică universitară 
din 1857, la Iaşi şi Bucureşti, folclorist, s-a preocupat de depistarea mărturiilor trecutului referitoare 
la istoria poporului român, concomitent manifestând o preocupare constantă pentru trecutul şi soarta 
românilor din afara graniţelor României a fost permanent preocupat de evoluţia şcolii, adunând şi 

publicând documente, a acordat o atenţie deosebită monumentelor istorice, cinstirii Eroilor neamului 
şi a personalităţilor; activitate în calitate de secretar general şi ministru în Ministerul Cultelor şi 

Instrucţiunii Publice, editor de periodice, iniţiator şi fondator de societăţi menite să sprijine activitatea 
românilor de pretutindeni, membru fondator şi preşedinte al Ligii Culturale, al Ateneului Român, 
al Societăţii macedoromâne, al Societăţii literare devenită evolutiv Societatea Academică Română, 
Academia Română. La menţionatele societăţi a fost un consecvent donator, contribuind la îmbogăţirea 
patrimoniului acestora. Fecund scriitor, folclorist, animator cultural, iniţiator şi participant la înfiinţarea 
şi susţinerea unor instituţii culturale, conferenţiar, publicist, deputat, senator, membru al Academiei 
Române 2/ 14 iunie 1867 şi al altor prestigioase foruri ştiinţifice internaţionale, donator. 
69 Daniela Mariano, Revenire la Brâncuşi, în: „Săptămâna", Bucureşti, nr. 43 (776), 25 
octombrie 1985, p. 7 referinţă la busturile M. Kogălniceanu, C. Stăncescu şi V.A. Urechia realizate de 
Hegel în marmură. 
70 A.N.-D.M.B„ fond Ateneul Român, dosar 4/1907 f. 1 O Decizia conducerii Ateneului Român 
din 1906 de a comanda realizarea bustului V.A. Urechia pentru a fi ridicat în Grădina Ateneului Român. 
A fost comandat lui W.C. Hegel să realizeze un bust turnat în gips şi un altul turnat în bronz. De fapt 
cel turnat în gips era deja amplasat în Biblioteca Ateneului Român. Celălalt urmând a avea un piedestal 
din piatră şi cu inscripţie urma să fie aşezat în grădină. Piedestalul urma să fie asemănător celor pentru 
busturile Rosetti şi Esarcu, artistul urmând să primească 2.200 lei în 2 rate; la 31 ianuarie 1906 W.C. 
Hegel primind comanda pentru realizarea bustului V.A. Urechia solicita, în limba franceză, suma de 
I .OOO lei. La 25 mai 1907 sculptorul terminase bustul şi solicita suma de 1.500 lei. Locuia pe calea 
Dorobanţilor nr. 107. [VZT 16 noiembrie 1988). 
71 Golescu familie de boieri din Ţara Românească, de obârşie musceleni, generaţiile din secolul 
ni XIX-iea s-au implicat în tot ceea ce a fost necesar pentru propăşirea ţării, pentru afirmarea românilor 
pc plan european. Averea dobândită prin bună gospodărire au folosit-o pentru finanţarea unor acţiuni 
culturale, umanitare şi de propagandă pentru realizarea idealurilor la care s-au aflat ca promotori şi 

înfăptuitori. 

Anastasie Iordache, Goleştii locul şi rolul lor în istoria României, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1979 
72 Constantin Di ni cu GOLESCU I Constantin Radovici I din Goleşti (7 februarie 1777, Goleşti, 
111d. Argeş - 5 octombrie 1830, Goleşti, înmormântat în biserica conacului şi a satului Goleşti), studii 
lu Academia Grecească cu Lambru Fotiade şi Ştefan Commitas, a urcat treptele ierarhiei boiereşti, 
liind, la 1808, ispravnic al jud. Muscel, apoi al jud. Argeş; stolnic la 1811, aga la 1814, mare logofăt 
ul Ţării de Jos, contribuind la alegerea lui Ilarion ca episcop de Argeş prin care s-a apropiat de Tudor 
Vladimirescu, a susţinut introducerea învăţământului în limba română prin cele enunţate de Gheorghe 
I ,nzăr, organizator al unei şcoli şi a unui mic spital pe moşia sa, iluminist, traducător. Anii de activitate în 
diversele funcţii l-au ajutat să cunoască situaţia din ţară, dar şi de pe alte plaiuri, misiunile diplomatice 
1111leplinite în anii 1802, în Franţa şi în 1823 în Rusia oferindu-i o diversitate de stări, discernământul 
permiţându-i să înţeleagă necesitatea reformărilor de natură economică, socială, culturală. Preocupat de 
1·1111oaşterea modului de viaţă al altor popoare a procedat cu asiduitate la notarea celor mai semnificative 
Impresii, făcând permanent comparaţii cu stările existente pe plaiurile româneşti, critic şi autocritic 
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la adresa clasei conducătoare, revendicând schimbarea atitudinii faţă de masa celor care erau realii 
realizatori ai veniturilor ţării. 
În 1821, în timpul refugiului la Braşov, D.G. împreună cu alţi boieri pun bazele unei societăţi secrete, 
care n-a dăinuit, dar care la rându-i la 1827 a dus la constituirea Societăţii Literare prin Ion Heliade 
Rădulescu şi cei care i s-au alăturat. 
73 ,,Anuarul Ateneului Român, 1936", Bucureşti, p. 268. 
George Oprescu, Sculptura statuară românească, ESPLA, Bucureşti, 1954, p. 85, 91. 
Dan Berindei, Anul 1848 în documente artistice, în: „Revista Muzeelor", Bucureşti, nr. 3, 1968, p. 
197. 
Petre Oprea, Istoricu/ turnătoriilor ... , în: „Revista Muzeelor", Bucureşti, nr. 1, 1969, p. 33 atribuie 
turnarea lucrării în 1910 la firma „V.V. Răşcanu". 
Florian Georgescu. Ştefan Ionescu, Maria Cantili, Bucureşti, oraşul nostru, ghid, Bucureşti, 1970, p. 
174 Monumentul Dinicu Golescu ( 1777-1830) amplasat în Bucureşti la intersecţia str. Ştefan Furtună 
(azi Mircea Vulcănescu) cu Bd. Dinicu Golescu. 
F.T., M.C., p. 84-85 
74 Stefan D. GOLESCU (1809, Câmpulung, jud. Argeş- 27 august/8 septembrie 1874, Nancy, 
Franţa) Studii în Elveţia, carieră militară, adjutant domnesc, diplomat, om politic, revoluţionar, membru 
în Guvernul Provizoriu la 1848, emigrant până în 1857 în Franţa unde s-a alăturat celor care acţionau 
pentru izbăvirea românilor. La revenirea în ţară a fost ale în Adunarea Ad-hoc, militând pentru Unire 
aducerea de prinţ străin, deputat, ministru, prim ministru 
75 Nicolae GOLESCU ( 181 O, Câmpulung, Muscel, azi jud. Argeş -1877) Fiul lui Dinicu 
Golescu. Studii în Elveţia, pregătire şi carieră militară, adjutant domnesc, general, administrativă, prefect 
al poliţei oraşului Bucureşti la 1839,juridică, revoluţionar, om politic, ministru, membru în locotenenţa 
domnească la 1848, emigrant la Paris desfăşurând o amplă campanie propagandistică în favoarea 
cunoaşterii Principatelor, a trecutului şi aspiraţiilor lor. A contribuit la Realizarea Unirii şi la detronarea 
domnului Alecsandru Ioan I Cuza, membru în locotenenţa domnească de la 11 februarie la 11 mai 1866, 
ministru, preşedinte de Consiliu, inspector general al Gărzii naţionale pe perioada existenţei sale 
76 Carol STORCK (I O mai 1854, Bucureşti - 1926, Bucureşti, cimitirul Protestant) Fiul, elevul 
şi colaboratorul lui Karl Storck. Absolvent premiat al Academiei de artă din Florenţa pe care a urmat-o 
în anii 1870-1875, în 1876 a plecat în S.U.A. la Philadelphia pentru specializare timp de 4 ani, revenind 
în ţară la 1880 pentru a se alătura tatălui său. A realizat sculptură predilect în marmură 
77 Radu C. GOLESCU /Catană/ (1816- 1882) fiul lui Dinicu Golescu, frate cu Nicolae şi 

Ştefan. A intrat în armată parcurgând ierarhia militară până la gradul de colonel. Participant la revoluţia 
de la 21849 a fost arestat şi deţinut la Brussa până în 1853 când a putut emigra în Franţa de unde a putu 

reveni în ţară la 1856, fiind reintegrat în armată. 
78 Dimitrie DEMETRESCU MIREA semna: D.D. MIREA (JO octombrie 1864, Câmpulung, 
jud. Muscel, azi Argeş - 24 octombrie 1942, Bucureşti, cimitirul Bellu, figura 41, locul 16) A urmai 
Şcoala de Arte Frumoase la Bucureşti şi s-a specializat la Paris la Academia Julian sculptor cu o bogaln 
activitate 
79 Alexandru Constantin GOLESCU Albu (1818 - 29 octombrie 1873, Goleşti, jud. Argeş, 
înmormântat în incinta bisericii).Studii la Miinchen, Geneva, Paris unde a acordat o atenţie specialn 
matematicii, filozofiei. A cunoscut pe Teodor Diamant de la care a preluat preocupările pentru studiercn 
vieţii ţăranului român, pentru propăşirea patriei. Dragostea de Patrie l-au condus în rândurile celor carl' 
militau pentru reformele necesare schimbării stărilor sociale în Ţara Românească, unde revine în 18)1< 
pentru ca în 1840 să plece la Paris pentru a studia filozofia, prilej de a cunoaşte cele mai avântate spirite 
ale timpului care acţionau pentru reformarea societăţii. Cele dobândite l-au determinat a fii unul din 
revoluţionarii de la 1848. Deputat. 
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80 A.N.-D.M.B„ fond Ateneul Român, dosar 6/1911 oferta redactată în limba franceză [VZT 16 
noiembrie 1988]. 
Grigore Ionescu, Bucureşti, ghid, Bucureşti, 1938, p. 49, 50 în dreapta grădinii Ateneului Român, spre 
calea Victoriei poziţia 3) P.S. Aurelian, bronz, iar în stânga poziţiile: 4) bustul C.I. Stăncescu şi 7) bustul 
V.A. Urechea. 
81 Petre S. AURELIAN (12/13 decembrie 1833, Slatina, jud. Olt- 24 ianuarie 1909, Bucureşti, 
cimitirul Bellu, figura 7, locul 38). Studii primare la Slatina, liceul şi Facultatea de drept în Bucureşti, 
diplomat în ştiinţele economice şi agronomice din Franţa şi Italia. Agronom, botanist,economist, 
om politic, carieră didactică universitară, organizator al învăţământului, ministru, deputat, senator, 
preşedinte al Societăţii Centrale Agricole din Bucureşti, publicist, donator, membru al Academiei 
Române 9/21 septembrie 1871. 
82 Constantin I. STĂNCESCU (20 octombrie 1837, Bucureşti - 8 iunie 1909, Bucureşti, 
cimitirul Bellu, parcela 21, locul 26) Studii liceale terminate în 1855 a urmat facultatea de drept ??? şi 
pictura cu Tăttărescu, la 1857 cu o bursă acordată de stat a plecat la Paris urmând timp de 7 ani cursurile 
Şcolii de Belle Arte. Din acea perioadă Pinacoteca Statului deţine o serie de tablouri trimise de bursier. 
La revenirea în ţară, la 1865 a fost numit profesor de istoria artelor şi de estetică la Şcoala de Belle 
Arte din Bucureşti, ulterior director, pictor academist, autor de ample compoziţii, portretist dramaturg 
şi traducător al dramaturgiei, membru în Comitetul teatrelor. 
83 Grigore Ionescu, Bucureşti, ghid, Bucureşti, 1938, p. 49,50 Ateneul Român, în grădină, 
dreapta bustul Mihail Kogălniceanu, marmură, W.C. Hegel. 
„Anuarul Ateneului Român, 1936", Bucureşti, p. 268. 
84 Petre Oprea, Dimitrie Paciurea, în „Revista Muzeelor'', Bucureşti, nr. 3, 1969, p. 213: C.V. 
Hegel la I aprilie 1909 a fost pensionat din postul de la catedra de sculptură de la Şcoala de Belle Arte 
din Bucureşti 
85 Expoziţia oficială a artistilor în viaţă. 1910, Catalog p. 28, W.C. Hegel poziţiile: 224/246 
bustul V.A. Urechia, bronz; 225/24 7 Constantin I. Stăncescu, gips; 226/248 compoziţia alegorică Gloria 
României; 227/249 statuia regele Carol I. /N.B. ! numărători diferite în cataloagele consultate/. 
86 Coloana-machetă turnată în bronz, în 1903 este inclusă în patrimoniul Muzeului Naţional Peleş 
87 A.N-D.A.I.C., fond M.C.A., D.A., dosar 61/1936, f. 55 bust bronz modelat în 1908, inaugurat 
în 1912. 
„Familia", Oradea, nr. 36, 21septembrie1890; nr. 39, 12 octombrie 1890. 
George Oprescu, Ştiri contemporane despre artele plastice în România între 1890-1909, în: „Analecta", 
voi. lll, Bucureşti, 1946, p.146, 96-97. 
George Oprescu, Sculptura statuară românească, ESPLA, Bucureşti, 1954, p. 90. 
V.Z.T. 31 mai 1988, Dorohoi, în piaţeta din faţa fostului palat al Prefecturii jud. Dorohoi, azi găzduind 
Muzeul ... piedestal piatră, vopsit cu var, având la spate menţiunea că este o realizare a Ateneului 
Român din Dorohoi din 1912. Lucrările: bustul Mihail Kogălniceanu şi basorelieful au fost turnate la 
Fabrica V.V. Răşcanu în 1908. 
„Botoşani, '83'', Botoşani, p. 82 la Dorohoi strada Alecsandru Ioan I Cuza, bustul Mihail Kogălniceanu 
realizat de Wladimir Hegel. 
F.T., M.C., p. 182 Dorohoi bustul Mihail Kogălniceanu, bronz, basorelief redând scena din Camera 
Deputaţilor de la 9 mai 1877 cu discursul ministrului de Externe. realizare de Wladimir Hegel, dezvelit 
la 2 iulie 1913. 
A.N.-D.J. Botoşani, fond Primăria Dorohoi, dosar 20/1909, f. Iv. Ateneu Român din Dorohoi la 
JO ianuarie 1909 către Primăria Dorohoi informând-o despre iniţiativa ridicării unui bust Mihail 
Kogălniceanu în Piaţa din faţa Palatului Comunal. Realizator sculptorul W. Hegel = 5.500 lei fiind 
preconizată dezvelirea la mai 1909 Subscripţiile n-au acoperit sumele cheltuite, fiind încă necesari 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



230 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXIII 

4.000 lei. Aminteşte că la 14 noiembrie 1906 Consiliul Comunal a subscris 5 .OOO lei din care s-au primit 
numai 500 lei. Se solicita cel putin 2.000 lei; f. 2 Se revendica la 17 iunie 1909 mandatarea subscriptiei; 
f. 2v. avizarea a 500 lei; f. 3 la I O aprilie 1908 solicitarea şi avizarea sumei de 500 lei; f. 4 solemnitatea 
dezvelirii D 2 iunie invitatie din partea primarului către consilieri pentru a participa şi discursul pentru 
preluarea monumentului; f. 5 Programul tipărit pentru ziua de D 2 iunie 1913, lansat la 23 mai 1913; 
f. 7 participarea a 250 de tărani din comunele judetului la solemnitatea dezvelirii monumentului. Pentru 
cazarea lor s-au obtinut spatii la Cazarma regimentului local, unde urmau să servească şi masa; f. 7v. 
cheltuielile; f. 9 sume pentru realizarea tribunei, decoratiunilor din fata palatului; f. 9v. = 215,20 lei; 
f. I O facturi furnizori. 
A.N.-D.A.I.C., fond M.C.A., D.A., inv. 818, dosar 61/1936, f. 55 la Dorohoi bustul M. Kogălniceanu, 
bronz, 0,80 m., fiind datat 1908, iar piedestalul de piatră, 2,50x2,50x3,00 m., data ridicării: 1912. 
Judeţele Patriei Botoşani, monografie, Editura Politică, Bucureşti, 1980, p. 256 Dorohoi, str. Alecsandru 
Ioan I Cuza bustul M. Kogălniceanu, W.C. Hegel. 
Octav I. Gutic, Gheorghe Grigoraş, Dorohoi, mic îndreptar turistic, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 
1982, p. 65 str. Alecsandru Ioan I Cuza, în vecinătatea Muzeului de Ştiintele Naturii bustul Mihail 
Kogălniceanu, bronz, realizat de C Hegel, 1908. 
88 N.-D.J. Neamt, Piatra Neamt, fond Inspectoratul şcolar Neamt, dosar. .. ?, f. l O: la 11 mai 
1913 comitetul pentru ridicarea statuii lui Mihail Kogălniceanu la Piatra Neamt, preşedinte mitropolitul 
Pimen anunta că la 19 mai 1913 urma să aibă loc dezvelirea în cadrul manifestărilor Congresului Ligii 
Culturale. Era anuntată prezenta regelui Carol I şi a printului Ferdinand. 
„Albina", Bucureşti, anul , nr.35, 1913 Dare de seamă referitoare la statuia Mihail Kogălniceanu 
de la Piatra Neamt. 
„Almanahul Adevărul şi Dimineata pe anul 1914", Bucureşti, p. 96 statuia Mihail Kogălniceanu 
dezvelită D 19 mai 1913 la Piatra Neamt. Foto macheta statuii. Se face mentiunea existenţei în grădina 
Universităţii de la Iaşi a unui bust Mihail Kogălniceanu. 
Dan Berindei Anul 1848 în documente artistice, în: „Revista Muzeelor'', Bucureşti, nr. 3, 1968, p. 
197. 
F.T., C.U., Locuri şi monumente paşoptiste, Editura Militară, Bucureşti, 1976, p. 189 Piatra Neamt într
un mic spatiu verde, lângă palatul Consiliului popular al municipiului. Pe piedestal cu litere turnate în 
bronz Mihail Kogălniceanu 1817-1891, sub care se află un basorelief care are semnătura şi datarea: W. 
Hegel 1913. 
F.T.,M.C., p. 299 Piatra Neamt statuia Mihail Kogălniceanu, W. Hegel. Pe piedestal un basorelief, 
bronz redând centrul unui sat cu biserică şi câteva case. s.d.j. şi datat: W.C. Hegel 1913 A fost turnat 
la Berlin. 
D. Almaş, I. Scurtu, Turism cu manualul de istorie, Bucureşti, 1973, p. 203. 
M. Dragotescu, Piatra Neamţ, Bucureşti, 1980, p. 59. 
N. Acrâşmăritei ş.a., Judeţul Neamţ, Bucureşti, 1971. 
„Botoşani, '83", Botoşani p. 82 Dorohoi str. Alecsandru Ioan 1 Cuza bustul M. Kogălniceanu, W.C. 
Hegel. 
1913 iulie 2, Dorohoi - solemnitatea dezvelirii monumentului Mihail Kogălniceanu ( bust datat 1908, 
un basorelief redându-l în Camera Deputatilor la 9 mai 1877, piedestalul din 1912). 
89 PIMEN /din botez Petru Georgescu/ (22 octombrie 1853, Proviţa de Sus, jud. Prahova - 12/13 
noiembrie 1934, Bucureşti). Studii la Seminarul Central din Bucureşti„ carieră eclesiastică, continuate 
studiile la facultatea de Teologie din Cernăuţi, doctorat în 1885, uns în monahism la mănăstirea 
Căldăruşani 1885, carieră didactică teologică, ales mitropolit al Moldovei în 1909 păstorind până la 
moarte. Bun organizator s-a preocupat de starea edificiilor, pregătirea clerului, viaţa monahală. Un bun 
exemplu l-a constituit totala implicare în acordarea ajutoarelor celor în suferinţă în timpul războiului, 
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militari şi civili, ulterior pentru cinstirea celor căzuţi la datorie, ajutorarea orfanilor, a văduvelor şi 
invalizilor. 
A fost ales membru de onoare al Academiei Române la 15/28 octombrie 1918. 
90 Mircea Păcurariu, Dicţionaru/ teologilor români, Editura Enciclopedică, ediţia ll revăzută 
şi întregită, Bucureşti, 2002, p. 193. N.B. ! inclus la numele de familie Georgescu.Aurel Pentelescu, 
Gavril Preda, Mitropolitul Pimen Georgescu (1853-1934). Editura Printeuro, Ploieşti, 2003, 544 p. 

91 A.N.-D.A.I.C., fond V.V. Răşcanu, T 2/ 19 statuia Mihail Kogălniceanu, Târgu Ocna, 
Hegel.1928 ?! 
Dan Berindei Anul 1848 în documente artistice, în: „Revista Muzeelor'', Bucureşti, nr. 3, 1968, p. 197 
Târgu Ocna bustul M. Kogălniceanu. 
Petre Oprea, lstoria turnătoriilor , în „Revista Muzeelor", Bucureşti, nr. l, 1969, p. 37 bustul M. 
Kogălniceanu pentru Târgu Ocna a fost turnat la V.V. Răşcanu, Bucureşti, în 1928. 
92 „Anuarul Ateneului Român, 1936", Bucureşti, p. 268 referinţă la Wladimir Hegel, polonez 
cu studii la Paris, recomandat lui V.A. Urechia de Carnot, tatăl preşedintelui Franţei pentru a-l aduce în 
România. A realizat monumentele: Miron Costin, 1889; Pompierilor; C. A. Rosetti; busturile: Constantin 
Esarcu din Grădina Ateneului Român; Carol I; V.A. Urechia; C. Stăncescu; M. Kogălniceanu, C.I. 
Istrati; alegoria Gloria României; frontonul de la Institutul anatomic. A fost profesor la Şcoala de fete 
de la Ateneu; la Şcoala de Arte şi Meserii unde l-a avut elev pe D. Paciurea, la Şcoala de Belle Arte 
din Bucureşti 1898-1909. Ulterior a plecat în America. În 1897 şi 1898 a expus lucrări comandate de 
Ateneul Român. 
93 George Oprescu, Ştiri contemporane despre artele plastice în România între 1890-1909, în: 
„Analecta'', voi. III, Bucureşti, 1946, p. 96-97. 
94 George OPRESCU (28 noiembrie 1881, Câmpulung Muscel, jud. Argeş - 14 august 1969, 
Bucureşti, Crematoriu), studii la Câmpulung, Bucureşti, licenţa în litere la Bucureşti 1904, doctoratul 
şi docenţa la Cluj, activitate didactică predând limba franceză, specializare la Paris, carieră didactică 
universitară, diplomatică la Liga Naţiunilor, cu o eficientă activitate în Comisia internaţională de 
cooperare, fiind apreciat de N. Iorga, N. Titulescu. Intensă activitate în calitate de critic şi istoric 
de artă, în 1930 a participat la concursul de profesor de istoria artei la Universitatea din Bucureşti, 
organizator al Institutului de Istoria Artei 1949, traducător, publicist, contribuţii majore la intensificarea 
activităţii muzeelor de artă, director al Muzeului Toma Stelian ( 1930-1946), după 1944 decan al 
Facultăţii de Litere, director al Muzeului Naţional 1946-1948, în 1948 şef al secţiei de artă universală al 
Muzeului de Artă Naţională, în 1948 a acordat sprijinul organizării Institutului de arhivistică, bibliografie 
şi muzeografie, reorganizator al învăţământului artistic, contribuind, la Bucureşti, la înfiinţarea I.A.P. 
„Nicolae Grigorescu", organizator al Institutului de istoria artei, al publicaţiilor de specialitate care să 
reflecte stadiul cercetărilor în privinţa istoriei artelor („S.C.l.A." cu cele 2 variante şi „Revue roumaine 
d'histoire de l' Art"). A fost ales membru corespondent 27 mai 1938, şi titular onorific în 12 august 1948 al 
Academiei Române, colecţionar de opere de artă cu care şi-a înzestrat spaţiile propriei case din str. Clunet, 
cartierul Cotroceni, donator al casei şi colecţiei către Academia Română. După 1977, printr-o eronată 
măsură, s-au transferat valorile de patrimoniu, ajungând să fie încorporate în Muzeul Colecţiilor, piesele 
fiind altfel expuse ceea ce a condus la imposibilitatea înţelegerii afinităţilor colecţionarului. Peste hotare 
numeroase instituţii ştiinţifice şi cultură l-au cooptat ca membru corespondent (Franţa, Spania). 
Dan Berindei Anul 1848 în documente artistice, în: „Revista Muzeelor'', Bucureşti, nr. 3, 1968, p. 197 

W.C. Hegel, monumentul C.A. Rosetti din Bucureşti, statuile M. Kogălniceanu, Iaşi(?) şi Piatra Neamţ, 
busturile M. Kogălniceanu din Galaţi, Dorohoi, Bacău; statuile Pompierilor, Goleştilor, V. Alecsandri. 
95 Raffaello P. ROMANELLI (13 mai 1856, Florenţa - 2 aprilie 1928 ? ) Fiul sculptorului 
Pascale. Studii de artă la Florenţa la Academia de Belle Arte având ca dascăli pe Rivalta şi tatăl său şi la 
Roma, sculptor monumentalist, are lucrări în mai multe ţări ale lumii. În România a realizat pentru laşi 
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monumentele Alexandru Ioan I Cuza şi Mihail Kogălniceanu, pentru Craiova monumentul Alexandru 
Ioan I Cuza, pentru Turnu Măgurele monumentul dedicat Eroilor Independenţei. A mai realizat o serie 
de busturi şi numeroase monumente funerare. 
96 Petre Oprea, Cu privire la Wladimir Constantin Hegel, în: „SCIA", seria ,,Arta plastică", 
Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, nr. I, 1972. 
97 Petre OPREA (9, dar în acte este 11 martie 1928 - ). Facultatea de Istorie, promoţia 
1952, activitate în domeniul istoriei artelor plastice, inspector, muzeograf, şef de secţie toate treptele 
parcurse aducându-l în situaţia de documentare care să-i permită elaborarea unei aprecieri concludente. 
Cercetările întreprinse s-au concretizat în numeroase studii publicate. 
98 Mircea DEAC ( 1939, Olteniţa, jud. Ilfov, azi jud. Călăraşi - ) Facultatea de Litere şi 

Filozofie, Bucureşti şi Academia de pictură. Carieră didactică universitară, întemeietor şi director al 
Oficiului Naţional de expoziţii. Publicist 
99 Mircea Deac, 50 de ani de sculptură, editată de Oficiul de Informare Documentară pentru 
Industria Construcţiilor de Maşini, Bucureşti, 2000, 216 p. Abreviat „S. 50''. La p. 18 Vladimir Hegel 
1829-1917 a venit în România la 1885 solicitat de V.A. Urechia; p. 19 autor al lucrărilor Miron Costin, 
Iaşi; Dinicu Golescu, Bucureşti; Vasile Alecsandri, Iaşi; Mihail Kogălniceanu, Piatra Neamţ: statuia 
C.A. Rosetti, Bucureşti cu 2 basoreliefuri. 
100 Grigore Ionescu, Bucureşti, ghid, Bucureşti, 1938, p. 133 la Muzeul Kalinderu W.C. Hegel 
are basorelieful M. Eustatiade, bronz 
101 Ibidem, p. 257 în Rotonda Parlamentului bustul Gheorghe Chiţu, , marmură albă, W.C. 
Hegel. 
I 02 Gheorghe CHITU (24 august 1828, Craiova, jud. Dolj - 27/28 octombrie 1897, Miri la, jud. 
Dolj, azi Olt, funeralii naţionale la Craiova la I noiembrie 1897) Studii la Craiova, Sf. Sava, unde a 
şi fost reţinut ca profesor de limbi clasice. Participant la revoluţia de la 1848 în calitate de comisar cu 
propaganda. După înăbuşirea revoluţiei a plecat la Viena pentru a urma studiul dreptului. La revenirea 
în ţară a practicat din 1853 magistratura. La 1857 a înfiinţat la Craiova periodicul „Vocea Oltului" 
pentru susţinerea idealului Unirii Principatelor. Desfăşoară concomitent activitatea de jurist. Carieră 
didactică universitară. Om politic, deputat, senator, ministru al Cultelor şi al Instrucţiunii Publice până 
la 1888. 
103 VZT 29 mai 1996: Târgovişte Muzeul scriitorilor, în expoziţie medalionul Smara, s.s.j. 
Hegel. 
I 04 Smaranda Andronescu Gheorghiu I Maica Smara/ ( 5/18 septembrie 1857, Târgovişte, jud. 
Dîmboviţa - ? 1944, Bucureşti, cimitirul Bellu, figura83, locul 89). Studii la Bucureşti, carieră 
didactică, inspector general în Ministerul Cultelor şi al Instrucţiunii Publice scriitoare cu preocupări 
pentru răspândirea cunoştinţelor ştiinţifice şi predilect ale celor referitoare la istoria şi cultura poporului 
român, animatoare culturală, militantă pentru pace, pentru cunoaşterea valorilor culturale şi spirituale 
ale tuturor popoarelor lumii, participantă activă la numeroase congrese internaţionale, preocupată de 
realizarea şi aducerea în forul public a monumentelor dedicate cinstirii faptelor înaintaşilor, iniţiatoare a 
salvării şi purtării costumului popular, iniţiatoare şi conducătoare a societăţii „Arta şi istoria naţională", 
fondată în anul 1921, după acumularea experienţei din deceniile anterioare, prin intermediul căreia a 
iniţiat şi realizat obiectivele enumerate anterior. Publicistă. 
105 Gheorghe/George/ I. DUCA (21ianuarie1847, Galaţi - 26 iulie 1899, Bucureşti, cimitirul 
Bellu, figura 54, locul 60) Studii politehnice în Franţa, inginer, director general C.F.R„ director al Şcolii 
de Poduri şi Şosele, întemeietor al Societăţii Politehnice. 
106 Nu cunoaştem să fi realizat o luceare dedicată lui Duca, a fost însă membru în juriul care a 
analizat machetele prezentate la concursul pentru viitorul monument. 
A.N.-D.M.B„ fond Ateneul Român, dosar 4/1902, f. 7, 9 Comitetul funcţionarilor C.F.R. pentru 
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ridicarea monumentului George I. Duca, lansa un concurs public de machete turnate în gips. Era anunţat 
viitorul amplasament pe aleea de sosire în grădina din faţa Şcolii C.F.R. Erau enunţate proporţiile 
dorite, caracterul onorific având în compunere o statuie sau un bust. De revendica expresivitate. Se lăsa 
la alegerea artistului genul de materiale folosite pentru definitivarea lucrării. Costul să nu depăşească 
suma de 39.000 lei. Termenul acordat concurenţilor era de 5 luni pentru a realiza şi prezenta machetele 
la concurs, respectiv pentru 15/28 martie 1902. Juriul avea în compunere pe membrii comitetului 
de iniţiativă şi următoarele persoane: G.D. Mirea, directorul Şcolii de Belle Arte, arhitectul Leconte 
de Nouy, Dimitrie C. Olănescu (Ascanio), sculptorul Hegel, 2 artişti aleşi de concurenţi (sculptor şi 
arhitect). Preşedinte al juriului era Emil Miclescu, director general al C.F.R. Premii: I) I .OOO lei şi 5% 
din valoarea lucrării pentru conducerea lucrărilor. 2) 850 lei; 3) 650 lei. Sunt formulate condiţiile de 
execuţie. Preşedinte al Comitetului Al. Cottescu, Bucureşti 11 /24 octombrie 190 I; f. 13 la 28 februarie/ 
13 martie 1902 Comitetul solicita conducerii Ateneului Român posibilitatea de a expune în perioada 
15 martie-15 aprilie 1902 
Expo de machete pentru preconizatul monument ing. Gheorghe Duca, organizată de Ministerul 
Comunicaţiilor în anii 1902-1903 la Ateneul Român; f. 26 la 6/19 aprilie 1902 se consemna faptul că 
la 3 aprilie 1902 s-a făcut judecarea machetelor pentru concursul G.I.D. Au semnat procesul verbal: Gr. 
Olănescu, A. Leconte du Nouy,G. D. Mirea, I. Berindei, I. Valbudea, W. Hegel. A fost acordat premiul 
I lucrării cu moto Labor, Premiul II lucrării cu moto Armonia şi Premiul III lucrării cu moto La gară. 
Lucrările premiate au devenit proprietatea comitetului/ 
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ULTIMUL DRUM 
AL LUI TUDOR VLADIMIRESCU 

Ionel Zănescu 

La 15 mai 1821, la vestea apropierii armatei otomane de capitală, Tudor a 
ordonat retragerea Adunării norodului şi începe pregătirile de plecare de la Cotroceni. 
După ce apărase Bucureştiul de ocupaţia eteristă, el se vede acum silit să-l lase sub 
ocupaţia turcească, înţelegând că o luptă cu turcii lângă Bucureşti putea fi fatală 
capitalei, pe care o expunea la focul şi sabia turcilor. 

Iscoadele trimise de Tudor pe drumul Bucureşti-Silistra au raportat că 
au văzut corturi turceşti albind câmpia de la Obileşti, iar alte rapoarte menţionau 
trupe venind de la Giurgiu. La 14 mai, ele ajunseseră deja la Copăceni, la patru ore 
depărtare de Bucureşti, unde panica şi confuzia erau deja la culme. 

În atari împrejurări, consulul Prusiei şi cancelarul Agenţiei austriece stăruie 
pe lângă Tudor să plece pentru a nu pricinui ruina oraşului. La început Tudor ezită, 
aruncând vina pe Bimbaşa Sava, căruia nu voia să-i cedeze terenul, respectiv dorinţa 
lui Sava de a rămâne în capitală. 

O ultimă ştire despre apropierea turcilor de Bucureşti, îl determină pe Tudor 
să părăsească Capitala, fapt consemnat şi de Udritzki care arăta la 16 mai, că Tudor 
a plecat „ ieri" de două ori din Cotroceni şi tot de atâtea ori s-a întors. 

În vederea retragerii, Tudor porunceşte rechiziţionarea cailor şi căruţelor 
din curţile boiereşti, în vederea expedierii muniţiei, a calabalâcurilor şi familiilor 
bulgarilor din oastea sa. Cu o zi mai înainte, la 14 mai, mitropolitul şi boierii au 
fost eliberaţi de la Belvedere şi trimişi sub o escortă de zece panduri comandată de 
căpitanul Simeon, la Târgovişte, unde se afla Alexandru Ipsilanti. 

Plecarea de la mânăstirea Cotroceni s-a făcut - după spusele lui Cioranu 
- „cu 6.000 de panduri, dintre care 4.500 pedestrime, 1.500 călărime, cu artilerie 
de şase tunuri şi cu mulţime de cară mocăneşti încărcate cu provizie, şi urmat şi de 
2.500 de arnăuţi", cifră bineînţeles exagerată. 

Din relatările lui Chiriac Popescu şi C.lzvoranu, reiese faptul că în tot timpul 
marşului spre mânăstirea Cozia, Tudor s-a preocupat de pregătirea militară a pandurilor 
şi a luat măsuri de luptă atât împotriva turcilor, cât şi împotriva eteriştilor. 

Oştirea luase cu sine „ toată muniţia şi trebuincioasele lucruri ale războiului". 
Pe lângă carele cu muniţii, erau „ şi trei care mari cu sape şi târnăcoape, topoare, 
tesle şi lopeţi de fier", încât, la nevoie, „ îndată se făcea şanţ pe câmp la o poziţie 
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cuviincioasă de război". Drumul cel mai scurt spre Oltenia era „ drumul poştei", 
care trecea prin Şerbăneşti şi Slatina, pe care Tudor venise la Bucureşti. În loc de a 
lua acest drum ameninţat de turci, Tudor s-a îndreptat prin Găieşti spre Piteşti, unde 
era corpul de arnăuţi ai lui Iordache şi Farmache. Prima noapte o petrecu dincolo 
de apa Ciorogârlei, într-o poziţie favorabilă. În tot timpul marşului, Tudor lua cele 
mai potrivite măsuri pentru a preveni un atac prin surprindere. Noaptea, oştirea era 
aşezată în careu cu tunurile şi cu carele de muniţii şi de provizii la mijloc: de o parte 
şi de alta erau cavaleria şi rezerva, iar tabăra era înconjurată, până la distanţă de 
un sfert de oră, de sentinele călări. Tudor însuşi dădea personal, în fiecare noapte, 
cuvântul de ordine şi toată noaptea inspecta tabăra pentru a se încredinţa că ordinele 
sale au fost executate. 

Este însă neândoios faptul că, în drum spre Oltenia, Vladimirescu a luat 
măsuri în vederea luptei cu eteriştii, de care se simţea ameninţat sau pe care voia să-i 
atace. Aşa se explică ordinul trimis de căpitanul Solomon, de a scoate pe oamenii lui 
lpsilanti din mânăstiri, lăsând în locul lor panduri şi de a veni grabnic în întâmpinarea 
sa, cu pandurii din Oltenia, la satul Goleşti. 

Această scrisoare către Solomon a fost trimisă, probabil, după ce Tudor a 
primit înştiinţarea că Iordache şi Farmache se pregăteau să-i bareze trecerea peste 
râul Argeş. lpsilanti voia să fie stăpân peste regiunea muntoasă a ţării şi nu admitea 
ca Tudor să-şi stabilească baza de operaţiuni la Cozia şi la celelalte mânăstiri din 
munţii Olteniei, care între timp fuseseră acaparate prin viclenie de eterişti. 

La Găieşti, Tudor află că Nicolae lpsilanti, împreună cu căpitanii Iordache, 
Ghencea, deli-başa Mihali, Farmache şi cu o mulţime de arnăuţi i-au tăiat drumul 
la Goleşti şi-i opresc trecerea spre Piteşti. Faptul se va petrece la 18 mai, şi este 
confirmat printr-o scrisoare a lui Iordache care-l avertiza că, dacă va înainta spre 
Piteşti, se va izbi de rezistenţa arnăuţilor săi. Tudor a citit scrisoarea lui Iordache în 
auzul căpitanilor săi şi a adăugat: „De multe ori gândesc că v-am spus că Iordache 
îmi este vrăjmaş şi că de faţă mă goneşte şi că dânsul trebuie să-mi fi prins scrisorile 
paşei Diiului care-mi lipsesc de o poştă, şi că dânsul îmi vrea moartea„. ". 

Întrebarea se pune: Care poate fi semnificaţia gestului lui Iordache ? 
Thomas Gordon spune că, după prinderea corespondenţei lui Tudor cu paşa 

de Silistra, eteriştii urziră din porunca lui Al. lpsilanti un complot în tabăra lui Tudor. 
Acelaşi autor relatează: „Principalii lui ofiţeri, Dimitrie Macedonski, Hagi Prodan 
şi mai mulţi căpitani de panduri făceau parte din complot, dar până atunci n-au 
putut să dea lovitura, deoarece Vladimirescu era deosebit de vigilent şi pedepsise cu 
moartea, în mod sumar pe unii dintre partizanii a căror credinţă o suspecta". 

Pare limpede că, după evacuarea Bucureştilor, o schimbare s-a produs în 
raporturile lui Tudor cu turcii. Tudor intră în relaţii cu chehaia-bei al paşei de Silistra, 
comandantul trupelor de invazie în Ţara Românească, şi ajunge cu el la un acord de 
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cooperare militară împotriva lui Ipsilanti. 
Pentru a răspunde la injoncţiunea lui Iordache, Tudor s-a sfătuit cu Hagi 

Prodan, Macedonski şi Alexandru Nicolaevici, comandantul bulgarilor din oastea 
lui. Rezultatul consfătuirii lor a fost hotărârea ca Macedonski şi Al. Nicolaevici să 
plece la Piteşti cu o căruţă de poştă şi până la întoarcerea lor, oastea să rămână pe 
loc. Cei doi trimişi s-au întors în aceiaşi zi, către seară, cu răspunsul ca Tudor să se 
apropie cu armata sa până la Goleşti, unde aveau să-l aştepte Iordache şi Farmache 
pentru a avea cu el o explicaţie. Când ajunse la Goleşti, Tudor îşi aşeză armata în 
poziţie de luptă. Dealurile din apropiere erau ocupate de trupele eteriste comandate 
de Iordache şi întărite cu 400 de oameni veniţi sub comanda lui Nicolae Ipsilanti 
din Câmpulung. Iordache veni cu un detaşament de cavalerie şi, apropiindu-se ca la 
o bătaie de puşcă de oastea lui Tudor, invită pe acesta la o consfătuire, în prezenţa 
căpitanilor lui Tudor, convocaţi la cererea lui Iordache. Tudor primi, şi ambii şefi 
înaintară unul către altul, însoţiţi de câte 24 soldaţi de încredere. Tudor ceru socoteală 
lui Iordache de scrisoarea sa şi de motivele care l-au făcut să interzică trecerea oştirii 
sale spre Piteşti. La această cerere, Iordache răspunse că lpsilanti îl bănuieşte de 
necredinţă şi-i arătă o scrisoare a sa către turci. 

Răspunsul lui Tudor, consemnat de Rayband şi Liprandri, este fără echivoc. 
El a explicat faptul că politica sa faţă de turci nu poate fi identică cu a eteriştilor, 
întrucât el, deşi e gata de luptă cu otomanii, trebuie să caute a negocia cu ei, în 
folosul compatrioţilor săi; ca atare, nu se uneşte cu eteriştii, dar nici cu turcii, 
aducându-le argumentul că soarta lor nu se poate decide în Valahia; ei vor trebui 
să lupte în Imperiul Otoman, pentru eliberarea Greciei, iar la nevoie vor găsi azil în 
Ţara Românească. 

Discuţia s-a terminat cu îmbrăţişări şi jurăminte de credinţă, s-au tras focuri 
de bucurie şi de înfrăţire, după care cu toţii au mers până la casele lui Dinicu Golescu. 
Aici Tudor şi-a aşezat oastea în coloane, după obiceiul lui, iar el s-a urcat în chioşcul 
de deasupra porţii, însoţit de Iordache şi Farmache. Gheorghe (Iorgu) lpsilanti va 
veni şi el să întărească frăţia, prin grai şi înscris. 

Din cele enumerate mai sus ar reieşi că întâlnirea de la Goleşti, din 18 mai. 
s-a încheiat printr-un acord, care n-a însemnat însă îmbrăţişarea de către Tudor a 
cauzei eteriste, unirea sa cu Al. Ipsilanti. 

Maxime Rayband adaugă şi o informaţie contestabilă. Abia după 
prima întâlnire de la Goleşti, adică în zilele de 19-2 l mai, Iordache a 
urmărit înlăturarea lui Tudor, descoperind faptul că şeful pandurilor persista 
în corespondenţa sa secretă cu turcii, îndreptată împotriva eteriştilor. Vom 
constata însă neajunsurile acestei interpretări. Este, mai întâi, cu totul 
îndoielnic că în zilele de 18-20 mai Tudor să fi expediat scrisori turcilor şi că 
trimisul său la chehaia-bei ar fi căzut în mâinile eteriştilor. 
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Liprandri consideră că aceste afirmaţii despre interceptarea corespondenţei 
lui Tudor, în ultimele zile ale acţiunii sale, sunt absurde, ele fiind simple zvonuri 
puse în circulaţie de eterişti. Ilie Fotino le dezminte indirect, susţinând că abia 
în momentul arestării lui Tudor, când eteriştii i-au răscolit cancelaria, s-a găsit o 
scrisoare ce urma să fie trimisă turcilor şi pe care a luat-o Iordache. 

Admiţând că Tudor a continuat şi la Goleşti corespondenţa sa cu turcii, e 
uşor de observat că acest fapt a determinat urzirea complotului eterist şi că, în orice 
caz, Iordache avea să-şi schimbe atitudinea împăciuitoare afişată la 18 mai, când 
- cum spune Cioranu - „grecii (ofiţerii eterişti), văzând că nu pot a ţinea piept, 
îndată au alergat cu viclenie, şi s-au înduplecat la toate cum a cerut Tudor", pentru 
a căuta în zilele următoare, să-l prindă pe Tudor. 

E locul să amintim că şefii eterişi se străduiau de multă vreme să-l înlăture 
pe Tudor. Încă de la începutul revoluţiei din Ţara Romănească, ei erau nemulţumiţi 
de comandantul pandurilor, nereuşind să-l pună sub ascultarea lor. Drept urmare, au 
încercat, mai întâi, să-i îngrădească acţiunea, prin Macedonski şi Hagi Prodan. Au 
urmărit apoi să-i ademenească oştirea şi nu odată s-au gândit să-l suprime. 

Înainte de venirea Adunării norodului în Bucureşti, Iordache şi Farmache 
constituiau deja „ o partidă gonitoare a lui Tudor", relatează Chiriac Popescu. 
Disensiunea se datora faptului că la Ţânţăreni, Iordache a întâmpinat din partea lui 
Tudor „ o netă împotrivire" - potrivit relatării lui Liprandri- cu privire la ideea unirii 
pandurilor cu eteriştii. Pentru moment conflictul s-a putut aplana, „ şiretul Iordache" 
acceptând, în aparenţă, poziţia lui Tudor, dar luând măsuri de întărire a supravegherii 
acestuia. Execuţia de la Oteteliş, pentru acte prădalnice a doi căpitani de arnăuţi, Iova 
şi Ienciu, oameni de încredere ai lui Iordache - unul dintre ei fiindu-i nepot- a sporit 
şi mai mult ura Olimpiotului împotriva lui Tudor. După Chiriac Popescu, „ aceasta 
a fost pricina cea mai de căpetenie de vrăjmăşie şi au păzit vreme căpitan Iordache, 
până când au pus mâna pe dânsul şi şi-au pus în lucrare scopul său". Acelaşi autor 
susţine că Tudor ar fi mărturisit căpitanilor săi, în timpul retragerii din faţa turcilor, 
cât de încordate erau relaţiile dintre el şi Iordache: „De multe ori gândesc că v-am 
zis că Iordache îmi este vrăjmaş [ ... ] şi că dânsul îmi vrea moartea". 

Încercări de cumpărare a unei părţi din oştirea lui Tudor au făcut Hagi 
Prodan, cu bani primiţi de la C. Samurcaş şi Iordache, cu bani daţi de Ipsilanti. 

Astfel, la sfârşitul lui februarie, Hagi Prodan a împărţit bani şi a făcut 
făgăduieli sârbilor din Adunarea norodului, „ cu cuvânt ca să-i tragă de la mine şi 
să-i aducă la dumneavoastră" - mărturiseşte Tudor, în scrisoarea către C. Samurcaş 
din 28 februarie. 

La sfârşitul lui martie, în preajma întrevederii dintre Tudor şi Ipsilanti, 
colonelul eterist C. Ducas „ a pregătit câteva sute din cei mai buni soldaţi ai 
avangărzii şi a plecat la Colentina, cu hotărârea să atace pe Tudor", în momentul 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



238 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXIII 

când va veni la întâlnire. Ipsilanti însă s-a opus, deoarece Tudor îl avea ostatec pe 
Bimbaşa Sava, pe care lpsilanti nu-l dorea să-l piardă pentru cauza eteristă. 

Momentele ce vădesc încordarea raporturilor dintre Tudor şi Ipsilanti sunt 
numeroase, dintre care am mai menţiona doar două ce ni se par sugestive. 

Când a aflat de la Sava „ că Tudor are de gând să treacă prin Piteşti în cele 
cinci judeţe'', Ipsilanti a ordonat lui Iordache „să fie foarte atent şi dacă este cu 
putinţă să pună mâna pe el". 

Spre a-şi atinge scopul, Olimpiotul a căutat să-l oprească cu orice chip pe 
Tudor la Goleşti şi să reia legăturile cu el: „Alergând la viclenie - după expresia lui 
Cioranu - Iordache s-a înduplecat la toate cum a cerut Tudor". 

Incontestabil, compotul eteriştilor fusese urzit înainte de retragerea Adunării 
norodului din Bucureşti, de vreme ce Fleischhackl a raportat lui Metternich că 
Vladimirescu, aflat la Cotroceni, va fi, probabil, „ sacrificat de partidul lui Ipsilanti ", 
care vrea să stăpânească Valahia. 

Punctul culminant, care de fapt a fost pretextul arestării lui Tudor, l-a 
constituit executarea unor panduri pentru jafuri. Tudor s-a arătat necruţător cu 
manifestările de indisciplină din rândurile oştirii şi după spusele lui Cioranu, 
între Bucureşti şi Goleşti au fost omorâţi douăzeci şi patru de panduri pentru 
diferite furtişaguri. Tot acelaşi Cioranu, e de părere că „ asemenea severe 
măsuri", pentru menţinerea disciplinei, erau nepotrivite în momentul acela 
când eram „ de toate părţile înconjuraţi de inamici" şi când „ se lucra de către 
străini în lagărul nostru o conjuraţie". 

Înainte de a ajunge la Goleşti, la Cârcinof, Tudor a cerut căpitanilor oştirii 
sale să-i dea făgăduiala cerută, afară de patru, şi anume: Ioan Oarcă, Ghiţă Cuţuiu, 
lene Ienescu şi Ioan Urdăreanu. Aceştia din urmă au răspuns că Tudor n-are nevoie 
de înscrisul lor, devreme ce îi omoară în toate clipele fără de nici un înscris. La 
aceasta, „ Tudor a tăcut şi, pornind de acolo, s-a apropiat de satul Goleşti", unde 
s-a răzbunat. Primii doi, ştiind ce-i aşteaptă, au reuşit să se ascundă, ceilalţi doi 
- Urdăreanu şi Ienescu au scăpat datorită rugăminţilor comandantului artileriei 
Cacaleţeanu şi ale aghiotantului lui Tudor, Cioranu. 

C.Izvoranu notează că, după moartea lui Urdăreanu, „ se strânseseră 
polcovnicii şi căpitanii la Hagi Prodan şi-i spuseseră că nu mai primesc pe Tudor 
de comandor al lor". Iar Macedonski, sosit şi el între timp în tabără, va fi mesagerul 
către Iordache despre cele petrecute. 

„A doua zi, 21 mai - spune Fotino - luând O/impie 30 de călăreţi aleşi, 
împreună cu alţi 200 călăreţi de rând le ordonă să-l urmeze împărţiţi în grupe 
departe una de alta, ca la o distanţă de un sfert de oră, şi aceasta, ca să nu sosească 
cu multă lume deodată şi să deştepte bănuieli din partea lui Tudor". 

Are loc astfel a doua întrevedere între Tudor şi Iordache, ultimul aducându-i 
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grave acuzaţii de trădare. Având şi consensul căpitanilor, Tudor este dezarmat şi luat 
de Iordache spre Piteşti. 

Astfel, Tudor a putut fi înfrânt de eterişti, la Goleşti, fără luptă, pe calea 
vicleniei, complotului şi trădării. Însăşi cronica atribuită lui Ducas, reflectă această 
stare de lucruri: „Bunul şi vrednicul căpitan Iordache'', a ştiut cum să procedeze căci 
„ cu război niciodată întreg corpul lui Ipsilanti n-ar fi putut să învingă şi să reducă 
la tăcere pe Tudor". 

Urmărind ultimul drum a lui Tudor, după prinderea sa, reconstituirea poate 
fi următoarea: 

Urcat într-o căruţă de poştă, cu aghiotantul lui lpsilanti, urmat de alţi trei cu 
câte doi arnăuţi şi cu o escortă de mavrofori, călări, grupul se îndreptă spre Leordeni. 
Ajunşi aici, în dreptul văilor de acolo, le-a ieşit în cale Orfano cu 300 de arnăuţi, 
prilej cu care Tudor este pus în fiare. 

La Grădiştea, cam la un sfert de oră de Câmpulung, Tudor este întâmpinat de 
30 de flăcăi ai oraşului din bresle, măcelari şi brutari. Sosirea la Câmpulung s-a făcut 
către seară, covoiul trăgând la casa bogasierului Constantin Chiliosi, în apropiere de 
casa boierului Urianu, unde era găzduit Nicolae lpsilanti. 

A doua zi dimineaţa, pe sub muscele, porniră cu toţii spre Târgovişte, conăcind 
la prânz la cârciuma de piatră şi de-abia la miezul nopţii s-a ajuns în apropiere de 
Târgovişte, Tudor fiind păzit de soldaţi eterişti de la un avanpost. 

Înainte ca Tudor să fie prezentat lui Ipsilanti, la bariera Târgoviştei fu suit pe 
un cal ţărănesc, cu scări de lemn, având picioarele legate pe sub burta calului. 

Întâlnirea cu Ipsilanti, cât şi moartea lui Tudor, sunt foarte controversate, 
atât de martorii oculari, cât şi de istorici. 

Dar iată principalele versiuni asupra asasinării lui Tudor: 
Mihai Cioranu, aghiotant al lui Tudor, îl zăreşte ultima dată pe acesta la 

Piteşti, în casele boierului Iancu Mavrodol, şi cu această ocazie el surprinde o discuţie 
între Tudor Ghencea şi Iordache, relatată de el astfel: Tudor: „ Vreţi să mă omorâţi? 
Eu nu mă tem de moarte. Am înfruntat moartea în mai multe rânduri. Mai înainte de 
a ridica steagul spre a cere drepturile patriei mele, m-am îmbrăcat în cămaşa morţii. 
Turcii sunt în ţară, dar nu sunteţi în stare, şi nu veţi.fi niciodată, a vă bate cu dânşii 
cu ispravă ... , voi oameni fără căpătâi şi străini cu totul de această ţară". 

Referitor la supliciul lui Tudor, Cioranu, mărturiseşte că Tudor ar fi fost 
încredinţat unui tribunal de boieri, ce se ziceau pământeni, ca Geartol, spre a fi 
judecat şi osândit. Torturat de aghiotanţii lui lpsilanti, Lasani şi Scufi - ultimul fiind 
cel care a fugit cu banii casei Eteriei greceşti - Tudor va fi ucis în taină de Caravia, 
pe malul iazului ce curgea pe lângă oraş, iar cadavrul aruncat într-un puţ de lângă 
grădina lui Geartol. 

În versiunea lui Ioan Dârzeanu, unele fapte se confirmă ca şi la alţi martori -
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precum cele referitoare la torturarea lui Tudor - pe când locul uciderii este cu totul altul. 
Dârzeanu relatează că Tudor ar fi fost încredinţat unei grupe de arnăuţi care 

l-au dus noaptea pe malul Ialomiţei, unde cercetat cu sălbăticie pentru averile pe care 
le-ar poseda, a fost lovit cu săbiile şi aruncat în apa Ialomiţei. 

Maxime Rayband, convins de existenţa mai multor versiuni asupra morţii, 
spune că Tudor nu a fost predat unui consiliu de război, ci „ sabiei câtorva ofiţeri, care 
l-au masacrat laş". Uciderea lui Tudor a fost încredinţată secretarului lui Ipsilanti 
(este vorba probabil de Lasanis sau Scufos) şi la doi aghiotanţi ai săi (probabil 
Orfonos şi Cavaleropulos ori Gamovschi), care l-au luat din mâinile lui Caravaia şi 
l-au dus afară din oraş până în faţa unei gropi săpate curând. 

Moartea prin străpungere cu sabia, a survenit lent, ceea ce dovedeşte stângăcia 
asasinilor. De teamă ca nu cumva cadavrul lui Tudor să fie recunoscut, ei au procedat 
la dezbrăcarea acestuia, cu care ocazie au găsit asupra lui Tudor patru taleri. 

Ilie Fotino dă cu totul altă versiune asupra judecării şi morţii lui Tudor. După 
acest autor, Tudor a fost condamnat la moarte de consiliul de război al eteriştilor, 
conform art. 3,7 şi 8 din codul penal ostăşesc. La început, Ipsilanti „ voind să arate 
mărinimie", a oprit execuţia. Dar, sub infuenţa lui Iordache, care îi arată o scrisoare 
găsită în camera lui Tudor, Ipsilanti ordonă lui Gherasim Orfano să-l omoare în 
secret. 

Pentru ca lpsilanti să-şi ascundă adevăratele intenţii, Tudor ar fi fost chemat 
la un ospăţ la Mitropolie, iar după aceea omorât. Execuţia a avut loc după miezul 
nopţii, afară din Târgovişte, în dosul Mitropoliei, aproape de o grădină zisă a lui 
Ciocârlan, unde fuseseră trimişi mai dinainte doi ostaşi, care săpau o groapă într-un 
şanţ. Faţă de celelalte versiuni, Tudor ar fi fost ucis prin decapitare de un anume 
Nicolae Parga, după care corpul lui fu aruncat în groapa ce era deja pregătită şi 

acoperită cu pământ şi pietre. 
Şi, în fine, o ultimă versiune, cea a lui Liprandri, care arată că după două zile 

de torturi - conduse de sceleratul Caravia - Tudor ar fi fost împuşcat cu un pistol, 
apoi ciopârţit cu săbiile, iar trupul său decapitat, ar fi fost aruncat în Ialomiţa. 

Indiferent de felul judecăţii, cât şi de cel al morţii, cert este faptul că 
eteriştii au săvârşit o crimă odioasă. Iată ce scrie Elias Regnault în 1855 despre 
moartea lui Tudor: „Astfel a pierit părăsit de ai săi, măcelărit de nişte mizerabili 
asasini, ultimul român care a ştiut să ia armele pentru cauza naţională. Moartea 
lui este o pată şi pentru boierii care l-au nesocotit şi pentru fanarioţii care l-au 
măcelărit. Aceştia, omorându-l, erau cel puţin pe linia tradiţiilor lor de crime 
şi de laşităţi; pe când ceilalţi trădau, prin slăbiciunea lor, drepturile ţării şi 
speranţa unei regenerări". 

La aflarea veştii uciderii lui Tudor, mulţi dintre apropiaţii lui, fie că au 
regretat, fie că au încercat să aducă o ultimă cinstire marelui erou. 
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Semnificativ în acest sens este gestul episcopului Ilarion şi preotului Ilie, 
buni sfetnici ai lui Tudor. 

Este ştiut că la 13 mai 1821, o delegaţie condusă de Ilarion, pleca la Laybach 
(Liubliana) pentru a prezenta congresului Sfintei Alianţe un memoriu scris despre 
doleanţele românilor munteni. Din păcate, misiunea s-a dovedit de două ori tardivă: 
mai întâi pentru că Congresul de la Laybach îşi încheiase lucrările încă cu o zi înaintea 
plecării delegaţiei din Bucureşti (12 mai), rezoluţia sa fiind aceea de dezavuare a 
ambelor mişcări, apoi, pentru faptul că în interior evenimentele se precipitaseră, 
Tudor fiind nevoit să părăsească Bucureştii. 

Ilarion se afla la Braşov când a aflat despre mişelescul complot ce pusese 
capăt vieţii lui Tudor Vladimirescu. A plecat peste Carpaţi - poate nu pe cel mai scurt 
drum, ci pe cel mai puţin supravegheat de eterişti - având ca ţintă cetatea cea veche, 
domnească, a Târgoviştei. Sosind aici, a dat veste unui încercat prieten şi părtaş 
al revoluţiei, preotul Ilie de la mânăstirea Butoiul - lăcaş din cuprinsul comunei 
Hulubeşti, Dâmboviţa - şi împreună au mers să scotocească împrejurimile, făntânile, 
gropile cu apă, albiile de râu pentru a afla trupul celui pe nedrept osândit şi a-i face 
creştineasca îngropăciune. 

Numai după această zădarnică stăruinţă, cei doi credincioşi şi participanţi 
la mişcare, i-au tăcut slujba cuvenită, astfel consemnată de preotul Ilie în cronica 
sa: „şi cu durere de inimă am auzit şi am plâns, când l-au vândut pe Tudor 
doi căpitani de-ai săi de l-au tăiat noaptea. Şi am mers cu părintele Ilarion 
la mânăstire de am făcut slujbă pentru odihna sufletului. Şi plângea lumea şi 
părintele Ilarion, se bătea cu pumnii în piept, şi da crucea la norod să se închine. 
Şi multă jale era pe noi toţi". 

Aş încheia printr-o afirmaţie datorată lui Ion Ghica: „Dacă ştirea morţii lui 
Tudor a putut mulţumi pe greci şi pe doi sau trei căpitani de panduri, românii s-au 
simţit loviţi în afecţiunile, în speranţele şi în demnitatea lor. Pandurii adorau pe 
şeful lor şi românii toţi îl numeau domnul Tudor şi-l considerau ca pe adevăratul 
domn al Ţării Româneşti". 
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Tudor Vladimirescu 
Litografie, sec. XIX 

Alexandru lpsiJanti 
Aqua/orie, sec. XJX 

Panduri trecând Oltul la IO martie 1821 
Litografie, sec. XIX 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



PERSONALITĂŢI 

C. Stăckler, Arnăut 

Litografie, sec. XIX 
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Soldaţi eterişti de la 1821 

Stampă, sec. XIX 

Uciderea lui Bimbaşa Sava de către turci la 7 august 1821 

Litografie, sec. XIX 
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SUMMARY 

The art iele presents the fast moments of one of the most important Roman ian 
national heroes, Tudor Vladimirescu, whose actions in 1821 inaugurated the 
modern history of Romania. His dramatic death caused sorrow to the Romanian 
people who had put great confidence in his undetakings meant to liberate the 
country /rom the Ottoman domination, and who considered him, at the time, the 
true leader of Wallachia. 
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TEHNICA FOTOGRAFICĂ FOLOSITĂ DE 
LUDWIG ANGERER ÎN BUCUREŞTI 
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dr. RODICA ANTONESCU 
Expert Restaurare Grafică şi 

obiecte culturale pe suport papetar. 

Omul' Ludwig Angerer s-a născut la Malaczka, comitatul Pressburg 
(Bratislava) la 15 august 1827. A făcut facultatea de chimie şi farmacie la Pesta şi 
Pressburg. În 1848 se afla la Pesta, ca ajutor de farmacist. În 1850 şi-a luat licenţa în 
farmacie, cu titlul universitar de magister. Între 1850 şi 1854 a fost farmacist la Viena 
şi la Graz. Ştia câteva limbi străine: latina şi greaca veche - prin natura cursurilor 
generale din acea vreme şi prin natura specializării studiilor universitare; germana 
şi maghiara - pentru a răspunde necesităţilor de comunicare curente din Imperiul 
austro-ungar. În documente există o indicaţie care specifică şi cunoaşterea unei limbi 
"slave", ceea ce duce la presupunerea că putea fi una dintre limbile vorbite în zona 
în care se născuse, probabil slovaca. Acest din urmă detaliu pare a fi avut o anumită 
greutate în decizia trimiterii sale în zona nord-balcanică, de expresie lingvistică 
preponderent slavă, ignorându-se evident insularitatea de origine dominant latină a 
limbii românilor. 

În primăvara anului 1854 (la 13 martie) intră în armată, ca farmacist al 
garnizoanei din Viena. Câteva luni mai târziu, la sfârşitul verii, ajungea în Bucureşti, 
teatrul unor confruntări politice de nivel european, între marile puteri ale vremii. 
Aşadar avea atunci doar 27 ani şi 1 O zile. Ca Feldapoteker pe lângă trupele imperiale 
austriece implicate în Războiul Crimeii, el va zăbovi în Principate până în 1856. 

Reîntors la Viena, părăseşte armata şi îşi dezvoltă calităţile de fotograf din 
plin afirmate cu ocazia campaniei din Principate, deschizându-şi un atelier fotografic 
cu care îşi va câştiga destul de repede o foarte bună reputaţie. Se pare că el este cel 
care a introdus "moda" carte-de-visite în Viena chiar din 1857, dezvoltând foarte 
mult latura artistică a portretului în fotografie, şi realizând prin aceasta imagini 

1. Menţionăm aici că, în ciuda unor asidue căutări, nu am putut găsi un portret al acestui remarcabil 
fotograf, cel care a dezvoltat această artă a prezentării persoanelor într-o lumină favorabilă şi 

impresionantă, cel care s-a făcut cunoscut în lumea sa mai ales ca un portretist exemplar. Credem că 
această lipsă poate fi interpretată ca o premisă a unor viitoare atitudini, în care fotograful nu putea fi 
înţeles decât ca omul din spatele camerei, ochiul inteligent care nu se îndreaptă către sine ci doar către 
lumea din jurul său. 
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memorabile ale personalităţilor de prim rang ale timpului său, între care se cuvine să 
menţionăm în special familia imperială. 

Din 1864 este membru în Comitetul Executiv al Societăţii Fotografice din 
Viena. În aceste împrejurări îl cunoaşte pe Anton Friederich, care avea o funcţie 
importantă în compania Voigtlănder, şi prin acesta află şi chiar poate achiziţiona 
noile lentilele de mari dimensiuni (de 6 şi 8 inch) pentru aparate fotografice, produse 
de această firmă după cercetările şi experimentele făcute de matematicianul Joseph 
Maximilian Petzval, profesor la Universitatea din Viena. Folosind aceste asamblări 
de lentile, Angerer poate face fotografii de mari dimensiuni, (portrete în special) 
cu calităţi de claritate excepţionale (nemaifiind necesară retuşarea exemplarelor 
mărite, cum se proceda până la acel moment), ceea ce îi va aduce un mare succes 
la Berlin, în 1865, la Expoziţia Internaţională de Fotografie, unde va prezenta şi 
propriile lentilele Petzval, asamblate, lentile cu care lucrase, şi a căror greutate l-au 
determinat să proiecteze şi să comande un trepied special, capabil să susţină şi să 
permită manevrarea necesară a unei camere dotate cu astfel de lentile.2 

Succesul dobândit îi permite deschiderea unui atelier mai mare în 1867. 
Aici i se va alătura ân 1872 fratele său, Viktor (n.1839), care avea şi el un atelier 
de fotografie de la începutul anilor '60, şi care va prelua treptat responsabilităţile 
atelierului fratelui său, pe măsură ce starea de sănătate a lui Ludwig se va deteriora, 
până la decesul survenit în 12 mai 1879. În acest atelier vor lucra ca fotografi şi doi 
dintre copiii lui Ludwig (fiica şi unul din fii). 

După moartea şi a lui Viktor Angerer (în 1894), moştenitorii au vândut 
proprietatea pe care era ridicat atelierul fotografic, lui Nathaniel Rothschild, care 
şi-a ridicat pe acel loc un palat3

• 

Misiunea 
Pasiunea lui Ludwig Angerer pentru relativ noua invenţie a fotografiei a 

fost, se pare, sprijinită de pregătirea sa de chimist şi farmacist, familiarizat aşadar cu 
cerinţele de precizie ale reţetelor, cu atributele chimice şi fizice ale substanţelor, cu 
mijloacele de obţinere şi manevrare a compuşilor chimici. 

Este mai mult decât probabil faptul că, toate fotografiile făcute de farmacistul 
militar Ludwig Angerer, de-a lungul prezenţei sale în Principate, nu ar fi fost posibile 
fără o aprobare şi chiar un sprijin considerabil, venite din partea comandamentului 

2. J.M. Eder - op.cit. p. 305. Se menţionează aici şi că împreună, camera cu lentilele mari şi trepiedul 
cel nou, cântăreau peste 90 de kilograme (200 de livre) 
3. Palatul Rothschild din Viena se află pe strada Prinz Eugen, la numărul 26, şi a fost construit în stil 
neoclasic după proiectul, din chiar anul 1894, al arhitecţilor Ferdinand Fellner şi Hennann Helmer. 
Dacă avem în vedere faptul că Palatul Belvedere din Viena se află la numărul 27, pe aceeaşi stradă, 
putem înţelege amplasamentul deosebit de favorabil pe care îl avea, la vremea respectivă, atelierul 
fotografic deschis de Angerer aici. 
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superior austriac. Chiar prezenţa sa în Bucureşti înainte de venirea grosului trupelor, 
este dovada unei situaţii speciale, a existenţei unei misiuni precise, aceea de a 
surprinde prin imagini evenimentele majore ale momentului istoric trăit. 

Astfel, deşi prezenţa trupelor austriece este datată de momentul intrării lor 
oficiale în Bucureşti sub comanda mareşalului Johann Coronini, la 6 septembrie 
1854, tânărul farmacist se afla deja în oraş încă de la sfărşitul lunii august, după cum 
se poate înţelege din existenţa consemnării fotografice a intrării Comisarului Înaltei 
Porţi în Bucureşti, Derviş Paşa, la 25 august 1854. 

Totodată, mulţimea şi varietatea subiectelor consemnate fotografic sunt 
evident rezultatul împlinirii unui program special, de evidenţiere a specificului local 
şi a elementelor considerate "exotice" la acea dată. 

În plus, aşa cum s-a mai spus, tehnica fotografică folosită de Ludwig Angerer 
la acel moment necesita condiţii speciale de lucru. Camerele de captat imagini erau 
mari şi grele. Folosirea negativelor cu colodiu umed era avantajoasă sub aspectul 
timpului de expunere, care se scurtase astfel de la câteva zeci de minute la câteva 
secunde, dar plăcile trebuiau confecţionate pe loc şi expuse imediat, cât emulsia 
fotosensibilă era încă umedă, iar prelucrarea ulterioară trebuia, de asemenea, să fie 
făcută imediat după expunere, aşadar era nevoie de un întreg laborator, cu substanţe, 
ustensile şi un spaţiu întunecos la imediata îndemănă, ceea ce presupune un enorm 
bagaj, delicat şi complex, care trebuia să fie şi uşor accesibil, dar care era şi extrem 
de greu. Un singur om, oricât de dedicat şi priceput ar fi fost, mai ales în condiţiile 
de război de aici, nu se putea descurca în mod corespunzător, ceea ce duce firesc la 
presupunerea existenţei unei echipe care să-l fi ajutat la căratul echipamentului şi la 
prelucrarea materialelor". 

Pe de altă parte, doar cu aprobarea unei înalte autorităţi, putea cineva să aibă 
acces pe clădiri şi dealuri mai înalte, pe străzi înţesate de trupe, în curţi şi case în care 
erau încartiruiţi generalii şi înalţii demnitari ai momentului. 

Mai mult decât atât, era nevoie de timp suficient pentru toate deplasările 
în diferite locuri, pentru aranjarea subiectelor şi executarea fotografiilor, ş.a.m.d .. 
Aşadar, misiunea tânărului farmacist era destul de mare şi dificilă, şi de aceea a fost 
foarte mult sprijinit de autorităţile momentului, pentru a o îndeplini. 

Mijloacele fotografice disponibile în acel moment 
Să reamintim aici că fotografia era încă o noutate la acea vreme, iar forţa 

4. În lucrarea sa dedicată Istoriei Fotografiei, J .M. Ederpovesteşte că doar pentru un simplu "instantaneu" 
al vârfului Mont-Blanc a fost nevoie de o încărcătură (minimală) de 250 kg, când fraţii Bisson, în 1861, 
au pornit o campanie de fotografiere a zonei, fiind însoţiţi de o echipă de 25 de cărători şi ghizi. Apud: 
B. Lavedrine - La Conservation des Photographies, Presses du CNRS, Paris, 1990, p. 94. 
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cu care începuse să se impună era incredibilă. Din 18395 şi până în 1854, când L. 
Angerer ajunge în Bucureşti, trecuseră 15 ani, în care evoluţia mijloacelor fotografice 
este remarcabilă. 

Cîteva procedee se aflau deja spre finalul perioadei de utilizare, iar altele abia 
începeau să fie experimentate. O mai amănunţită trecere în revistă a modalităţilor 
utilizate în răstimpul 1854-1856 relevă coexistenţa multor posibilităţi. 

Între acestea trebuie menţionate mai întâi cele direct-pozitive, dagherotipia, 
ambrotipia şi cianotipia. Dagherotipia6 era încă în uz şi, după ce atinsese perfecţiunea 
tehnică prin 1843, rămâne dominantă până pe la mijlocul anilor '50. Însă, în momentul 
aici cercetat, era deja destul de serios concurată de procedeele mai ieftine şi mai accesibile 
d.p.d.v. material, deşi unele dintre acestea presupuneau o prelucrare mai amplă. 

Ambrotipia7 era procedeul direct concurent al dagherotipiei, pe care încerca să 
o imite prin mijloace mai accesibile unui public mai larg. 
Cianotipia,8 al cărei principiu fusese descoperit din 1842 de Sir John Herschel, era încă 
greu utilizabilă din cauza unor imperfecţiuni de prelucrare, rezolvate abia după 1880, 
dată de la care devine una dintre modalităţile foarte populare, până prin 1950. 

Cea de-a doua metodă de fotografiere (în ordinea apariţiei către utilizarea 
curentă9) care folosea principiul celor două înregistrări succesive negativ-pozitiv, 
era o alternativă (mult mai avantajoasă) la piesele-unicat, ale fotografiilor direct
pozitive menţionate mai sus. Astfel, pornind fie de la negativele de hârtie ( calotipia 
sau talbotipia) sau de hârtie cerată (procedeul Le Gray), fie de la mai recentele 

5. Frani;ois Arago anunţă, chiar la începutul noului an 1839, (pe 7 ianuarie) în plenul Şedinţei Academiei 
de Ştiinţe a Franţei că, dintre toate încercările de a capta imagini ale lumii, şi - mai ales - de a le 
conserva, prin mijloace fizice şi chimice, cea care a reuşit a fost cea experimentată şi propusă de Louis 
Jacques Mande Daguerre (1787-1851). 
6. Louis Jacques Mande Daguerre propusese înregistrarea fotografică directă, pe o placă de aramă 
acoperită cu un strat subţire de argint şi sensibilizată cu vapori de iod, expusă şi apoi developată cu 
vapori de mercur. Imaginea apărută putea fi văzută ca pozitiv sau negativ, în funcţie de felul în care era 
reflectă lumina. 
7. Denumită astfel după numele celui care în 1854 perfecţionează tehnica (apărută încă de prin 1848) 
procedeelor negative pe placă de sticlă, James Ambrose Cutting, care propune utilizarea colodiului şi a 
fundalului de culoare neagră, pentru a da clişeului aparenţa de pozitiv asemănătoare dagherotipiei. 
8. Numele său vine din grecescul kyanos= albastru închis. Se folseşte cianura de fier şi potasiu, incoloră 
iniţial, transformată prin efectul fotochimic al luminii şi în prezenţa sărurilor de fier, în tonalităţi diverse 
de albastru, care formează imaginea fotografică după spălarea şi uscarea foii. 
9. Sir Willliam Henrz Fox Talbot, lord al ţinutului Lacock, şi membru al Societăţii Regale din Londra, 
făcea de prin 1833 experimente pentru a găsi o posibilitate de a păstra imaginile produse de lumină pe 
hârtiiile tratate cu clorură de argint. Abia în 1841 depune un brevet pentru descoperirea developării 
imaginii latente. Apoi, în 1844, prin publicarea cărţii sale The Penei/ of the Nature, este evidenţiat rolul 
excepţional al negativului ca fază intermediară spre o multiplicare practic nelimitată a unei imagini din 
natură. 
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negative din sticlă cu colodiu umed, se putea produce un număr oricât de mare de 
pozitive, prin mijloacele hârtiei sărate sau a hârtei albuminate. Toate aceste procedee 
exploatează efectul fotochimic al halogenurilor de argint, cunoscut cu mult înainte de 
apariţia fotografiei, dar nefructificat până la găsirea mijloacelor de fixare a imaginii. 

În afară de acestea, în aceeaşi perioadă se află în uz şi o serie de procedee non
argentice, care exploatează efectul fotochimic al luminii asupra altor substanţe, precum 
procedeele pigmentare, care exploatează efectele fotochimice ale gelatinei bicromatate. 

Mijloacele fotografi.ce utilizate de Ludwig Angerer în Bucureşti 
Ludwig Angerer a ales dintre toate aceste procedee pe cel mai convenabil, 

folosind una dintre variantele ce aplicau principiul negativ-pozitiv, atât pentru 
rapiditatea majorităţii etapelor componente cât şi pentru accesibilitatea 
materialelor, şi anume negativele pe plăci de sticlă cu colodiu umed şi pozitivele 
pe hârtie sărată. Despre aparatul de fotografiat utilizat putem să spunem că era o 
camera obscura de tipul celei deja aflate în uz, pentru executarea dagherotipiilor 
sau a altor tipuri de fotografii. 

În ordinea firească a derulării procesului de fotografiere, vom începe 
prezentarea cu negativul utilizat. Acesta putea fi atunci din hârtie'° sau sticlă. Angerer 
a ales procedeul colodiului umed pentru avantajele de rapiditate a captării imaginii 
şi pentru claritatea detaliilor. 
Colodiulll umed: (fig. 1 şi 2) 

Este propus pentru utilizare în fotografie din 185012
, iar în 1851 englezul Scott 

Archer pune la punct o metodă practică de realizare a negativelor prin mijloace uşor 
controlabile. Procedeul este imediat adoptat, în special pentru rapiditatea cu care se obţinea 
imaginea în negativ. Din acest an şi până prin 1880, când apar negativele cu gelatină
bromură de argint, procedeul colodiului umed este dominant, iar calităţile de mare claritate 
îl menţin în uz pentru reproduceri până pe la mijlocul secolului al XX-lea. 

I O. Folosirea negativului din hârtie este propusă de Fox Talbot în 1841, şi argumentată de prima carte 
care exemplifică procesele cu ajutorul fotografiilor prin procedeul hârtiei sărate. Caracterul oarecum 
neclar al acestui tip de pozitiv a determinat numeroase căutări de a îmbunătăţi calităţile de claritate, 
printre care trebuie amintită varianta propusă de Gustave Le Gray 
11. "Colodiu -Azotat de celuloză, cu un procent mic de azot (10-15%). Se dizolvă într-un amestec de 
alcool-eter (1:3), dind un lichid limpede de consistenţă siropoasă, care lasă, prin evaprare, o peliculă 
aderentă. E folosit în fotografie, în medicină, pentru izolarea rănilor, ca lac sau clei special. " - L. 
Petrea - Dicţionar de chimie, p.202 
12. Nitratul de celuloză este descoperit în 1846, fiind propus scopurilor militare pentru capacităţile 
sale explozive. În 1847 se descoperă solubilitatea sa într-un amestec de alcool şi eter etilic. În 1848 
este propus şi folosit ca pansament în scopuri medicale. În ianuarie 1850 este propusă folosirea sa în 
domeniul fotografiei (Bingham şi Le Gray), pentru ca în anul următor să fie propusă o metodă practică 
de obţinere a negativelor pe sticlă (Frederick Scott Archer). 
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Procedeul de preparare şi expunere a plăcilor consta în următoarele etape, 
care durau cam 15-20 de minute: 

Praful de colodiu era dizolvat în eter, la care să adăuga alcool etilic şi 
iodură de cadmiu. 13 

Placa de sticlă era curăţată şi se turna pe suprafaţa ei acest amestec, 
înlăturând surplusul . 

Placa cu colodiu era scufundată într-o soluţie apoasă de nitrat de argint 
Placa astfel sensibilizată era expusă într-o ramă-şasiu, timp de 1-1 O 

secunde. 
Placa expusă era developată cu sulfat de fier, clătită şi fixată cu hiposulfit de sodiu. 
Menţinerea unui grad convenabil de umiditate a colodiului, pentru a-i păstra 

sensibilitatea până la momentul expunerii era o problemă destul de dificilă, pe care 
de-a lungul timpului au încercat să o rezolve numeroşi fotografi, pentru a face mai 
puţin presantă obligaţia developării şi fixării imediat după expunere, lucru care 
necesita prezenţa unui laborator în apropiere. 

Cea de-a doua etapă a fotografierii era obţinerea pozitivului. Cel mai la 
îndemână era cel pe hârtie sărată, cu atât mai mult cu cât din 1852 Fox Talbot cedează 
drepturile de autor asupra calotipului în favoarea fotografilor, astfel că procedeul se 
difuzează rapid nu doar în Anglia ci şi în Europa. 

Hârtia sărată:li (fig. 3 şi 4) 
Procedeul de preparare şi expunere a hârtiei sărate (ce putea fi folosită şi ca 

negativ) consta în următoarele etape: 
Foaia de hârtie este "sărată" prin imersare sau plutire într-o soluţie de apă cu 

sare (NaCl) 
Foaia de hârtie sărată este sensibilizată prin imersare într-o soluţie de nitrat 

de argint. 
Foaia de hărtie sensibilizată era expusă într-o ramă-şasiu, sub negativ, la 

lumina solară, timp de câteva minute sau ore, în funcţie de intensitatea acesteia. 
În momentul în care gradul de înnegrire era convenabil, se scotea din rama 

de expunere şi se clătea în apă, şi eventual se făcea virarea cu săruri de aur. 
Imaginea apărută după înnegrirea directă şi virare era fixată cu tiosulfat de sodiu. 
Foaia de hârtie purtătoare de imagine era apoi spălată şi uscată. 

Aşa cum se poate deduce din cele de mai sus, dimensiunea pozitivului era dată de ce 
a negativului folosit, fiindcă la acea vreme nu se pusese în practică o metodă valabilă 
de redare, printr-un sistem de lentile, care puteau mări clişeul negativ. 

13. Preparatul acesta, denumit "colodiu iodat" se găsea în comerţ gata preparat din 1852. A. Cartier
Bresson, op.cit, p. 50. 
14. A. Cartier-Bresson, op.cit, p. 111 
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Aparatură 

Principiul Camera obscura era cunoscut încă din antichitate.(fig. 5) Prima 
menţiune scrisă care ni s-a păstrat provine de la 
cărturarul arab lbn Al Haitan (956-l 038) cunoscut 
de lumea europeană sub numele latinizat de 
Alhazen. 15 În Europa este documentată utilizarea 
ei pentru scopuri artistice, iar Leonardo da Vinci 
chiar face o descriere a metodei. La mijlocul 
secolului al XVII-lea, camera obscură este 

Fig. 5 

perfecţionată, prin dezvoltarea unei 
variante portabile. Modelul propus de 
Johann Zahn în 1685 rămâne valabil 
până foarte târziu, fiind folosit, cu mici 
adăugiri, şi de primii dezvoltatori ai 
fotografiei, precum Daguerre, Niepce 
sau Talbot. Aşadar, aparatura de 
captare a imaginilor, folosită de cei care 
au reuşit să le şi fixeze, prin mijloace 

Fig. 6 chimice, nu a fost mult diferită de cea 
utilizată de pictori, adică o cutie bine închegată, prevăzută cu un orificiu dotat cu o 
lentilă, pentru a controla modul de pătrundere a luminii, şi având pe peretele opus 
lentilei un geam mat şi un sistem de rame-şasiu, pe care alunecau plăcile sau foile de 

Fig. 7 

metal, sticlă sau hârtie, sensibilizate anterior şi expuse acţiunii razelor solare, care 
erau lăsate să pătrundă în cutie prin înlăturarea, controlată, a unui capac opac. 

15. E. larovici, op.cit„ p. 17 
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Punerea la punct a clarităţii se făcea pe de o parte prin aşezarea 
aparatului la distanţa convenabilă, şi pe de altă parte, prin observarea imaginii 
pe geamul mat dispus pe fundul camerei, şi glisarea părţii din faţă a acesteia 
(cea cu obiectivul) pe un sistem de şenile laterale. Legătura dintre cele două 
părţi fiind asigurată de un burduf din piele pliat. Atunci când gradul de claritate 
devenea convenabil prin această reglare a distanţei focale, se obtura obiectivul 
şi se aşeza în dreptul geamului mat placa de sticlă cu emulsia sensibilă. Apoi 
se înlătura capacul de pe obiectiv, un anumit număr de secunde (sau minute, în 

funcţie de lumină, şi la aprecierea fotografului). 
După expunere, clişeul astfel impresionat de lumină era extras din aparat şi 

prelucrat la întuneric până la fixarea imaginii. Amenajarea necesară unei astfel de 
activităţi trebuie să fi fost asemănătoare cu cea din figura 8. 

Montare Montarea fotografiilor finale, pe hârtii mai groase, de dimensiuni 
mai mari decât pozitivul şi decorate cu chenare reliefate şi aurite, considerăm el\ 
era o preluare a modului de prezentare specific operelor de artă grafică (desene sau 
gravuri). Este remarcabil gustul artistic extrem de rafinat care a evitat montările 
amplu decorate prin chenare fastuase, optând pentru o sobrietate care pune foark 
bine în valoare fineţea şi mulţimea detaliilor precum şi remarcabila organizarl' 
compoziţională a suprafeţelor. 

Încheiere 
În spiritul organizat al lumii germane, Ludwig Angerer acţionează cu 

multă inteligenţă şi spirit practic, consemnând prin fotografiile făcute, un adevăraI 
repertoriu de aspecte specifice locurilor şi locuitorilor cu care intră într-un inedil 
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contact, mijlocit de aparatul fotografic. 
Această disponibilitate de a înregistra cât mai mult, de a surprinde faptele şi 

aspectele cele mai interesante, de a face aşadar un fel de cronică ilustrată prin chiar 
imaginile lumii pe care o vizita, va fi păstrată, şi amplificată chiar, în demersul său 
ulterior etapei bucureştene, când va elabora, metodic, o amplă galerie a protipendadei 
vieneze şi europene, prin mijloace fotografice mereu aduse la zi, fiind permanent la 
curent cu noile descoperiri menite să sporească capacităţile de redare ale noii arte. 

Putem afirma că întreaga activitate vieneză a tânărului Ludwig se întrevede 
în etapa bucureşteană, când îşi dovedeşte disponibilitatea de a intra în relaţii 

convenabile cu personalităţi de prim rang, folosind şi fiind folosit de autorităţile 
locale ale momentului pentru a-şi îndeplini misiunea, când va exploata pitorescul 
unor scene pentru a-si exersa talentul în realizarea compoziţiilor sugestive şi bine 
puse în pagină, când se va referi la peisajele dar şi la persoanele importante ale 
locului pentru a asambla imagini memorabile. 
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RESUME 

Le pharmacien militaire Ludwig Angerer est venu de Vienne a Bucarest en 
accompagn,ant Ies troupes imperiales autrichiennes, /ors de la Guerre du Crimee, 
et ii est reste ici plus d'une annee. Sa passion pour la photographie, bien qu 'a l'etat 
d'amateur, etait deja bien etablie, car ii nous semble que c 'etait cela sa miss ion majeure 
ici, c 'est a dire de faire des photographies aux moments et aux personnes d 'importance, 
aussi bien qu 'aux /ieux et au peup/e communs. L 'art et Ies moyens techniques de la 
photographie etaient a ce moment-la au debut de leur chemin, donc perfectibles. Les 
connaissances approfondies de chimie et la pratique en pharmacie ont beaucoup 
aide le jeune Ludwig a choisir Ies plus convenables techniques a employer /ors de 
celte occasion. Donc ii a profite de la /arge repandue de la "camera obscura" encore 
en usage dans la forme etablie a la fin du XV/1-eme siecle, de la nouvelle methode, 
beaucoup plus rapide, d'enregistrer Ies images sur Ies plaques de verre a collodion 
humide, et de la deja viei/le (13 ans) maniere d'obtenir des images positives sur Ies 
papiers satees. C'est ainsi qu 'une remarcable carriere dans la photographie mondiale 
est commence par l 'occasion d'accomplir celte mission, en nous laissant de bonnes 
images sur la viile et ses habitants du millieu du XIX- eme siecle. (R.A.) 
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BISERICA LUI BUCUR 
Avatarurile unui monument- 1913 -1940 

263 

drd. Dragoş Carciga 

1. Legenda 
Biserica zisă "a lui Bucur Ciobanul" ori "Biserica Sf. Atanasie ce este afară 

de curtea Mănăstirii [Radu Vodă]" aşa cum apare într-o catagrafie datată 1 mai 1853 1 

este conform unei legende ctitoria ciobanului Bucur, fondatorul oraşului Bucureşti 
pe malul unei ape curgătoare, în locuri numai bune de păşunat. Prima menţiune scrisă 
a legendei lui Bucur şi a ctitoriei sale apare în cartea istoricului sas Johann Filstich, 
"Tentamen Historiae Vallachicae"2 publicat în 1728. În Cartea I, capitolul V e scris 

Biserica Bucur la 1856 

că: "Numele acestui oraş Bucureşti, cum i se zice în Ţara Românească, se trage de 
la un schit, aşezat pe un muncel, în calea Dunării, ridicat de un cioban care hălăduia 
pe acolo şi avea numele de Bucur, nume dat apoi întregului târg, care se umplu de 
locuitori, adică Bucureşti. Această biserică este închisă cu un zid de piatră, în care se 
închină orăşenii şi se înfăţişează într-un chip plăcut ochiului, mai cu seamă pentru 
râul Dâmboviţa, care curge în preajmă-i". 

I.Paul Cemovodeanu, "Legenda", "Magazin Istoric", nr. festiv cu ocazia "Lunii Bucureştilor", 

Bucureşti, iunie 1999. 
2. "Încercare de istorie românească". 
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În 1761 misionarul franciscan Blasius Kleiner scrie în latină un memoriu 
dedicat Ţării Româneşti, Banatului şi Transilvaniei de Sud-Vest, copiat la 1764 
la Vinţu de Jos de Andreas Wipffler. În secţiunea intitulată "De nomine, situ, ortu 
templis et civitatis Bukurestiensi"3 este scris că: "Se spune că oraşul şi-a luat numele 
de la un cioban sau după cum spun unii de la un tâlhar vestit care se numea Bucur 
şi care îşi păştea oile în acel şes de lângă râul Dâmboviţa, ce era plin de păduri şi 
poate că pe lângă aceasta săvârşea şi tâlhării şi apoi a ridicat o biserică ce există de 
fapt şi a început să clădească ceva case pentru sine şi pentru alţii şi văzând şi alţii că 
locul acesta este plăcut şi aşezat pe lângă drumul mare, despre care însă n-am găsit 
în Cronica românească timpul anume când şi-a luat începutul; totuşi se spune că 
numele său dăinuieşte de două sute de ani". Adică din veacul al XVI-lea, poate din 
anii domniei lui Mircea Ciobanul (1545-1554, 1558-1559)4

• 

Din analiza celor două texte rezultă doar profesia sau profesiile unui fondator 
legendar al Bucureştilor, care ar fi ctitorit şi o biserică, al cărei hram însă nu este 
menţionat; o datare cu substrat tradiţional al legendei despre fondatorul viitoarei 
capitale a ţării, totodată şi ctitor; şi o menţionare a aspectului cunoscut şi în prezent 
al bisericii lui Bucur, şi anume amplasată pe un deal înconjurat de ziduri. Filstich 
foloseşte surse în egală măsură de istorie scrisă şi orală când îşi redactează opera, 
Kleiner are în vedere numai surse de istorie orală, de sorginte catolică, pe care Paul 
Cernovodeanu le numeşte "mediu popular al enoriaşilor şi preoţilor: bărăţia catolică 
bucureşteană". O primă menţiune românească a legendei ciobanului Bucur apare 
abia la 1776, când Constantin Cantacuzino postelnicul publică a sa "Istorie a Ţării 
Rumâneşti"; dar el, la rândul său, culege informaţia din opera istoricului german 
Anton Fridrich Busching apărută la Hamburg în 1754, "Neue Erdbeschreibung"5

, 

vol I. O informaţie de istorie orală locală e drept urmare pusă în circulaţie de autori 
străini cu mult înaintea unui istoric român, dar citând surse autohtone, de filiaţie 
confesională catolică. Este însă doar o versiune a legendei. 

La 1820 aceasta e reluată de consulul englez la Bucureşti, Wilkinson, într
un raport al său care între altele consemnează şi câteva tradiţii locale: "Cu aproape 
400 de ani în urmă - aşadar în 1418-1420 - Bucureştii nu era decât un sat întins 
aparţinând unui ins pe nume Bucur de la care i se trage numele pe care îl păstrează şi 
astăzi." Ciobanul fondator de aşezare, ctitor de biserică, devine un simplu proprietar 
în versiunea notată de consul; el nu a ctitorit nimic. În 1835 Iosif Gentil ie, profesor la 
Colegiul "Sf. Sava", în volumul său numit "Geografie istorică, astronomică, naturală 

3. "Despre numele, aşezarea, originea şi bisericile oraşului Bucureşti". 
4. Emanoil Hagi Mosco, "Bucureşti. Amintirile unui oraş", Editura Fundaţiei Culturale Române, Cap. 
"Curţile Domneşti din Bucureşti", pp. 19-20. 
5. "Noua descriere a lumii". 
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şi civilă", consideră că biserica lui Bucur este aceeaşi cu paraclisul aflat în cimitirul 
mănăstirii Radu Vodă, cu hramul Sf. Ierarhi Atanasie şi Gavril. Gentilie, după ce a 
analizat o serie de informaţii ale istoricilor Constantin Canatcuzino, Dionisie Fotino şi 
Daniel Filipide afirmă că: "pe la anul 1383. Mircea Basarab Bătrânul, după strălucita 
biruinţă asupra sultanului Baiazid, aici într-acelaşi loc a zidit Curtea Veche." Cu alte 
cuvinte pe dealul pe care se înalţă şi azi Mănăstirea Radu Vodă Mircea cel Bătrân 
(l 386-1418) i-ar fi înfrânt pe turci. În acel an însă domnul muntean putea fi însă, cel 
mult, pretendent la domnie. Totodată Gentilie e sigur că numele mănăstirii derivă de 
la legendarul Negru Vodă, ctitorul său şi fondatorul Ţării Româneşti. În fapt ctitorul 
real al mănăstirii este Radu Mihnea (1601-1602, 1611, 1611-1616, 1620-1623), de 
unde şi numele mănăstirii. Ambele informaţii ale cercetătorului muntean sunt, prin 
unnare, nefundamentate ştiinţific, interesul său primordial părând să fie acela de a 
conferi istoriceşte vorbind o dată cât mai veche fondării Bucureştiului, oricare ar fi 
mijloacele folosite pentru atingerea acestui scop. 

La 1858 Alexandru Pelimon publică "Bukur. Istoria fundării Bukureştilor", 
în care el e convins de autenticitatea următoarei legende, localizate într-un volum 
găsit în biblioteca unuia dintre cunoscuţii săi, "d. colonel S ... ". Titlul: "Arătarea 
întâmplării fetei lui Bogdan voevod al Moldovei din anul de la H[ri]s[to ]s 1346". 
Legenda este comentată şi de Cemovodeanu la 150 de ani de la prima sa menţionare 
într-un volum dedicat istoriei Bucureştilor. Conform acesteia Bucur este un fiu de 
domn care, împreună cu tovarăşii săi de arme Moţic şi Dragoş Orheianul, ctitoreşte 
mănăstirea Radu Vodă; ulterior, singur, devine ctitor al unei bisericuţe cu hramul 
Sf. Ierarhi Atanasie şi Gavril aflate în apropierea ctitoriei sale iniţiale. Pelimon 
din câteva date se străduieşte să transforme viaţa lui Bucur într-un adevărat roman 
istoric; el creionează portretul unui adevărat erou de epopee, aflat mereu "în luptă 
cu feudalii maghiari şi năvălitorii tătari", a cărui vitejie va rămâne adânc întipărită 
în memoria urmaşilor datorită ctitoriilor sale religioase ridicate după fiecare mare 
victorie. Pelimon îşi construieşte volumul în principal datorită unor informaţii culese 
din opera lui Gentilie (1820) şi a lui Nicolae Horga (Popovici, Popa Nica) - 1801. 
Acesta din urmă e autorul unei culegeri de povestiri morale publicate în 1807 la Buda 
sub titlul: "Oglindă arătată omului înţelept, care cuprinde în sine vechile întâmplări 
cu pildă adusă, cumu-i de lipsă omului a se cunoaşte şi celui de aproape îngăduit 
a fi din înţelepciunea sa". Nicolae Horga înrudeşte pe Bucur cu Bogdan I (1359-
1365), fondatorul Moldovei libere, şi cu Matei Corvin, regele maghiar (1458-1490), 
fără a menţiona însă şi filiaţia respectivă; dar e un fapt că nu există vreo legătură 
familială între Corvineşti şi Bogdăneşti, după cum e fapt şi că mănăstirea Radu Vodă 
are sorginte voievodală, şi nicidecum eroică. Un singur fapt istoric autentic rămâne 
de semnalat în textul lui Pelimon - localizarea ctitoririi bisericii zisă "a lui Bucur" 
la o dată ulterioară ctitoririi mănăstirii Radu Vodă, după cum au stat lucrurile şi în 
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realitate - dar în altă epocă istorică. 
La 1869 preotul-îngrijitor al bisericii "lui Bucur", Grigore Musceleanu, 

pretinde că s-a păstrat, datorită lui, în copie, textul unei vechi pisanii domneşti, 
al cărei original a fost distrus, la 1862-1863, de către egumenul grec al mănăstirii 
Radu Vodă înainte de a părăsi ţara datorită secularizării. Din text rezultă că biserica 
lui Bucur este ctitorie a lui Mircea cel Bătrân şi astfel afirmaţiile lui Gentilie ar fi, 
documentar, susţinute. Conţinutul textului, după Musceleanu, este următorul: "Io 
Mircea I-iu Basarab Domnul Ţărei Româneşti, Ducă al Făgăraşului şi biruitor al 
ţinutului Dobrogea de peste Dunăre, în anul 6924 (1416) am zidit biserica de zid în 
locul celei a lui Bucur în pădure pe movila de lângă Dâmboviţa cu hramul sfinţilor 
Ierarhi Atanasie şi Chirilă (sic !), unde am pus oasele morţilor căzuţi în bătaia ce am 
avut cu Turcii la Giurgiu, Iunie 21 "6

• Inscripţia este menţionată şi de Constantin C. 
Bilciurescu, fost ministru la Culte şi Instrucţiune Publică7, acesta mai precizând că a 
fost regravată pe o lespede aflată în biserică la data observaţiilor sale, dedesubt fiind 
adăugat: "Şi după patru şi jumătate secoli, se repară din fondurile Statului Român 
fără ai se schimba inscripţia primitivă, în al Iii-lea an al Domniei în România unită 
a Alteţei Sale Carol I, Ministru de Culte fiind domnul Alexandru Creţescu. Cu totă 
stăruinţa Preotului Grigore Musceleanu, care la licitaţiune a lăsat una sută napoleoni 
de aur mai jos din deviz spre a respinge pe jidanii concurenţi, fiind îngrijitor al 
bisericii Radu Vodă ca şi al Bisericii Bucur, Iunie terminată." Inscripţia e menţionată 
şi la 1938 de Episcopul Veniamin Pocitan Ploieşteanul8 , în vremea sa existând şi 

6. Titulatura reală a domnului muntean era însă aceasta: "Eu cel întru Hristos Dumnezeu bine 
credinciosul şi bine cinstitorul şi de Hristos iubitorul şi singurul stăpânitorul Io Mircea, mare voievod 
şi domn, cu mila lui Dumnezeu şi cu darul lui Dumnezeu stăpânind şi domnind [peste] toată ţara 
Ungrovlahiei şi părţile de peste munţi încă şi spre părţile tătăreşti, şi Amlaşului şi Făgăraşului Herţeg şi 
Banatului de Severin domn şi de amândouă părţile de peste toată Dunărea şi până la Marea cea Mare şi 
cetăţii Dârstorului stăpânitor." Cf. Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, "Istoria Românilor", pa 
III-a, cap. "Mircea cel Bătrân", pp. 281. 
7. "Monăstirile şi bisericile din România (cu mici istorioare şi gravuri), culese de Constantin C. 
Bilciurescu, Capul Biuroului Cultelor din Ministerul Instrucţiunii Publice", Bucureşti, Tipografia 
Cărţilor Bisericeşti, 1890. 
8. "Biserica Bucur din Capitală. Cu prilejul redeschiderii şi sfinţirii ei. 24 Iunie 1938'', Bucureşti, 1939, 
pp. 15-16. Autorul preia o informaţie furnizată de lonnescu-Gion, istoricul Bucureştilor. Ierarhul, spre a 
confirma din punct de vedere arheologic textul pisaniei lui Musceleanu, scrie că: "într-adevăr, săpându
se în dosul Altarului acelei biserici, s'a descoperit o grămadă de oase, deasupra cărora sufletele pioase 
au aşezat mai târziu o cruce de lemn" - adică movila pe care se află biserica lui Bucur e de fapt 
un turnul, înălţat pe locul unei bătălii prin grija unui şef militar, sau politico-militar, din osemintele 
celor căzuţi în acea bătălie spre a aducere-aminte, în vârful tumulului, apoi, fiind ridicat un monument 
comemorativ, fie o cruce mare de piatră - de obicei - sau o biserică - după cum, în cazul de faţă, ar fi 
procedat Mircea cel Bătrân. În cazul bisericii lui Bucur ar fi existat şi acea cruce specifică - provizorie, 
fiindcă apoi ar fi fost ridicată biserica. 
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o a treia inscripţie, datată septembrie 1931, adăugată dedesubtul celorlalte două: 
"Restaurată în Septembrie 1931 de familiile Ştefan Palaghiţă teolog şi Ioan Udroiu 
CFR cu binecuvântarea Primului Patriarh al României DD Dr. Miron Cristea 
şi sub îngrijirea D. Dr. Matei şi a preotului Dr. I. Felea." Aşadar o restaurare la 
debutul deceniului al patrulea al veacului trecut a bisericii lui Bucur supervizată 
de parohul de atunci al bisericii Radu Vodă, şi un expert, împuternicit de Comisia 
Monumentelor Istorice şi efectuată cu binecuvântarea primului Patriarh al României, 
El ie Miron Cristea ( 1925-1939). În comentariul pisaniei "primitive" a bisericii lui 
Bucur Bilciurescu afirmă că aceasta e, din perspectivă istorică, "amintirea unei epoci 
de mărire, organisare şi dezvoltare naţională, ca Domnia lui Mircea cel Mare, Ban 
al Severinului, Duce al Omlaşului şi Făgăraşului Domn al Durostorului, Despot al 
Dobrogei, care se numeşte însuşi Voevod Transalpin, râdică România aşa de sus şi o 
face atât de puternică, încât vecinii o respectă. [ ... ] biserica Bucur aminteşte de data 
mutărei şi stabilirei Capitalei de la Târgovişte la Bucuresci." 

Această pisanie n-a existat însă niciodată în stare "primitivă", ci reprezintă 
doar un fals al preotului Musceleanu, uşor de înscris în seria falsurilor "patriotice" 
a celebrului Hasdeu. Se poate demonstra realitatea falsului prin simpla comparaţie 
între titulatura autentică a domnului şi cea dată publicităţii de sacerdotul "istoric". 
Desigur, atât fostul ministru cât şi episcopul dau crezare textului, dar ei nu au decât 
o cunoaştere pur empirică a istoriei; de pildă Bilciurescu se consideră îndreptăţit să 
afirme că în vremea lui Mircea cel Bătrân capitala Munteniei se afla la Târgovişte, 
când în fapt aceasta era localizată la Curtea de Argeş. E cel puţin straniu că vreme 
de 70 de ani, între data publicării falsului şi cea a publicării broşurii episcopale 
despre biserica lui Bucur nimeni dintre cercetătorii serioşi ai epocii nu s-a grăbit 
să demonstreze numeroasele inadvertenţe de ordin istoric şi stilistic din textul 
falsului muscelenian, care face trimitere fără şovăire la o bătălie pe care Mircea cel 
Bătrând n-a purtat-o de fapt vreodată. Musceleanu însă, autor al falsului "patriotic", 
era pe deplin conştient de implicaţiile posibile ale gestului său, de aceea apelează 
la povestea cu egumenul mănăstirii Radu Vodă, cunoscând adversitatea nutrită de 
compatrioţii săi faţă de "mâncătoriile" din vechime ale grecilor în ţară, la câţiva ani 
abia de la secularizare. Povestea sa e atât de credibilă încât primeşte confirmarea 
supremă pentru acea perioadă - girul domnesc. Prin intermediul falsului, probabil 
abil în acei ani de început ai cercetărilor istoriografice la noi, dar care azi apare drept 
grosolan, preotul Musceleanu avea impresia că poate demonstra că biserica lui Bucur 
este cel mai vechi lăcaş de cult din capitala României anterioară Marelui Război. La 
falsificarea inscripţiei au contribuit desigur elemente disparate ale mitului ciobanului 
Bucur şi câteva cunoştinţe istorice rudimentare, amestecate în acest text pretins a fi 
de origine medievală timpurie fără niciun fel de selecţie prealabilă. Acea lespede pe 
care au fost gravate succesiv cele 3 pisanii nu mai e păstrată azi în biserică fiindcă 
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prezenţa sa a devenit neconformă cu noile date privitoare la aceasta. 
Legenda care impunea biserica lui Bucur drept ctitorie a întemeietorului 

Bucureştilor e numai o dimensiune emergentă a unei tradţii locale urbane, încercările 
de a o substanţializa cu date istorice veridice fiind sortite, ab initio, eşecului. 

2. Realitate istorică 
Studierea vechilor gravuri şi fotografii demonstrează cât se poate de clar 

vecinătatea, vreme de două secole, dintre biserica lui Bucur şi mănăstirea Radu Vodă, 
prima fiind ridicată, din piatră, la o dată ulterioară celei de-a doua, după cum indică 
numeroasele date arheologice, arhitecturale, iconografice, urbanistice ş.a. culese din 
a doua jumătate a secolului al XIX-iea şi până în prima jumătate a celui trecut, cu 
ocazia numeroaselor sale renovări. 

Mănăstirea Radu Vodă a fost ctitorită de Alexandrul al Ii-lea Mircea (1568-
1576) spre a comemora o victorie împotriva unui concurent la tron, Vintilă. Purta 
hramul Sfintei Troiţe şi era construită din lemn, fiind incendiată la scurtă vreme de 
la fondare de turci. Radu Mihnea - 1601-1602, 1611, 1611-1616, 1620-1623 - o 
rectitoreşte, din piatră, aşezând în incinta sa şi o, modestă, comunitate chinovială. Cel 
de-al doilea ctitor alături de urmaşul său Alexandru al II-iea Coconul (1625-1627) 
dorea să transfere Mitropolia Ţării Româneşti de la Curtea de Argeş la Bucureşti, 
în mănăstirea Radu Vodă, însă gândul său nu a mai putut fi dus la îndeplinire. În 
cele din urmă mănăstirea, cu toate moşiile sale, a fost închinată mănăstirii Ivir de 
la Sfetagora, în Muntele Athos, prin actul de închinare datat 1631, februarie I 09

• 

Musceleanu afirmă 10 că se păstrase până în doilea sfert al veacului al XIX-iea la 
mănăstire o cădelniţă din argint, având o greutate de aprox. 300 de gr., având gravat 
textul: "După bătaia ce amu făcutu cu turcii, hoţii bostangii, la Giurgiu şi amu biruitu 
cu norocu în re mai multe mili, făcuiu şi această cădelniţă de argintu curatu cu 16 
turnuri, pentru cei 16 morţi care căzură în bătaie, şi amu am dat-o bisericii mele 
Radu Vodă. Io Alexandru Voevodu, domnu Ţării Româneşti şi soţia mea Catrina 
Doamna pentru pomeană, leatu 7134." (31 august/I septembrie 1626). Nici Bolliac 
nu verifică informaţia fumizată de Musceleanu şi nici Musceleanu nu-şi precizează 
sursa; fiindcă preotul, în calitate de cercetător, nu mai este credibil datorită falsului 
său "patriotic", e puţin probabil ca acel donativum să fi existat în realitate, deşi pentru 
datarea mănăstirii ar fi în plan istoric deosebit de important. Privitor la biserica lui 
Bucur, episcopul Pocitan Ploeşteanul mai scrie că: "Lăsată multă vreme în părăsire, 

9. Cesar Bolliac, "Mănăstirile din România'', Bcureşti, 1862. Vezi şi C. Săndulescu-Verna, "Biserica 
Radu Vodă din Bucureşti", 1930. 
1 O. Grigore Musceleanu, "Calendarului Anticu" I 1875, pp. 75, apud Cesar Bolliac, "Mănăstir din 
România", op. cit.. Bolliac adaugă şi că la mănăstirea Radu Vodă exista şi un sipet domnesc plin de cărţi 
vechi donat de domnul Constantin Brâncoveanu (1688-1714). 
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ajunsese în ruină. Acoperişul se stricase, ploua într'însa. Crucea de deasupra turlei se 
strâmbase într'o parte, iar dejur împrejurul ei, numai ruini şi bălării. Călugării greci 
de la Radu Vodă nu-i cunoşteau valoarea şi n'aveau milă de dânsa." Aceasta a fost 
starea bisericii de-a lungul primei jumătăţi a veacului al XIX-lea, până aproape de 
perioada în care intră sub administrarea preotului Grigore Musceleanu. 

Tot din acest secol ne parvin şi primele mărturii istorice reale despre biserică. 
Cum ar fi acest minei pe luna august 1805 pe a cărui pagină de gardă aflăm notată 
dedicaţia: "Această sfântă carte ce să numeşte Mineiu dă luna lui August l-am hărăzit 
sfintii biserici ce e hramul sfântului Atanasie, dă aici dăn Bucureştii, ca să se cânte 
vieţile sfinţilor întru pomenirea sufletelor noastre: Panait, Dumitru." Un alt minei, 
pentru luna februarie 1814, este la rândul său dedicat uzului bisericii lui Bucur prin 
textul: "Această dă Dumnezeu care ce să numeşte luna lui Fevruarie s'au cumpărat 
dă mine robul lui Dumnezeu, Mateiu Rafilu, care l'am hărăzit sfintei biserici, ce se 
numeşte hramului sfântului Atanasie, aici în politia Bucureştilor, întru carele să se 
cânte şi să se citească în sfânta biserfică toate slujbele sfinţilor, findu la îndemnare 
la cumpărătoarea acestor sfinte cărţi, sfinţia sa părintele moş popa Lamba, carele îl 
îndatorez să pomenească aceste nume ce se însemnează mai jos: Mateiu Rafiul, 1814, 
Fevr. 20". 11 Ce rezultă din aceste două acte de donaţie? Existenţa de facto a bisericii; 
faptul că pierduse, la început de veac, hramul iniţial, memoria colectivă omiţând 
numele Sf. Ierarh Chirii din vechea sa dedicatio; şi faptul că funcţiona ca biserică 
de mir, aici slujind un moş popa Lambă în calitate de şef spirtual al unei comunităţi 
în formare sau deja formate - datele pentru a emite o părere sigură în acest sens nu 
sunt suficiente; este la fel de posibil ca acest moş popa Lambă să fi fost doar, ca şi 
preotul Musceleanu după 30 de ani, un simplu îngrijitor al sfântului lăcaş. Privitor 
la data edificării acestei biserici Ionescu Gion, istoricul Bucureştilor până la 1899, 
scrie: "Biserica zisă a lui Bucur ciobanul este un paraclis zidit probabil pe la 1793 în 
spatele marii Mânăstiri a lui Radu Vodă ca să fie bisericuţă pentru cimitirul acestei 
mânăstiri, după cum se obişnuieşte la toate mânăstirile. Are hramul sfinţilor Atanasie 
şi Ciril, patronii de obşte ai cimitirelor, şi cărămizile găsite acolo poartă data de 1743. 
Şi atâta tot după istorie. E puţin, dar este adevărat." Acele cărămizi sunt, arheologic, 
deosebit de importante pentru datarea sitului; purtând gravată o dată şi un nume se 
aşezau la căpătâiul defunctului pentru ca acesta, după 7 ani, să poată fi dezgropat şi 
identificat înainte de a fi mutat în osuar; după tradiţie călugărul trebuie înmormântat, 
din smerenie, doar înfăşurat în mantie şi chiar fără piatră de mormânt, un fapt 
important la Radu Vodă unde locul nu permitea edificarea unui cimitir prea mare, 
deşi populaţia monahală era relativ numeroasă. Totodată reprezintă cea mai veche 
mărturie a vechimii fostului cimitir mănăstiresc de la Radu Vodă, a cărui biserică-

11. Acestui donativum îi este anexat un pomelnic. 
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paraclis a fost acel lăcaş de cult a cărui ctitorire e atribuită de tradiţie întemeietorului 
mitic al Bucureştilor; dar biserica e anterioară anului 1745, fiindcă o însemnare de 
pe tâmplă indică anul 1705 drept dată posibilă a edificării construcţiei. 

În ceea ce priveşte stilul arhitectural al lăcaşului, acesta se încadrează tipologic 
după specialişti 12 veacului fanariot, cu precizarea că forma acoperişului turlei e unică 
din punct de vedere constructiv printre ctitoriile similare din capitală; transpunerea 
canoanelor arhitecturale ortodoxe în cărămidă şi piatră s-a făcut în cazul acestui 
lăcaş de cult cu economie de mijloace, o posibilă indicaţie a rolului său marginal în 
viaţa comunitară monahală. Astfel e vizibilă, de pildă, substituţia pronaosului prin 
pridvorul de lemn andosat faţadei principale şi o deplină refuzare a oricărui element 
de podoabă, ab initio, de exemplu ciubucul sculptat de pe faţadă şi ancadramentele 
sculptate ale ferestrelor; actualele ancadramente datează din anul 1910, fiind datorate 
atenţiei la detalii a arhitectului-restaurator Grigore Cerkez. Tencuiala albă care e 

Biserica Bucur şi Mânăstirea Radu Vodă la 1881, 
după dărâmarea zidului de incintă mânăstiresc 

aplicată atât în interiorul cât şi în exteriorul bisericii aminteşte de aspectul originar 
al acesteia, fiindcă din planul iniţial de construcţie nu era prevăzută şi executarea 
picturii interioare de tip frescă, specifică unui lăcaş ortodx de cult. Mănăstirea furniza 
iniţial paraclisului său necesarul de personal deservent şi instrumentar liturgic, dar 

12.Lucia Stoica, Niculai Ionescu-Ghinea, Dan D. Ionescu, Petre Iliescu, C. Luminea, Minerva 
Georgescu, «Atlas-Ghid: Istoria şi arhitectura lăcaşurilor de cult din Bucureşti", voi. II, cap. «Biserica 
Sf. Atanasie şi Chirii'', pp. 276-277. 
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puţin după 1800 aceste nevoi nu mai par un obiectiv deosebit de important pentru 
mănăstirea de care biserica, teoretic, mai depindea încă, altfel neexplicându-se 
prezenţa acelui "popă moş Lambă" şi nevoia de cărţi liturgice, obţinute prin donaţie 
de la diverşi credincioşi cu dare de mână. Până spre 1830 biserica e încă în stare de 
funcţionare, cum rezultă dintr-o gravură executată atunci, în care poate fi observată, în 
stânga imaginii, mănăstirea Radu Vodă aparent despărţită de paraclis de ceea ce ştim 
azi că este strada "Radu Vodă". În fapt pe atunci biserica încă se încadra complexului 
monastic, deşi nu mai era şi dependentă faţă de acesta. Zona mănăstirii Radu Vodă 
a devenit o parte a unui plan general de sistematizare la jumătatea veacului al XIX
lea, care însă nu ţinea seama de păstrarea monumentelor bătrânului oraş. Tăierea 
străzii Radu Vodă a determinat producerea unui gol sub fundaţia bisericii lui Bucur; 
a fost drept urmare înălţat un zid de susţinere în jurul amplasamentului acesteia, zid 
rămas şi azi în picioare. Era ridicat, conform imaginilor păstrate din acea epocă, 
din cărămidă, având un şir de contraforţi pentru a-l întări. Zidul era alb. Apare în 
gravurile anilor 1850, fiind în picioare la 1869, când a avut loc prima intervenţie în 
decurs de câteva decenii pentru salvarea sfântului locaş de la distrugere. O gravură 
de la 188 l ne arată zidul-suport al mamelonului bisericii ros de vreme; vechile ziduri 
de incintă ale mănăstirii Radu Vodă au fost aruncate în aer din ordinul ministrului 
cultelor şi instrucţiunii publice Titu Maiorescu - spre a se desăvârşi planul general de 
sistematizare care trena. Explozia a şubrezit atât zidul de susţinere al mamelonului 
bisericii lui Bucur cât şi biserica însăşi; la 1881 Pantazi Ghica, literat cunoscut, este 
însărcinat de Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice să verifice starea mai multor 
biserici şi mănăstiri din ţară; privitor la biserica lui Bucur notează în raportul său că: 
"reparaţiuni sunt necesari să se facă radicali, atât la biserică cât şi la case, cari sunt în 
desăvârşită stare de deteriorare întru toate şi ameninţă a cădea în ruine, pentru care 
lucru 48 mii ar fi deajuns. 13

" Raportul său nu va avea niciun fel de efect, fiindcă 12 
ani mai târziu, într-un proces verbal din "Condica de inspecţiune" a bisericii Radu 
Vodă, pe atunci filială a sf. Nicolae Broşteni e scris că la data de 20 august 1894 
biserica Bucur şi turla de la Radu Vodă erau ruinate. 14 

După secularizarea din anii 1862-1863 instituţia care purta de grijă tuturor 
lăcaşelor de cult din ţară era Comisia Monumentelor Istorice, aflată în subordinea 
Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, primind fonduri de la bugetul de stat 
prin intermediul acestuia, bani care însă nu erau niciodată suficienţi pentru acoperirea 
tuturor nevoilor reale existente. La 1893 se pun temeliile clădirii noului Seminar 
Teologic din apropierea bisericii mănăstirii Radu Vodă - care după secularizare, odată 
cu plecarea călugărilor greci, devine biserică de mir. Biserica era luată în calcul drept 

13. Apud ţ Veniamin Ploeşteanu, «Biserica Bucur din Capitală", op. cit., pp. 24. 
14. lbid., pp. 25. 
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loc de formare spirituală al viitorilor preoţi, fiind reparată radical, la 1894 urmând 
a fi renovat şi turnul său clopotniţă, ruinat. Printre binefăcătorii Seminarului se află 
în primul rând doamna Maria Schiopescu din Bucureşti care donează 135.000 de lei 
spre veşnica pomenire a fratelui său Ioan Scorţea, şi episcopii Inochentie Chiţulescu 
al Buzăului, Ghenadie Enăceanu al Râmnicului, Silvestru Bălănescu al Huşilor 
şi Gherasim Timuş al Argeşului. Spre a sluji permanent în sfântul locaş renovat a 
fost numit părintele Iordache; i-a urmat părintele I. Felea, duhovnicul internatului 
seminarial; el a fost implicat în refacerile din 1931 şi 1938 ale bisericii lui Bucur, 
ultima dată fiind reintrodusă biserica în circuitul bisericesc. Drept urmare, de aici 
rezultă că timp de câteva decenii aceasta nu a mai putut corespune scopului liturgic. 
În perioada edificării Seminarului Teologic şi refacerii vechii biserici mănăstireşti nu 
a fost luată în considerare şi refacerea bisericuţei din fosta incintă mănăstirească, din 
lipsă de fonduri. Din 1909 debutează şi povestea avatarurilor acestui sfânt locaş. 

3. Biserica Bucur. Avatarurile unui monument. 1913 - 1940 
În acel an arhitectul Grigore Cerkez, membru al Comisiei Monumentelor 

Istorice, este numit conducător al unui şantier de restaurare şi înfrumuseţare al 
bisericii lui Bucur. Proiectul său include şi executarea unor ancadramente din piatră 
sculptată pentru ferestre în stil eclectic - frunze de acant în registrul superior şi 
pe margini, heruvimi în stil baroc în registrul inferior al ancadramentelor, care au 
rămas aproape intacte până în prezent. În Comisie Cerkez susţine, totodată, şi ideea 
săvârşirii unor lucrări de "refacere a picturii" ori mai corect spus de execuţie a 
acesteia, dat fiind că lăcaşul cu hramul Sf. Ierarhi Atanasie şi Chirii n-a fost zugăvit 
iniţial. Este organizată o licitaţie, participanţi fiind pictorii bisericeşti Damian (preot) 
şi Paul Popescu Molda (laic). La rândul său arhitectul Cerkez recomandă Comisiei ca 
finanţator al zugrăvirii o persoană privată, domnul Trandafirescu, enoriaş al parohiei 
bisericii lui Bucur, Comisia având la dispoziţia sa numai fondurile strict necesare 
pentru renovarea lăcaşului de cult. Şi lucrurile, din păcate pentru monument, rămân 
în stadiul de proiect; nu rezultă din niciun document care sunt motivele pentru care 
s-a întâmplat aceasta, vreme de 3 ani. 

În Arhiva defunctei Comisii a Monumentelor Istorice se află un întreg dosar 
privitor la biserica lui Bucur, "Mapa Nr. 23, Fascicula Nr. 199. În această fasciculă 
sunt grupate toate actele relative la Biserica Bucur, Bucureşti. 1913 - 1951." Anul 
legării dosarului este 1943. În acea vreme Comisia era subordonată Subsecretariatului 
de Stat al Cultelor şi Artelor în cadrul Ministerului Culturii Naţionale şi Cultelor. 
Datele din acest dosar privesc evoluţia temporală a numeroaselor renovări prin care 
trece biserica lui Bucur într-un răstimp de 38 de ani pe fondul unei istorii agitate: 
două războaie mondiale, o Mare criză şi câteva schimbări de regim politic. 

Prima pagină a dosarului este o adresă a Administraţiei Cassei Bisericii din 
Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii, cu nr. 3462 din data de 12 februarie 1913. Prin 
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acest document îi este adresată rugămintea preotului paroh local de a se interesa 
dacă domnul Trandafirescu mai era dispus să subvenţioneze pictarea bisericii. Apoi 
în şedinţa din 18 octombrie 1913 este discutat un "Divis Pentru Pictura interiorului 
şi exteriorului Bisericei Bucur din Capitală", conceput de preotul V. Damian, primul 
ofertant din cadrul licitaţiei organizate la 191 O. Preotul întreprinde, în prima parte a 
devizului, un studiu istoric al bisericii, pornind de la informaţiile fumizate de preotul 
Grigore Musceleanu la 1873 privind acea pretinsă pisanie originară a lăcaşului şi 
de la informaţiile fumizate de Ionescu Gion privind cărămizile funerare descoperite 
în fostul cimitir organizat în jurul bisericii; el afirmă în continuare că: "la facerea 
picturii din această Bis. sunt de părere să se evoce perioada bazată pe documente 
sigure adică acea a anului 1743 bine înţeles afară de cazul dacă în cursul studiilor 
preparatoare nu se vor găsi alte indicii sigure despre zidirea ei. 

Mai întâi se vor face studii preparatoare desene şi schiţe în caracterul 
lucrărilor remase presupuse din cele mai vechi ce aparţin acestei Biserici precum şi 
după alte lucrări similare din acel timp, care studii şi cercetări necesitează cheltuieli 
de cel puţin suma de ........ 5.000 lei 

Execuţia lucrărilor de pictură în Alfrescă <lupe studiele şi schiţele pregătite 
va necesita cheltuieli cel puţin 12.000 lei Total 17.000 lei 

Preot V. Damian Pictor 
str. Horii No. 3415" 

Oferta părintelui este foarte vagă, şi nu justifică deloc modul de cheltuire 
a banilor ci e numai o simplă estimare. Pe marginea devizului figurează o notă a 
arhitectului Ghika-Budeşti, datată "6 Septembrie 1913". Semnătura şi conţinutul 
acestei note indică faptul că arhitectul Cerkez nu mai era însărcinat cu supravegherea 
lucrărilor de pictare a bisericii. După conţinut devizul indică slabele cunoştinţe istorice 
ale pictorului cleric privitoare la sfăntul lăcaş. Nota e la rândul său pur estimativă: 
"Sumele din acest devis fiind minimale sunt de părere a să arăta donatorului că suma 
necesară pentru facerea picturii este de 20.000 lei." Rezoluţia Comisiei e fidelă 
recomandării arhitectului: "Să se înainteze Păr. Director al Institutului teologic 
spre a-l comunica Dlui Trandafirescu." Din această rezoluţie rezultă că răspunderea 
clericală a lucrării trece de la paroh la responsabilul Institutului Teologic de lângă 
biserica mănăstirii Radu Vodă fiindcă altfel suma necesară ar fi fost comunicată 
parohului în mod direct deoarece prin acesta a venit iniţial generoasa ofertă a 
enoriaşului său. Trandafirescu însă nu răspunde deloc acestor cerinţe exprimate de 
Comisia Monumentelor Istorice şi directorul Institutului Teologic fiindcă la rândul 
său considera devizul ca neserios tocmai din pricina valorii estimative a lucrării or el 

15. Ministerul Culturii Naţionale şi al Cultelor, Subsecretariatul de Stat al Comisiunii monumentelor 
istorice Anul 1943, Mapa Nr. 23, Fascicula Nr. 199, ff. 3. 
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Biserica Bucur la 1882 

dorea să ştie desigur modul în care aveau să-i fie cheltuiţi banii. 
Oferta lui Paul Popescu Molda pare în schimb a fi cu mult mai bine 

întocmită. Prin devizul înregistrat cu nr. l 0.007 în data de 8 ianuarie 1914 la Comisia 
Monumentelor Istorice pictorul, succint, afirmă următoarele: 

"Subsemnatul am onoarea de a mă oferi pentru executarea picturii bisericei 
Bucur din Bucureşti în următoarele condiţiuni: 

I. Suprafaţa de zugrăvit mi să va pune la dispoziţie pregătită în ipsos sclivisit 
(umed). 

II. Schela necesară îmi va fi furnisată de minister. 
III. Pictura va fi executată în ulei, în stilul bisericilor din Ţară din veacul a 

XVII şi XVIII în înţelegere cu Domnii Arhitecţi ai comisiunei. 
IV. Pictura va coprinde: Pantocratorul în turn împreună cu ornamente între 

ferestrele turnului. În baza turnului cu bolta insignele evangheliştilor. Pe pereţii 
bisericei între ferestri sfinţi apostoli (indescifrabil). Un brâu decorativ va despărţi 
fereşti(le) de boltă care va fi decorată după necesitate pe un fund de cer. Iar partea de 
jos a porţilor va fi ornamentată cu o draperie tradiţională. 

Preţul acestor Lucrări complect terminate va fi de (cincisprezece [mii] lei) 
15.000 lei plătibili în scompturi de câte 3000 lei - cel dintâi la facerea contractului 
restul treptat cu înaintarea lucrărilor. 

Lucrarea va fi terminată în doi ani dela preluarea bisericei în condiţiunile 
cerute la I şi 11."16 

16. lbid., ff. 6. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



PATRIMONIU 275 

Devizul are rezoluţia datată 20 ianuarie 1914: "Să se reţină spre a fi examinată 
după ce Comisiunea va primi răspunsul Dlui Trandafirescu, dacă oferă sau nu suma 
promisă pentru pictura bisericii Bucur." Se pare că domnul Trandafirescu nu s-a decis 
timp de 2 ani, fiindcă o altă notaţie datată 8 iunie 1916 anunţă ca devizul a fost pus 
"La dosar." Prin adresa din 9 iunie 1914 directorul "Internatului Teologic" e informat 
că pentru acel an sunt alocaţi 1 O.OOO de lei pentru continuarea renovării bisericii 
lui Bucur, şi că domnului Trandafirescu trebuie să îi fie, la rândul său, cerută suma 
promisă pentru "restaurarea picturei ca această lucrare să se poată face în paralel 
cu cele ce urmează a se executa şi termina până în toamna anului curent."17 

Lucrarea trenează însă până după terminarea primului război mondial. Cu toate că 
este considerată a fi mai serioasă oferta laicului decât a sacerdotului, şi prin urmare 
îi este cerută la 15 decembrie 1914 suma de 15.000 de lei donatorului, până la urmă 
Comisia crede că pictarea bisericii nu mai este necesară; de aceea dispune achitarea 
sumei de 1 O.OOO de lei lui Popescu Molda, reprezentând preţul machetelor sale 
explicative şi al perioadei de studiu de 2 ani care a avut loc sub ocupaţie germană 
(1916-1918). La 1918 biserica Bucur nu mai dispune de unicul său clopot, recuperat 
dintr-un depozit al armatei române, după capturarea lui de la germani, al căror obicei 
era de a transforma în obuze orice fel de captură metalică de o asemenea greutate. 
După război nu vor mai exista fonduri pentru renovarea bisericii lui Bucur; în deceniul 
3 mor, rând pe rând, atât arhitectul Cerkez cât şi donatorul Trandafirescu. La 12 
iunie 1931 Comisia, prin adresa cu nr. 5367 a Mitropoliei Ungro-Vlahiei semnată de 
Patriarhul Miron e informată că: 

"Printre numeroasele monumente istorice ala Ţării, pe cari iubirea caldă de 
trecutul Nostru a Domniei Voastră le-a salvat de ruină, se găseşte şi bisericuţa Bucur 
din Str. Radu Vodă. 

Cu toată grija ce-o avem pentru ea, intemperiile vremii şi adeseori lipsa de 
respect a copiilor nărăviţi, au provocat deteriorări, cari trebue îndreptate din vreme. 

Anume se impune reparaţia broaştelor dela poartă şi uşa Bisericii, vopsirea 
grilajului de fier, îmbibarea cu uleiu a lemnăriei spre a nu se mai caria, spălarea 
şi curăţirea de praf a interiorului, spoirea pereţilor, tencuirea găurilor, astuparea 
crăpăturilor ş.a. 

Toate aceste mici reparaţiuni nu ating arhitectura Bisericii, pe care înţelegem 
s 'o păstrăm intactă. 

Având în vedere că acest sfânt locaş este unul din cele mai cercetate de 
către vizitatorii străini, Arhiepiscopia Noastră şi din acest motiv se angajează să 
execute reparaţiile în sarcina ei, în care scop se simte datoare să solicite în prealabil 

17. Ibid., fT. 7. 
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asentimentul Comisiunii prezidată de Domnia Voastră." 18 Reparaţiile msa vor 
fi executate în cele din urmă de "familiile Ştefan Palaghiţă teolog şi Ioan Udroiu 
CFR cu binecuvântarea Primului Patriarh al României DO Dr. Miron Cristea şi sub 
îngrijirea D. Dr. Matei şi a preotului Dr. I. Felea", Patriarhul Miron doar dând înalta 
sa binecuvântare arhierească pentru această acţiune, fapt gratuit. Comisia aprobase 
acţiunea sa, prin adresa nr. 664 din 5 august 1931, prin care sfătuia: "la repararea în 
interior să se acopere tâmpla cu saci ca să nu se murdărească icoanele. Totodată vă 
rugăm a dispune să se ia măsuri de curăţire şi întreţinere şi în jurul bisericii." Mereu 
în criză de fonduri nici pe cei de la Comisie nu-i costa nimic să-şi dea aprobarea 
pentru efectuarea unei lucrări asumate până la urmă de alţii. Prezentarea pe care 
episcopul Veniamin o face bisericii Bucur şi spaţiului său înconjurător ni se pare a 
fi concludentă pentru starea sitului în deceniul al patrulea mai înainte de a cea de a 
doua sa sfinţire: 

"Bisericuţa Bucur e aşezată sus, pe o movilă de pământ, tăiată în 
formă de patrulater. 

Din toate părţile, movila este încinsă cu ziduri de piatră şi cărămidă; iar în partea 
din spre Splaiul Unirei zidul este făcut din ciment şi mai înalt, ca în celelalte părţi. 

Movila, cu bisericuţa pe dânsa, se mărgineşte spre Răsărit cu Splaiul Unirii, 
de lângă Cheiul Dâmboviţei, pe o lungime de 27,23 [m.]; la Apus cu strada Radu 
Vodă (după Nr. 31), pe o lungime de 29,23 m, spre Miază-Noapte cu proprietatea 
moştenitorilor Toma A. Keale pe 
o linie dreaptă de 29,34 m; iar dinspre cazarma postului de pompieri Radu Vodă, pe 
o linie frântă de 29,84 m. În partea aceasta zidul despărţitor este dărâmat în câteva 
locuri (sb.m.). 

În total, pe o scară de 1/400 avem: 
1. Teren clădit în suprafaţă de 87 m2

• 

2. " liber " " 733 m2
• 

Suprafaţă totală 820 m2
." 

Menţiunea că zidul dinspre cazarma pompierilor e "dărâmat în câteva 
locuri" e extrem de importantă, fiindcă ne indică dezinteresul faţă de biserica Bucur 
timp de ani de zile după reparaţiile din 1931, (N.B: Veniamin Ploeşteanu îşi scrie 
opera în 1938): Prin adresa cu nr. 2209 din 14 iunie 1933 este înştiinţată Comisia 
Monumentelor Istorice de Primărie că: 

"Avem onoare de a vă aduce la cunoştinţă că zidul de împrejmuire al bisericei 
Bucur vecin cu postul de pompieri Radu Vodă, fiind complect dislocat ameninţă să 
cadă pe clădirea postului de pompieri. -

Prin prezenta vă rugăm a lua urgente măsuri de consolidare; Primăria 

18. Ibid., ff. 11. 
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declinându-şi ori ce răspundere asupra accidentului ce au (sic !) putea surveni." 
Rezoluţia cu data de 21 iunie 1933 pune problema parohiei de care aparţine 

biserica şi, pe urmă, consideră că aprobarea de executare a reparaţiilor necesare 
trebuie fie să provină din partea bisericii Institutului Teologic "Radu Vodă", fie din 
partea Patriarhiei. Dat fiind că după adresa Patriarhului din 1931 Comisia aproba în 
ultimă instanţă sau executa lucrări de reparaţie la diferitele monumente, laice sau 
de cult, de pe teritoriul ţării aflate în aria sa de răspundere, rezultă un început de 
decavare de sarcină în modul de formulare a rezoluţiei repondentului. La 3 iulie 
1933 prin adresa nr. 19 .298 a Primăriei Sectorului III Albastru, Serviciul Salubrităţii 
se pune în vedere Comisiei Monumentelor Istorice să ia "urgente măsuri pentru 
repararea zidului dela biserica Bucur partea dinspre cazarma pompierilor de la Radu 
Vodă, deoarece ameninţă din moment în să se prăbuşească. -

Notăm să (sic !) s'a mai intervenit la dv.; la faţa locului au sosit şi trei domni 
arhitecţi dar până în prezent nu s'a dispus repararea." 19 

Prin două rezoluţii, una datată 18 iulie şi cealaltă 24 iulie se arată că 

reparaţiile nu sunt de resortul Comisiei şi că primăria trebuie să intre în legătură cu 
Seminarul Petru Vodă, căruia îi este subordonată biserica lui Bucur. La 7 august e 
emisă o nouă adresă prin care se confirmă cele două rezoluţii anterioare. Prin acea 
adresă Primăriei Sectorului III Albastru i se cere ca în problema zidului împrejmuitor 
al bisericii Bucur să se adreseze direcţiei Seminarului "Radu Vodă" sau Patriarhiei, 
deoarece aceasta nu e o problemă de resortul său. Primăria atunci se va adresa în 
această problemă Primăriei Generale a Capitalei care la rândul său se va degreva de 
sarcină prin adresa nr. 2737 G din 26 iulie 1933: 

"ADMINISTRAŢIEI Sfi. PATRIARHII. 
Avem onoare a vă aduce la cunoştinţă că, zidul de împrejmuire al bisericii 

Bucur vecin cu postul de pompieri Radu Vodă, fiind complect dislocat ameninţă să 
cadă pe clădirea postului de pompieri. -

Prin prezenta vă rugăm a lua urgente măsuri de consolidare; Primăria 
declinându-şi ori ce răspundere asupra accidentelor ce ar putea surveni.-" 20 

Dat fiind însă că această problemă nu era nici de resortul Patriarhiei ea va 
retrimite la Comisie adresa primăriei ca anexă la adresa nr. 7327 din 28 iulie 1933. 
Prin această adresă era rugat preşedintele Comisiei să binevoiască "a dispune" în 
privinţa zidului împrejmuitor.21 

La 3 iulie comandantul companiei de pompieri interesate în remedierea 
unei astfel de probleme, căpitanul Popescu, atenţionează Comisia prin adresa cu nr. 

19. Ibid., ff. 15. 
20. Ibid., ff. 16. 
21. Ibid., ff. 17. 
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2212 de "a lua măsuri de urgenţă pentru consolidarea zidului de la Biserica Bucur 
Ciobanu, care zid este expus din moment în moment a se dărâma peste cazarma 
pompierilor, provocând pagube la zidul cazarmei ce se află la 2 metri depărtare de 
zidul Bisericii. 

Măsurile luate de Dvs. rugăm a le comunica şi acestei Companii."22 

Nu a fost luată niciun fel de măsură reparatorie timp de 4 luni, desigur 
fiindcă pe de-o parte biserica lui Bucur nu figura în evidenţele Comisiei pe lista 
monumentelor protejate prin lege, deşi înainte cu aproape 30 de ani figura pe 
această listă Comisia preocupându-se atent de soarta sa, iar pe de alta Patriarhia şi 
directorul Seminarului Teologic Radu Vodă considerau că biserica intra în aria de 
responsabilitate a Comisiei şi prin urmare reparaţia şi întreţinerea ei nu intră printre 
preocupările acestori instituţii religioase. Astfel că prin adresa din 31 octombrie e 
anunţată Comisia de comandantul unităţii de pompieri că: 

"Am onoare a vă face cunoscut că nedându-se niciun curs adreselor noastre Nr. 
2212 din 24 Iulie a.c. şi 2921 din 16 Septembrie a.c. şi pentru a preveni o nenorocire 
să nu se dărâme zidul peste cazarma pompierilor, am început să dărâmăm singuri 
zidul ce ameninţă cazarma."23 

Soluţia dărâmării zidului era o greşeală gravă din punct de vedere tehnic, 
fiindcă malul de pământ s-ar fi prăbuşit atunci peste cazarmă, iar stricăciunile 
provocate în urma impactului cu zidul acesteia ar fi fost mult mai mari decât în cazul 
căderii zidului-suport al mamelonului bisericii. Căpitanul Popescu e însă militar şi 
nicidecum arhitect sau inginer constructor, şi ca urmare e vizibil preocupat doar 
de efectele salutare ale acţiunii sale "preventive'', în fapt distructive. Rezoluţia 
responsabilului Comisiei însărcinat cu analiza unor astfel de documente poartă data 
de 4 noiembrie, adică timp de 5 zile pompierii ar fi derulat ilegal operaţiunile de 
dărâmare ale zidului fără a exista vreo reacţie din partea Comisiei, unica instituţie 
îndreptăţită să aprobe sau să respingă un astfel de act de forţă. Rezoluţia din 4 
noiembrie 1933 impune ca arhitectul Em. T. Cotescu să meargă la faţa locului spre 
"a vedea dacă nu este ameninţată şi biserica Bucur, care se află la un nivel cu mult 
superior aşa că s' ar putea surpa cu pământul de primprejur. "24 Cu alte cuvinte factorul 
responsabil din partea Comisiei descoperă că biserica se află, totuşi, înregistrată 
ca monument istoric, şi prin urmare se impune a fi protejată. La faţa locului, după 
o analiză serioasă, arhitectul e în măsură să conceapă şi să redacteze un referat 
amănunţit privind "Biserica Bucur din Bucureşti. Consolidarea zidului împrejmuitor 
dinspre sud." Referatul are anexat un deviz de 3 pagini în care sunt detaliate costurile 

22. Ibid. fT. 18. 
23. Ibid., ff. 19. 
24. Ibid., ff. 20. 
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necesare consolidării zidului şi o schiţă a proiectului. 
"Biserica Bucur este aşezată pe o ridicătură de pământ, înconjurată de toate 

părţile cu ziduri de proptire şi anume: spre este este înconjurată cu un zid de piatră 
(Cheiul Dâmboviţei); spre nord, vest şi o porţiune din latura sud e înconjurată cu zid 
de piatră şi cărămidă aparentă. acoperit cu o copertină de beton. 

PorţiuneaAB din zidul sudic (spre pompieri) este construit însă din cărămidă
veche (0,42) şi var gras, înalt de aprox. 4 m, - nefiind acoperit cu o copertină, ca 
restul zidurilor înconjurătoare. 

Din cauza aceasta şi din cauza împingerilor din curtea bisericii spre sud s'au 
produs 2 crăpături şi, porţiunea C a cedat pe o lungime de 5 m. l„ înclinându-se spre 
curtea de serviciu a locuinţei comandantului companiei de pompieri din vecinătate. 
Pentru a preîntâmpina o prăbuşire, s'a scos pământul ce apăsa pe porţiunea amintită 
şi s' a proptit zidul înclinat cu grinzi de lemn. Biserica fiind la o depărtare de 18 m. 
faţă de porţinea-Defectă, - ea nu este ameninţată de niciun pericol. 
Tot din cauza tendinţei de împingere spre sud a terenului din curtea bisericii, se mai 
observă o crăpătură principală în punctul D, din colţul sud-vest al împrejmuirii de 
zid (v. planul de situaţie). -

Spre a se evita pe viitor o altă prăbuşire, sunt de părere a se săpa în pantă (sb. 
Em. T. C) tot terenul din curtea bisericii Bucur ce formează latura-sud (spre cazarma 
pompierilor). Deasemenea zidul înconjurător din această parte va fi refăcut până la o 
înălţime de 2,50 m„ aşa fel ca să împiedice trecerea şi să înlăture vreo nenorocire. 

Pentru aceasta, trebuie intervenit pe lângă Comandamentul pompierilor ( sb. Em. 
T. C) să ne pună la dispoziţie soldaţi-zidari şi salahori (sb. Em. T. C), precwn şi camioane 
sau căruţe care să transporte pământul din săpături şi molozul; iar Onor. Comisiunea a 
Mon. Istorice să prevadă în tabloul anului viitor, fondurile necesare pentru cwnpărarea 
materialului trebuincios în valoare de lei 13.600 conf. devizului alăturat. 

Lucrările se vor executa sub supravegherea serviciului nostru tehnic. 
Arhit. Em. T. Costescu. 

N.B. - Dacă se suprimă tencuielile zidului AB, atunci costul materialelor se va 
reduce la 11.675 lei. 

Arhit. Em. T. Costescu."25 

Din analiza devizului arhitectului rezultă că erau necesare 6 operaţiuni 
distincte pentru consolidarea zidului. Într-o primă etapă trebuia ca "pământul săpat 
în taluz conform schiţei de plan alăturate, pe toată porţiunea zidului dinspre pompieri 
(aprox. 40 m.l.). Săpătura şi căratul pământului afară depe şantier se va face cu 
soldaţii şi camioanele companiei de pompieri, în mod gratuit. Deasemenea se va 

25. lbid„ tT. 21. 
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, săpa în porţiunea AB, aşa fel ca 
să se poată lucra zidul până la 
fundaţii. Apoi această săpătură va 
fi pusă la loc." În etapa următoare 
"Demontarea zidului AB cu 
îngrijire aşa fel toată cărămida 

veche să poată fi reîntrebuinţată 

la noul zid." Trebuiau să fie 
turnate noi fundaţii, din beton, 
şi "zidărie cu cărămidă veche 
şi mortar de var gras şi 25 kg. 
ciment la m.c., numai pe înălţime 
de 2,50 m (porţiune AB)." În 
sfârşit "tencuirea porţiunii AB pe 
ambele feţe cu mortar de var şi 25 
kg. ciment la mc" şi "Reparaţia 

crăpăturii D din colţul sud-vest 
(la zidul existent)."26 Preţul noii 
fundaţii urma să fie de 7 .800 de 
lei, dintre care 2.400 de lei preţul 
pietrişului şi 5.400 de lei preţul 
cimentului; costul celor 25 de 
m.c. de zidărie era defalcat după 

cum urmează: 2.100 de lei pentru pasta de var, 900 de lei costul nisipului şi 675 de lei 
costul cimentului, total 3.675 de lei. Preţul tencuirii zidului urma să fie de 1.875 de 
lei - preţul total al lucrării fiind de 13.600 de lei. Căpitanul Popescu trebuia să ofere, 
gratuit, zidarii şi salahorii necesari executării lucrărilor de consolidare, şi camioane 
spre a transporta la distanţă surplusul de pământ rezultat ca urmare a excavării 
preconizate. Numai că specificul unei unităţi de pompieri e stingerea incendiilor, 
şi nicidecum un set de lucrări ce, în lipsa unor muncitori civili specializaţi, cad în 
sarcina unei unităţi de pionieri. De asemenea, o unitate de pompieri nu dispune, 
conform specificului dotării sale, de camioane de transport, ci numai de camioane 
echipate în vederea localizării şi stingerii incendiilor; căpitanul Popescu putea să 
organizeze, ad-hoc, dărâmarea zidului cu pricina fiindcă soldaţii urmau să utilizeze 
târnăcoape care făceau parte din echiparea standard a pompierului în misiune; dar 
deşi era în interesul său imediat ca lucrarea să fie finalizată cât mai repede posibil, el 
nu putea fumiza echipamentul şi personalul necesare pentru această lucrare, fiindcă 

26. lbid., tf. 21-22. 
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în primul caz acesta lipsea cu desăvârşire iar în cel de-al doilea caz lipsea pregătirea 
necesară. Analiza modului de formulare a devizului ne arată că arhitectul Costescu 
dorea să obţină maximum de rezultate cu minimum de mijloace- efectele unei astfel 
de decizii fiind la fel de salutare ca şi decizia căpitanului de a dărâma zidul care acum 
trebuia consolidat cu sprijinul subordonaţilor săi, doar că spre deosebire de căpitan, 
aici este vorba de hotărârea unui profesionist, conştient însă de carenţa fondurilor 
Comisiei Monumentelor Istorice. Această carenţă e confirmată printr-o adresă 

nesemnată trimisă la 11 decembrie 1933 către "Compania de Pompieri Bucureşti" 
prin care ultima e informată că "la adresa No. 3.739, avem onoarea a vă face cunoscut 
că întrucât Comisiunea Monum. Istorice nu dispune de fonduri, a intervenit pelângă 
Primăria Sect. III Albastru să ne pună la dispoziţie în mod gratuit materiale vechi 
pentru refacerea, în primăvara viitoare a zidului înconjurător dela biserica Bucur, 
care ameninţă cazarma postului Radu-Vodă. Pentru aducerea la înfăptuire a lucrărilor 
demaisus vă rugăm şi pe Dvs. să binevoiţi a ne pune la dispoziţie mâna de lucru 
în mod gratuit, şi anume: soldaţi-zidari şi săpători, precum şi căruţe sau camioane 
pentru transporturi de materiale. 

Coordonarea şi supravegherea acestor lucrări se va face de către Serviciul 
nostru technic. 

Lucrările demaisus fiind în folosul postului de pompieri Radu-Vodă, 

executarea lor depinde de răspunsul Dvs."27 

La 1 O ianuarie 1934 şeful companiei de pompieri răspunde că "se face 
cunoscut că vă putem da numai oamenii pentru săpături. 

Meseriaşi şi mijloace de transport nu vă putem da întru cât nu avem. -"28 

O rezoluţie, datată 13 ianuarie, precizează: "Se va aştepta şi răspunsul 

Primăriei Sect. III Albastru. -Dacă nu va răspunde până la 1 Febr. a.c. se va interveni 
din nou cerând răspuns urgent, spre a putea începe odată (s.m.) cu campania de 
lucrări 1934." O a doua rezoluţie care poartă data de 30 martie, arată că primăria în 
cauză n-a binevoit să răspundă nici la o lună şi jumătate de la trimiterea adresei prin 
care îi erau cerute materiale de construcţii: "Dacă până azi n' a venit niciun răspuns, se 
va reveni către Primăria III Albastru în sensul adresei No. 1167 /XIl/933." Răspunsul 
primăriei n-a venit niciodată, şi timp de 3 ani nu s-a luat niciun fel de măsură concretă 
pentru consolidarea zidului respectiv. Abia în ianuarie 193 7 un deputat, P. Necşeşti, 
înaintează Comisiei Monumentelor istorice o adresă prin care arată că "Biserica lui 
Bucur din Municipiul Bucureşti este clasată monument istoric,. Starea de ruină în 
care se găseşte e incompatibilă cu pietatea de care trebuie să rămână înconjurate 
puţinele monumente pe care le avem. 

27. lbid., ff. 27. 
28. Ibid., tT. 28. 
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De acest monument toţi copiii din şcoalele primare ale acestui oraş leagă odată 
cu primele noţiuni de istorie, care pentru fragedele lor minţi, este mai atrăgătoare sub 
forma legendelor, o amintire trimisă despre trecutul nostru şi pe care o vor prelungi 
de alungul vieţii. 

Din cercul institutorilor din Bucureşti am fost îndemnat să alcătuim un 
comitet pentru restaurarea acestei biserici. În acest scop, vă rog, Domnule Preşedinte, 
a însărcina un arhitect al Comisiunii Monumentelor istorice să întocmească planurile 
de restaurare şi un deviz. 

Pe timpul acestor lucrări, comitetul care este alcătuit în principiu, îşi 
va îngădui să apeleze la contribuţia oamenilor de nădejde pentru strângerea 
fondurilor necesare. 

Primiţi, vă rog, încredinţarea stimei ce vă păstrez, 
Alex. P. Necşeşti 

deputat, preşedintele comitetului 
şcolar al Şcoalei de băieţi C.A. Rosetti 

Bucureşti Strada Grigore Cantacuzino 25" 
Rezoluţia de pe acest document e datată 12 ianuarie 193 7 şi precizează că: 
"Sunt de părere să se delege Domnul Arhitect Costescu cu întocmirea de 

urgenţă a devizului care să fie trimis pentru strângerea sumelor necesare Domnului 
Deputat Necşeşti." 

Prin urmare după 9 luni de tergiversări şi un proiect de refacere cu obiective 
generoase şi fără finalitate din lipsă de fonduri, ideea protejării bisericii lui Bucur 
a căzut în desuetudine, cel puţin pentru Comisia Monumentelor Istorice. Afirmaţia 
arhitectului-delegat al Comisiei că distanţa de 18 metri existentă între biserică şi 
zidul unităţii de pompieri nu o va pune pe prima în pericol în cazul unei căderi a 
laturii de sud a mamelonului pe care se ridica lăcaşul de cult a servit desigur drept 
bază a deciziei Comisiei de a renunţa la identificarea fondurilor necesare refacerii 
zidului de susţinere a acelei laturi. Rămâne de neînţeles cererea de materiale vechi de 
construcţie adresată de Comisie Primăriei Sectorului III Albastru, care deja declarase 
că nu intră în aria sa de responsabilitate renovarea acelei porţiuni de zid, şi la fel 
de neînţeles refuzul de aplicare a soluţiei de refacere propuse de către arhitectul 
Costescu, deşi aceasta presupunea reutilizarea unor materiale de construcţie obţinute 
prin demantelarea vechiului zid de susţinere şi refacerea sa pe o nouă temelie şi prin 
schimbarea vechiului mortar cu unul nou, mai solid. 

În astfel de circumstanţe dificile pentru bătrânul edificiu de cult iniţiativa 
deputatului a venit ca o soluţie salvatoare de ultim moment; Comisia a susţinut-o 
moral, fiindcă permanenta sa carenţă de fonduri o împiedica să-şi exercite atribuţiile. 
Costescu, arhitectul cel mai agreat în privinţa întocmirii studiilor privitoare la 
reparaţia bisericii lui Bucur datorită experienţei sale, primeşte sarcina întocmirii 
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unui nou deviz. Costurile iniţiale ale proiectului urmau să fie de 300.000 de lei, 
apoi după o recalculare a lor s-a ajuns la un cost final de 455.000 de lei. "Lucrările 
vor fi executate prin licitaţie restrânsă, de către un antreprenor cunoscut, care a mai 
executat lucrări de acest fel şi anume: Arht. Al. Popovici, str. Căpt. Preotescu 13, 
Arht. St. Chiriţescu, Cal. Dorobanţilor l 06, etc. sau de orice altă casă de antreprinză 
bine cunoscută. 

Supravegherea lucrărilor şi planurile necesare cad în sarcina Serviciului 
nostru Tehnic. 

Arht. Em. T. Costescu"29 

Printr-o rezoluţie Serviciul tehnic aprobă devizul arhitectului Costescu; mai 
precizând că "ar fi de dorit ca zidul de susţinere spre pompieri să fie ca şi cel dinspre 
Dâmboviţa îmbrăcat în piatră. În acest scop s' ar putea cere Primăriei ca să doneze 
comitetului piatră veche, ori bordură şi pavaje, ce rămâne când să refac pardoselile 
şi trotuarele. Să înrămeze în zidul de susţinere barbacane pentru scurgerea apelor 
de infiltraţii." Acest articol din caietul de sarcini va fi modificat însă, deoarece, 
scrie arhitectul Costescu într-o rezoluţie datată 5 martie, "Primăria nu posedă piatra 
necesară." Suma necesară atingerii obiectivelor cuprinse în caietul de sarcini al 
proiectului era atât de mare deoarece reparaţiile priveau concomitent exteriorul şi 
interiorul bisericii. Zidul dinspre cazarma postului de pompieri urma să fie refăcut din 
temelii, prin folosirea de materiale noi sau îmbunătăţirea celor deja existente, fiind 
prevăzut din 2 în 2 metri cu barbacane de piatră pentru scurgerea apelor pluviale sau 
provenite din infiltraţii. Prin urmare lucrarea de acum întrecea cu mult, prin seriozitate, 
încropeala anterioară la care s-a recurs din lipsă de fonduri. Arhitectul mai propunea 
ca, din perspectiva punerii în practică a scopurilor educative ale comitetului prezidat 
de deputatul Necşeşti, în biserică să fie organizat un muzeu cu "obiecte bisericeşti 
şi stampe în legătură cu începuturile Bucureştilor." Numai că şi această iniţiativă a 
căzut în desuetudine, din pricina lipsei de fonduri. Faptul este dovedit de o adresă 
a arhitectului Costescu datată 25 martie, prin care acesta propune mutarea unităţii 
de pompieri din vecinătatea mamelonului pe care se ridica biserica Bucur, pentru ca 
acesta să fie completat în deplină siguranţă, costurile refacerii zidului să fie reduse 
la jumătate iar biserica, în cele din urmă, să poată fi pusă în valoare prin amenajarea 
unui parc pe locul fostei cazărmi. Primăria însă nu aprobă acest adevărat plan de 
sistematizare. Din vara anului 1938 biserica se află în atenţia Asociaţiei Creştine 
Ortodoxe "Patriarhul Miron", care căuta un sediu spiritual menit a fi utilizat în paralel 
cu sediul laic din strada Sfinţii Apostoli nr. 40. Patriarhul îi acordă Asociaţiei care 
purta numele său biserica, redată cultului la 24 iunie 1938 cu mare fast, în urma unor 
reparaţii superficiale, datorate lipsei acute de fonduri a Asociaţiei. Printre invitaţii la 

29. lbid., ff. 30. 
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eveniment s-a aflat şi ierarhul Veniamin Pocitan, care în lucrarea sa constată starea 
jalnică în care se găsea biserica. La 21 octombrie Asociaţia cere oficial Comisiei să îi 
predea biserica - printr-un delegat, cu proces-verbal de predare/primire şi inventarul
anexă. Micul ceremonial e consemnat a avea loc la 9 noiembrie, ora 1 O dimineaţa. 
Urmarea afacerii era că Asociaţia dispune de un sediu spiritual iar Comisia scapă de 
o grijă de ordin financiar. La 1 O noiembrie 1940 marele cutremur avariază şi biserica 
lui Bucur, al cărei zid de susţinere dinspre sud va ameninţa iar să cadă peste sediul 
pompierilor militari. Şeful de atunci al unităţii propune dărâmarea zidului spre a nu-i 
fi striviţi subordonaţii, şi astfel se reia ciclul avatarurilor unui monument interesant 
pentru istoria Bucureştilor, lăsat însă de nepăsarea umană în paragină. 
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SUMMARY 

"Bucur s" Church is situated on a small fortified hi// near the Radu Voda 
Monastery. The legend of the church goes that it was founded by a shepherd, Bucur, 
who, according to the same legend, was the founder of Bucharest. Many authors think 
this legend is true, so the church was considered the oldest in Bucharest. Yet, lately 
it was discovered that the church is, in fact, the chapel of the Radu Voda Monastery. 
This fact did not diminish its value;, it just puts a new light on the historical truth. 
The church was the object of many restoring projects, most of them never put on end, 
from 1913 to 1940. The authority never cared about the fate of a valuable monument 
of our patrimony, although it should have been their direct concern. (D. C.) 
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CATEDRALA MÂNTUIRII NEAMULUI, 

UN PROIECT AMÂNAT PENTRU ETERNITATE? 

Gabriel Constantin 

Problema ridicării unei catedrale monumetale în Bucureşti a apărut în 
dezbaterea publică după încheierea războiului de independenţă (1877-1878), când 
s-a constatat că, deşi număra peste 100 de Biserici, Capitala noastră nu avea nici 
un lăcaş de cult care să fie atât de încăpător încât să primească un număr mare de 
credincioşi când aveau loc Te-Deum-urile oficiale, cu prilejul sărbătorilor naţionale 
sau a altor momente solemne. În acelaşi timp, noua catedrală trebuia să fie un simbol 
al oraşului, să atragă credincioşii şi să fie o expresie a sentimentelor religioase ale 
poporului român. 

Pornind de la aceste considerente, în anul 1884, guvernul liberal care îl 
avea în frunte pe Ion C. Brătianu a solicitat şi a obţinut din partea Corpurilor 
Legiutoare un credit de cinci milioane de lei pentru ridicarea viitoarei catedrale, 
al cărei prim loc a fost stabilit pe bulevardul ce lega Piaţa Unirii de Piaţa Romană 
de astăzi - numit ulterior Bulevardul Ion C. Brătianu. Dar acesta nu era deschis 
în acea vreme decât până la Spitalul Colţea, ceea ce însemna expropieri întinse şi 
ample lucrări de sistematizare. 

După anul 1890, treptat, destinaţia acestui credit a fost schimbată în condiţiile 
în care, într-o primă fază, în timpul guvernării conservatoare s-a votat acordarea, din 
acest credit, a sumei de 1.284.437 lei, pentru construcţii şcolare, iar în cea de-a doua 
fază, în 1898, Spiru Haret, ministrul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, a reuşit să 
mai obţină 3 .180.000 lei, invocând încheierea lucrărilor începute la o serie de şcoli. 
Practic, pentru catedrală au rămas disponibili 535.563 lei. 

Tergiversarea începerii lucrărilor pentru viitoarea catedrală a atras primele 
dispute politice. Astfel, în 1898, răspunzând unei întrebări adresate de către deputatul 
Petre Gârboviceanu cu privire la disponibilitatea guvernului de a ridica această 
construcţie, ministrul Spiru Haret opina că „ceea ce e de făcut, deocamdată, pentru 
catedrală se poate face cu acest rest de 535.563 lei, adică studiile, planurile şi poate 
chiar expropierea" .1 Totodată, în acelaşi an, Mitropolitul Moldovei şi Sucevei, Iosif 
Nanimescu, îşi exprima regretul că, din 1884, când s-a votat creditul de cinci milioane, 
lucrările la viitoarea construcţie nu au început, amânarea neavând un motiv justificat. 

I. O catedrală în Bucureşti, în „Biserica Ortoxă Română", anul XXI, nr. 4/1898, p. 452 
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Înaltul prelat indica şi amplasamentul catedralei: „Fiind vorba de o Biserică mare, 
ea trebuia să se facă în centru, pe un loc larg, iar terenul cel mai potrivit este cel al 
fostei mânăstiri Sărindar, iar nu Cercul Militar să se clădească acolo, chiar unde a 
fost altarul unei Biserici". 2 

La începutul deceniului 10 al secolului al XIX-iea, ministrul Spiru Haret a 
înfiinţat o comisie de specialişti care să se ocupe de începerea lucrărilor. Comisia a 
constatat că suma rămasă este insuficientă pentru ridicarea catedralei şi a sugerat să 
se găsească un alt amplasament, tot în centrul Bucureştiului, unde nu erau necesare 
expropieri extinse. Cu alte cuvinte, se urmărea diminiuarea costurilor, eventual 
încadrarea în limita sumei existente. 

Propunerea comisiei ca viitoarea catedrală să fie ridicată pe Dealul Mitropoliei, 
în locul vechii ctitorii a lui Constantin Şerban, ce urma să fie demolată, a fost respinsă 
categoric de mitropolitul primat Iosif Gheorghian, invocând-se faptul că mânăstirea 
ajunsese, odată cu trecerea timpului, monument istoric, locul ei fiind pentru totdeauna 
pe Dealul Mitropoliei, unde a fost aşezată de la început de ziditorul ei. 

În aceste împrejurări, comisia şi-a încetat activitatea, iar problema locului 
ridicării viitoarei catedrale a rămas să fie soluţionată de toţi factorii implicaţi. 

Cu toate acestea, proiectul nu s-a oprit în acest stadiu; în şedinţa Sfântului 
Sinod din 11 mai 1900, după ce a anunţat că şi restul de bani rămaşi din creditul votat 
în 1884 a fost cheltuit în alte scopuri, ministrul Cultelor şi Instrucţiunii Publice în noul 
guvern conservator, dr. Constantin Istrati, a propus Bisericii „să ia sub patronajul său 
facerea unei catedrale în Bucureşti şi să lanseze liste de subscripţie pentru strângerea 
de fonduri " 3 

, iar în momentul în care guvernul va avea resurse, urma să contribuie 
şi el cu o sumă. 

Astfel, avea loc o schimbare de abordare a statului faţă de problema 
ridicării viitoarei Catedrale; dacă, iniţial, Corpurile Legiutoare au votat, la iniţiativa 
guvernului, acordarea unui credit suficient pentru ridicarea lăcaşului, ulterior, când 
banii au fost utilizaţi în alte scopuri fără să se întreprindă nimic pentru construirea 
acestuia, statul lăsa în seama Bisericii sarcina realizării proiectului şi apela la mila 
publică totodată. 

Această propunere a fost refuzată categoric de către Biserică, înalţii prelaţi 
invocând secularizarea din 1864, în sensul că, odată ce statul a luat averile Bisericilor, 
acesta era dator să zidească viitoarea catedrală cu bani de la buget, urmând ca şi 
Biserica să contribuie cu o sumă de bani. În acelaşi timp, Mitropolitul IosifNaminescu 
indica un alt loc potrivit pentru catedrală, „la capul Dealului Mitropoliei, unde e azi 
piaţa de zarzavat şi unde a fost casa unei familii istorice, Palatul lui Brâncoveanu, 

2. Idem, p. 454 
3. Arhiva Sfăntului Sinod, dos. I 06/ 1900, f. 335 
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iar terenul n-ar trebui să-l mai răscumpere nimeni, decât ceea ce va cheltui statul cu 
clădirea Bisericii" .4 

Având de ales între tergiversarea lucrărilor şi implicarea directă în 
proiect în sensul luării sub Patronajul său a ridicării viitoarei Catedrale, membrii 
Sfântului Sinod au dispus constituirea unei comisii pentru colectarea fondurilor 
necesare, care, pe lângă arhitecţii numiţi de ministrul Culturii şi Cultelor, 
îi număra pe: Nifon Ploieşteanul, Vicarul Mitropoliei Ungrovlahiei, Calist 
Botoşeneanul, Vicarul Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, şi Pimen Piteşteanul, 
Vicarul Episcopiei Argeşului. 

Activitatea comisiei s-a desfăşurat anevoios, iar apelul pentru lansarea de 
subscripţie a fost publicat la începutul anului 1903. Primul donator a fost marele 
boier Vasile Stroescu care a depus suma de 102.500 lei. Acesta a dorit să rămână 
anonim dat fiind că era din Basarabia, răpită de ruşi în anul 1812, fapt care nu l-a 
împiedicat însă să sprijine cultura românească şi şcolile româneşti. 

Având în vedere că resursele cetăţeanului de rând erau modeste, strângerea 
unui fond de câteva zeci de milioane de lei pentru ridicarea Catedralei era un act greu 
de realizat, iar odată cu izbucnirea primul război mondial colectarea banilor a fost 
oprită, iar proiectul amânat. 

După anul 1918, necesitatea ridicării unei catedrale impunătoare în Bucureşti 
a fost reluată cu şi mai multă tărie, această construcţie fiind privită ca un gest de 
recunoştinţă către Bunul Dumnezeu pentru înfăptuirea României Mari şi ca un 
simbol al unităţii noastre de neam şi credinţă. 

În noul context, după încheierea primului război mondial, demersurile 
pentru construirea catedralei au fost întreprinse de Mitropolitul primat Miron 
Cristea. Acesta l-a rugat pe regele Ferdinand să facă primii paşi pe drumul edificării 
acestui monument, iar monarul a acceptat iniţiativa mitropolitului, solicitând, la 1 O 
mai 1920, printr-o scrisoare Sfântului Sinod „binecuvântarea de a se putea începe 
pregătirile pentru zidirea acestei bisericii". 5 În aceeaşi zi, întrunit într-o şedinţă în 
catedrala Mitropoliei, Sfântul Sinod a luat la cunoştinţă de conţinutul scrisorii regale 
şi de aspectele prezentate de mitropolitul primat Miron Cristea în legătură cu această 
biserică, numită de acesta din urmă „Catedrala Neamului„, care „trebuie să se ridice 
cu ajutorul îmbelşugat al întregii ţări şi cu obolul darnic al fiecărui cetăţean şi fiu al 
bisericii noastre strămoşeşti". 6 

După citirea răspunsului Sfântului Sinod la scrisoarea regală, prin care s-a 
dat „cu negrăită bucurie binecuvântarea de a se începe lucrările pregătitoare pentru 

4. Vezi „Biserica Ortodoxă Română", anul XXVI, nr. 11 /1903, p. 1247 
5. Arhiva Sfăntului Sinod, dos. 151/1920, f. 391 
6. Idem, p. 374 
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proiectata biserică", episcopul Nifon al Dunării de Jos a propus constituirea unui 
comitet de patronaj, alcătuit din clerici şi mireni din toate zonele ţării, care să strângă 
colecte pentru zidirea Catedralei Neamului. Componenţa nominală a acestui comitet 
a fost stabilită la consfătuirea sinodială din 19 octombrie 1920 în alcătuirea lui 
intrând, pe lângă regele Ferdinand şi Mitroplitul primat Miron Cristea, toţi membrii 
Sfântului Sinod, un număr de cinci preoţi din Bucureşti, Iaşi, Sibiu şi Cernăuţi, 
apoi şefii partidelor politice, ministrul Cultelor, preşedintele Academiei Române, 
preşedinţii Senatului şi Adunării Deputaţilor, comandanţii corpurilor de armată, 
rectorii Universităţilor din Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Cernăuţi, preşedintele Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie şi cel al Camerei de Comerţ, primarul general al Capitalei şi 
administratorul Casei Bisericii, în total 49 de persoane. 

Cu acesta, demersul poate fi socotit încheiat, întrucât nu avem nici o ştire 
despre activitatea comitetului, ceea ce înseamnă că el nu a lucrat efectiv şi nici bani 
nu s-au strâns, pentru că nu a fost lansată colecta, iar construcţia catedralei a rămas 
tot în faza de proiect. 

Un alt moment în care a fost readus în actualitate acest demers a fost legat 
de înfiinţarea Patriarhiei Române ( 4 februarie 1925). Se aprecia că prin construirea 
catedralei se marca intrarea bisericii într-o nouă eră. 

Cel care a depus un efort susţinut ca acest proiect să fie transpus în practică 
a fost patriarhul Miron Cristea care, pe de o parte, a mers în audienţă la regele 
Ferdinand, pe care l-a rugat „să dăm curs liber pregătirilor pentru catedrală", iar pe 
de altă parte l-a convins pe primul-ministru Ion I.C. Brătianu să deschidă „un credit 
de trei milioane de lei pentru facerea planurilor"7

• Apoi, la şedinţa Congresului 
Naţional Bisericesc din 3-4 februarie 1926, patriarhul a propus desemnarea unei 
„comisii speciale care să lanseze, când va fi opinia publică pregătită şi dispusă pentru 
jertfă, apelul pentru o colectă generală în toată ţara" , menţionând, totodată, că „eu 
contribui de pe acum cu suma de 100.000 lei". 8 

Toate aceste demersuri nu au condus, din nefericire, la nici un rezultat 
concret, întrucât „momentul oportun" care era aşteptat nu s-a ivit nici în anii următori, 
caracterizaţi prin lipsuri şi privaţiuni. De aceea, apelul pentru deschiderea colectei 
nu a mai fost lansat. 

Cu toate acestea, patriarhul Miron Cristea nu a abandonat proiectul ridicării 
catedralei; devenit Înalt Regent după moartea regelui Ferdinand, în anul 1927, 
patriarhul a dispus să înceapă construirea edificiului, cerând în mod oficial Primăriei 
Capitalei să indice locul de amplasare. În acel moment, acesta dispunea de cei trei 
milioane de lei oferiţi de guvern, plus o mică sumă de 125.152 lei strânsă din donaţii. 

7. Idem, p. 390 
8. Vestitorul Ortodoxiei, anul VII, nr. 128/ 16-31ianuarie1995, p. 5 
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Vestea a fost primită cu interes în cercurile cele mai largi, arătând cât de mult era 
dorită şi aşteptată Catedrala Neamului de către populaţia Bucureştilor. Nimeni nu 
a contestat necesitatea zidirii ei. Nu s-a obiectat nici măcar că ţara trecea în acel 
moment prin vremuri grele, datorită crizei economice care cuprinsese întreaga 
Europă. Opinia publică împărtăşea ideea ca această Catedrală să fie ridicată cât mai 
curând şi cât mai semeaţă, demnă de România întregită, nădăjduind că se vor putea 
strânge sumele necesare pentru zidirea ei. 

Fixarea locului de amplasare a construcţiei a provocat ample dezbateri 
în condiţiile în care, prin publicarea în presă a unor articole şi studii, arhitecţi, 
ingineri, oameni de cultură, profesori universitari şi experţi în probleme de 
sistematizare şi urbanism au înaintat patriarhului diverse propuneri privind locul 
cel mai potrivit pentru noua catedrală. Pentru a studia aceste propuneri, Miron 
Cristea a convocat, la 19 februarie 1929, la reşedinţa patriarhală, o comisie de 
specialişti formată din arhitecţii Petre Antonescu, Roger Bolomey, State Coortan 
şi ing. G. Balş, acestora adăugându-li-se ministrul Cultelor, Aurel Vlad, şi 

primarul general al Capitalei Dem Dobrescu. 
Analizând propunerile, comisia a respins trei dintre ele ca fiind efectiv 

necorespunzătoare - Piaţa Romană, Dealul Schitu Măgureanu şi Dealul Mitropoliei 
(latura dinspre str. lenichiţă Văcărescu - şi a apreciat că alte şase dintre ele erau 
lipsite de perspectivă şi cereau expropieri mari: pe Şoseaua Kiseleff, în apropierea 
Pieţii Victoriei de azi; în Grădina Cişmigiu; spre Cotroceni, lângă Facultatea 
de Medicină; în Parcul Carol; lângă Casa Vămilor (sau Vama Poştei), aflată în 
acea vreme în spatele clădirii de azi a Primăriei Capitalei; în zona de la Sfântul 
Gheorghe, prin demolarea Bisericii lui Constantin Brâncoveanu şi a unor case. 
În final, comisia a reţinut trei propuneri considerate a fi potrivite pentru noua 
Catedrală, recomandându-le patriarhului spre a decide: în unghiul format de B-dul 
Ion C. Brătianu şi B-dul Carol, pe locul viran din faţa Universităţii, unde fusese 
vechea Primărie a oraşului şi pe care se ridică astăzi blocul Intercontinental şi 

clădirea Teatrului Naţional; la poalele Dealului Mitropoliei, în Piaţa Bibescu şi pe 
locul Halelor Centrale; pe Dealul Mihai Vodă, unde se afla Arsenalul Armatei, care 
urma să fie mutat la marginea oraşului. 

Odată înaintate propunerile specialiştilor, patriarhul Miron Cristea a studiat 
fiecare variantă în parte, punând în balanţă aspectele pozitive şi negative; dacă 
terenul fostei Primării de pe B-dul Ion C. Brătianu era potrivit, fiind situat în punctul 
central al oraşului, în schimb noua Catedrală ar fi stat ascunsă într-un conglomerat 
de clădiri, alături de Universitate şi de Spitalul Colţea, iar Dealul Mihai Vodă, un 
loc înalt şi bun pentru Catedrală, aflat şi el în mijlocul oraşului, cerea trasări de 
străzi şi bulevarde, concomitent cu asanarea împrejurimilor, lucru complicat şi foarte 
costisitor. Aşa încât patriarhul a ales locul de la poalele Dealului Mitropoliei, numit 
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Piaţa Bibescu Vodă, care nu impunea expropieri, ci doar mutarea halelor de zarzavat. 
Astfel se obţineau peste 30.000 mp, iar dacă se astupa Dâmboviţa în această porţiune 
- ceea ce nu presupunea costuri mari - erau câştigaţi alţi 20.000 mp. Aşadar, în total 
erau 50.000 mp suficienţi pentru o Biserică monumentală, cu multiple căi de acces 
spre mai multe artere ale oraşului. 

În plan teoretic, locul ideal pentru ridicarea Catedralei Neamului era o colină 
aflată într-o poziţie centrală, care avea legături cu bulevarde largi, din perspectiva 
cărora, privind, să vezi din depărtare ridicându-se o Biserică monumentală, un loc 
care să ofere noii catedrale posibilitatea de a domina oraşul. Dar, practic, într-un 
Bucureşti care se dezvoltase haotic, în lipsa unui plan de sistematizare edilitară, 

Piaţa Bibescu la 1923 

acest loc era foarte greu de găsit. Compromisul însemna alegerea unui loc în centrul 
capitalei, a cărui amenajare pentru construcţia edificiului să nu presupună cheltuieli 
exagerate. Iar acest fapt presupunea alegerea Pieţei Bibescu ca fiind amplasamentul 
oportun pentru viitoarea catedrală, cu atât mai mult cu cât patriarhul Miron Costin 
considera acest spaţiu, împreună cu Dealul Mitropoliei, ca fiind unul destinat 
edificiilor religioase, opinând că „strămoşii noştri, înainte de veacuri, au dat Dealului 
Mitropoliei şi locurilor din preajma lui un caracter bisericesc creştin. Pe acest deal 
şi în jurul lui, pe temeiul unui plan de sistematizare, artistic conceput de arhitecţi 
şi tehnicieni pricepuţi, urmaşii mei în scaunul de patriarh, care vor avea fericirea 
sa termine catedrala începută de mine, vor concentra noi aşezăminte, încât să se 
creieze aici o cetăţuie a Ortodoxismului, a patriarhiei noastre, ale cărei instituţii să 
răspândească raze de lumină şi de credinţă nu numai pentru fii ţării, ci şi pentru întreg 
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Orientul creştin, care e legat de noi prin aceeaşi credinţă, salvată pentru viitorime cu 
grele jertfe de mucenici".9 

Odată ales locul noi catedrale, acesta a fost marcat prin ridicarea unei troiţe, 
fapt care a avut loc într-un cadru solemn, în ziua de 11 martie 1929 şi la care au 
participat membrii Regenţei, ai guvernului, reprezentanţii clerului, ai armatei precum 
şi o mulţime de credincioşi. 

Având în vedere că fusese amânat vreme de aproape o jumatate de secol, 
idealul Bisericii de a avea o catedrală se concretizase prin alegerea şi sfinţirea 

locului, ceea ce a stârnit un viu interes în întreaga ţară. Astfel, Vasile Goldis, într-o 
scrisoare adresată patriarhului Miron Cristea, nota: „Vă felicit din suflet pentru sfânta 
cerbicie cu care susţineţi locul singur potrivit al Catedralei Neamului. Întreg Dealul 
Mitropoliei trebuie prefăcut în cetatea puternică a Ortodoxiei. În centru, catedrala, 
stăpânitoare a Capitalei, împrejmuită de palatul patriarhal, palatul congreselor, 
sinoadelor şi Consiliul Naţional Bisericesc, biblioteca şi muzeul Ortodoxiei, palatul 
episcopilor si oaspeţilor, mausoleul patriarhilor. Urcarea prin via sacra, dărâmându
se toate cladirile împrejmuitoare de azi. Mistică măretie, executarea putând dura 
chiar cincizeci ori una suta de ani, fiindcă trebuie clădit pentru eternitate" .10 

Din nefericire, începerea lucrărilor la viitoarea catedrală au fost din nou 
amânate în condiţiile în care Biserica a fost nevoită să-şi schimbe priorităţile, 

dat fiindcă era necesară realizarea unor lucrări de restaurare atât la Aşezămintele 
româneşti de la Ierusalim şi Iordan, cât şi la ctitoria lui Constantin Şerban de pe 
Dealul Mitropoliei, grav afectată la exterior şi interior odată cu trecerea timpului. 
Efectuate într-un context economic dificil, când se resimţeau din plin efectele crizei 
economice mondiale, reparaţiile respective au necesitat sume mari de bani, care au 
fost strânse cu greu şi numai din contribuţiile credincioşilor. Aşa încât, proiectul 
ridicării Catedralei Neamului a fost din nou abandonat, iar patriarhul Miron Costin 
s-a stins din viaţă cu acest vis neîmplinit, lăsându-l moştenire urmaşilor. 

După decembrie 1989, proiectul construirii Catedralei Neamului în Bucureşti 
a fost repus în discuţie, invocându-se în sprijinul lui noi argumente, pe lângă cele 
existente, cum ar fi cinstirea memoriei eroilor care şi-au jertfit viaţa în revoluţie şi a 
celor care au pierit în închisorile şi lagărele comuniste, astfel încât această ctitorie să 
fie închinată triumfului luptei poporului român pentru independenţa şi reîntregirea 
naţională, pentru libertate, credinţa creştin-ortodoxă şi abolirea comunismului în 
România, cu alte cuvinte, să simbolizeze mântuirea neamului romanesc. 

După 1990, stabilirea locurilor pentru ridicarea acestui lacaş a fost un proces 
care s-a schimbat în funcţie de conjunctură, nefiind luată o soluţie viabilă, care să 

9. Ibidem 
I O. Arhiva Consiliului Central Bisericesc, dos. 40/1929, f. 36 
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corespundă criteriilor amintite mai sus. Astfel, în contextul pregătirilor pentru vizita 
Papei Ioan Paul al 11-lea, din anul 1999, s-a luat în grabă, după opinia noastră, decizia 
de a se construi catedrala în Parcul de la Piaţa Unirii, unde, de altfel, a fost şi sfinţită 
o troiţă în acest sens. Era evident că locul ales nu reprezenta decât o altă soluţie 
improvizată, ca multe altele de altfel, şi că această propunere a avut la bază interese 
politice legate de vizita Papei. 

O alta variantă viza ridicarea catedralei în Parcul Carol, unde se afla şi 

mormântul Eroului Necunoscut în condiţiile în care terenul a fost proprietatea 
Bisericii până la sfârşitul secolului XX, când a fost expropiat de Primărie pentru 
amenajarea expoziţiei jubiliare din anul 1906. Însă, construirea catedralei în acest 
perimetru a atras opoziţia asociaţilor civice, care considerau că locul nu era propice 
pentru acest proiect, motivând că se distrugea o oază de verdeaţă a Bucureştiului. 
În cele din urmă, Biserica a renunţat la Parcul Carol, iar ultima variantă luată în 
discuţie este ridicarea catedralei în apropierea Casei Poporului, pe un teren unde a 
fost sfinţită o troiţă. Rămâne de văzut dacă şi acest amplasament nu va fi schimbat în 
viitorul mai mult sau mai puţin apropiat, şi dacă lucrările la catedrală vor începe sau 
vor fi amânate, din nou, sine die. 

SUMMARY 

The building of a Nation s Cathedral has been, for severa/ centuries, a 
desiderate which is stil! unachieved today. The article presents the history of the 
various stages of this ambitious and costly project that the Romanian Orthodox 
Christian Church has never abandoned, but which has encountered recurrent 
impediments, in time. 
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FÂNTÂNA G. EM. LAHOVARY 

Magdalena Dorojan 

În cererea adresată domnului primar "Subsemnata Zoe G. Lahovary, născută 
I. Alexandrescu, voind a construi o fântână pe cheiul Dâmboviţei în apropiere de sala 
de scrimă în memoria soţului meu. Vă rog să bine-voiţi a disposa să mi se cedeze 

· • 1.- • locul necesar unei asemenea fântâni, pe care 
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distinsei mele consideraţiuni/ semnată Zoe 
Lahovary şi adresată D-sale D-lui Primar 
al Capitalei Bucuresci. 1• Această cerere a 
fost adresată primarului la 31 iunie 1901. 
Fig.I. 

Cererile vor fi mai multe, demersurile 
pentru realizarea fântânii vor cuprinde 
o serie de instituţii implicate pentru 
realizarea acesteia, limbajul este savuros, 
durata realizării este destul de mare, şi rând 
pe rând, vor răspunde doi primari ce s-au 
succedat în acea perioadă la conducerea 
Primăriei şi anume Procop I. Dumitrescu2 

şi C. F. Robescu3 
• 

Pe parcursul filelor, datele tehnice 
îşi fac şi ele prezenţa. 

Fig. 1 
Răspunsul dat de Primărie este favorabil, aceasta acordând permisiunea de 

a se construi, pe râul Dâmboviţa, o fântână cu debit mic, în felul fântânilor Walacce, 
aceasta sub rezerva aprobării proiectului de la Primărie. 

Serviciul de Poduri şi Şosele nu are nimic de obiectat şi crede că „instalaţia 

I. Arhivele Naţionale ale României, P.M.8.- Serviciul Tehnic, Dosar 238/ 1901, fila I 
2. Procop I. Dumitrescu, Primar al Capitalei în perioadele; aprilie 190 I-noiembrie 1902, februarie 191 O 
- ianuarie 1 911. 
3. C.F. Robescu, Primar al Capitalei; în ianuarie 1896 - aprilie 1899 şi noiembrie 1902 - decembrie 
1904. 
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unei cişmele monumentale de piatră de la capul Podului Carol I ar contribui la 
înfrumuseţarea pieţei".4 

Urmează o întreagă procedură prin care au trebuit să fie respectate rând pe 
rând standardele impuse de Primărie dar şi dorinţa doamnei Lahovary. 

Conformându-se precizărilor date de Primărie, doamna Lahovary revine cu 
o cerere pentru a determina Primăria să dispună locul pe care urma să fie amplasată 
făntâna astfel: "În conformitate cu răspunsul D-voastră din 6 septembrie 1901/ Ve 
rog să binevoiţi a-mi hotărâ locul pe cheiul Dâmboviţei în apropiere de Sala de tir, 
unde va trebui să construiesc fântâna ce doresc a ridica în memoria soţului meu. 
Această fântână cu debit mic de apă şi în felul fântânilor Walacce va fi în principiu 
conform alăturatei schiţe de plan, după care 
schiţă voi dispune în urmă a mi se face un 
plan ornamental şi detaliat având în vedere 
şi situaţia locului ce veţi bine-voi-a-mi
ceda./semnat Zoe Lahovary. 5 

Atenţia este îndreptată din ce în 
ce mai mult asupra proiectului fântânii. 
Răspunsul pentru locul în care urma să fie 
amplasată era aprobat la 20 februarie 1902, 
şi anume: "Locul ales de D-na Lahovary este 
triunghiul însemnat pe schiţa alăturată ... şi 
este situat în facia întrării principale a 
Scoalei de scrimă cred că acesta este cel 
mai potrivit din cele trei ... (au fost propuse 
iniţial trei repere (puncte) unde putea fi 
amplasată fântâna). 6 "Consiliul având 
în vedere cererile făcute de D-na Zoe G. Fig. 2 

Lahovary prin petiţiunea la nr. ... şi Referatul serviciului Planuri, aprobă să se aşeze 
în faţa intrării principale a Şcoalei de Scrimă de pe Cheiul Dâmboviţei însemnat cu 
litera A pe planul alăturat (Fig.2) fântâna publică ce d-na Lahovary voieşte a construi 
în memoria Soţului D-sale.7 Semnează Primarul . 

"Ca urmare la petiţiunea O-vostre nr 3119 din 22 Ianuarie a.c., avem onore a 
Ve aduce la cunoştinţă că Consiliul Comunal al Capitalei în şedinţa sa de la 26 iunie 
a.c. a aprobat să se aşeze în faţa intrării principale a Scolei de scrimă de pe Cheiul 

4. Arhivele Naţionale ale României , op.cit, fila l 
5. Idem, fila 2 
6. Ibidem 
7. Idem, fila 14 
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Dâmboviţei pe triunghiul însemnat cu 
litera A pe planul alăturat fântâna publică 
ce D-vostră voiţi a construi în memoria 
D-vostre. 

Şi ve rugăm să binevoiţi a dispune 
să se prezinte planurile spre aprobare.8 

La 9 iulie 1902, este depus 
la Registratura generală a Primăriei 

Bucuresci şi înaintat primarului, de 
aceeaşi doamnă, planul fântânii ce se va 
face în memoria Deputatului Lahovari, 
şi anume: "În urma aprobarei de către 
Onor Consiliul Comunal a terenului 
ales de doamna Zoe G. Lahovary pentru 
constituirea unei fântâni în memoria 
soţului său, am onoarea de a vă înainta 
planul acestei fântâni spre aprobare, ca sa 
putem începe îndată construirea ei.Fig.39 

Fig. 3 "Această fântână este pe sistemul 
fântânelor "Wallace" cu debit mic şi 

scurgere intermitentă cu deosebire că în loc să fie de fontă, este de piatră, (urmează 
descrierea materialului folosit) ... ex. "Adâncimea fundaţiei va fi de 2 metri, ea poate 
varia însă în plus după natura terenului. Zidăria deasupra fundaţiei, va fi din piatră 
cioplită şi cu mortar de compoziţia celui întrebuinţat la beton. 

Stâlpi de apărare vor fi din piatră având un lanţ înconjurător pe trei feţe. 
Corpul fântânii va fi din piatră cioplită şi ornamentată conform alăturatului 

plan. Piatra va parveni din carierele Rusciuk împrejurimile Laphic sau Câmpul Lung 
care va fi mai compactă şi mai tare. 

Tuburile prin care va veni şi va pleca apa vor fi din fontă, şi în legătură cu 
cele mai apropiate tuburi de apă ale aprovizionării Primăriei sperând într-o aprobare 
încurajantă a planurilor vă rog Domnule primar a primii asigurarea deosebitei mele 
consideraţiuni." 1° 

Răspunsurile sunt primite de la Serviciul Apelor "Cu onoare se înaintează spre 

8. Ibidem 
9. Planul fântânii existent în Arhivele Naţionale (P.N.B.Serviciul Tehnic, Dosarnr.238/190 I) corespunde 
în general formei actuale a monumentului; deosebirea constă în prezenţa, în partea de sus, a unui bust 
ce-l reprezintă pe George Emanoil Lahovary, sculptură atribuită, după unele surse, lui Storck, după 
altele, lui Raffaello Romanelli. Posibil ca planul să fi suferit modificări. 
10. Idem, fila 3. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



PATRIMONIU 297 

cele de cuvinţă (sic!). Cred că ar fi bine la fântână să aibă foia de jur înprejur iar nu 
numai una singură ea fiind aşezată în mijloc de strade iar nu adosată de un zid" 11

; şi 

de la Serviciul Alinieri s-a primit răspuns: "Nu avem nici o mică obiecţie de făcut 
în privinţă fântânii. Trebuie precizat însă şi canal de scurgere în canalul public sau 
direct în Dâmboviţa." 12 

Autorizaţia a fost emisă la 1 O august 1902, lucrările trebuiau să fie constatate 
de specialiştii delegaţi: "Subsemnatul obţinând autorizaţiunea ... din 10 august 1902 
pentru construirea unei fântâni în piatră şi aşezarea ei pe squarul triunghiului în faţa 
Asperului Comunal şi al salei de gimnastică şi tir, vă rog să binevoiţi a delega pe 
Domnul Inginer al Secţiunii respective locului de la Serviciul de Planuri şi Alinieri 
care să se prezinte la faţa locului şi să constate că au mers cu fondaţiunile până la 
adâncimea unde au dat de pământul sănătos trecând peste toate stratele de umpluturi. 

Cu această ocasiune vă rog să bine-voiţi a primi asigurarea deosebitei mele 
consideraţiuni" 13 semnează (aceeaşi) Zoe Lahovari. 

Lucrările erau urmărite iar fiecare etapă consemnată, astfel, pe verso-ul filei 4 
se fac şi recomandări "Rog observaţii să nu iasă la alinierea stradelor" şi răspunsul 
constatării "Domnule Sef/ ... am constatat că săpăturile sau (sic!) făcut până ce s-a 
dat de un strat de pământ sănătos, acest strat se află la o adâncime de 3,60 mai jos ca 
nivelul trotuarului ce există şi este făcut din dale de bazalt. .. "14 

Iar în Notă de seviciu pentru Serviciul de Poduri şi Şosele "Cu onore vi 
se face cunoscut că pe locul triunghiului din facia intrarea principale a Societăţii 
de Arme de pe Splaiul Mihai Vodă s-a aprobat a se construi o fântână de către D
na Zoe Lahovary şi ca prin urmare arborii de acolo şi banca urmează a fi scoasă şi 
transportată aiurea iar pavagiul se va reface în urmă în concordanţă cu soclul fontanei 
care după plan are dimensiunile 230/290 şi patri stâlpi de piatră la colţari." 15 

Pe verso-ul filei există constatarea " Mergând la localitate am găsit banca 
lipsă. Nu scriu de către cuie nici unde a fost mutată sau transportată. În ceea ce 
priveşte plantaţia, arborii din faţă i voi scoate fiind în parte chiar uscaţi. 

În ceea ce priveşte însă cei din spate şi lături asiguresc că nu trebuie scoşi; 
care dă chiar aspect frumos şi va umbri ei pe cei ce vor voi să bea apă/ Rămâne să 
decideţi dată 18/9/902."16 

O nouă cerere prin care se cere Certificat Constatator "că pentru facerea 

11. Ibidem 
12. Ibidem 
13. Idem, fila 4 
14. Ibidem 
15. Idem, fila 5. 
16. Ibidem 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



298 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXIII 

fântânii - au mers până la adâncimea de 3,60"17
;" Domnule Primar/ Vă rog să bine

voiţi a-mi libera un certificat cum că săpăturile pentru facerea fondaţiunilor fântânei 
G. Em Lahovary, ce am construit pe Splaiul Mihai vodă şi în triunghiul din faţa 
azilului de Noapte şi Aspelul Comunal am mers până la adâncime de 3,60 unde 
am dat de pământ sănătos. Către D-ul inginer de la Serviciul alinieri respectiv în 

urma cererii mele adosată./ Primţi vă rog 
Domnule Primar asigurarea stimei şi 

Consideraţiunii mele." 18 Cum anterior se 
mai făcuse o observaţie, răspunsurile vin 
precizând lucrările consatatate anterior, 
iar Cerificatul este eliberat, acesta fiind 
folosit " Cu prezenta, se cere de către D-ul 
antreprenor că pentru ajungerea la pământ 
sănătos a făcut săpătură de 3,60 adâncime. 
Această cerere fiind conformă cu constatare 
... fiind făcută de cât în scopul de a regula 
chestunea bănească dintre D-na Lahovary 
şi D-ul antreprenor, sunt de părere a se 
elibera certificatul." 19 

Domnule Primar/În urma aprobărei 
Consiliului Comunal din 26 Iunie 1902, 
comunicat cu adresa nr. . .. şi în baza 
autorizaţiunii nr.. . . din 10(8/902 pentru 
construirea fântânei G. Em. Lahovary de 
pe Splaiul Mihai Vodă - în faţa asilului 

Fig. 4 de noapte şi Aspelul Comunal, lucrare pe 
care am terminat-o în ziua de 14 februarie 1903 -Vă, rog să bine-voiţi a dispune 
ca această fântână să se treacă între monumentele publice, rămânând ca serviciile 
respectivă să o aibă în îngrijire şi observaţiune./ Primiţi vă rog Domnule Primar 
asigurarea şi consideraţiunile mele."20Fig.4 

Pe verso-ul filei 1 O se cere luarea de măsuri de supraveghere a fântânii 
construită de D-na Zoe Lahovary " Primăria luând în primire făntăna construită 
de D-na Lahovary pe Splaiul Mihai Vodă în faţaAsilului de Noapte şi enumerând
o între monumentele sale publice, avem onore a ve ruga să binevoiţi a dispune 

17. Idem fila 9 
18. Idem, fila 9 
19. Ibidem 
20. Idem fila I O 
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ca prin agenţii D-voastră să se ia măsurile cuvenite pentru paza ei."/semnează, 
Primar C. F. Robescu21 

Astfel, până în momentul construirii fântânii dedicate memoriei sale, au 
trecut deja câţiva ani de la moartea într-un duel a ziaristului Grigore Em. Lahovary. 

Personalitate cunoscuta a epocii sale, ziarist, n. I August 1854 - d. la 
29 noiembrie. A făcut toate studiile la Paris, de unde s-a întors licenţiat în drept. 
A intrat în diplomaţie la 1879, ca ataşat de legaţie, apoi a trecut, în 1881, şef al 
cabinetului Ministrului de Externe. La 1885 cumpără de la Al. Ciucu, expulzat 
ziarul " Lindependence Roumaine" şi duse în acest organ o violentă campanie contra 
guvernului liberal. Deputat în cameră de la 1888 până la 1891, a fost cenzor la Banca 
Naţională până la 1895, când a demisionat. În 1897 ...... în urma unei polemici 
personale violente cu Nicolae Filipescu şi ziarul "Epoca", a fost provocat la duel de 
Nicolae Filipescu şi a murit pe teren străpuns de spada adversarului său22 • 

Rândurile, în ziarele vremii, au surprins acest nefericit moment al morţii lui 
G. Em. Lahovari, iar dorinţa doamnei Lahovary insistând ca această făntănă să fie 
amplasată pe Cheiul Dâmboviţei, langă Sala de Gimnastică şi Tir, este îndreptăţită, 
acesta fiind locul unde ziaristul a murit străpuns de spadă. 

Presa timpului descrie pe larg acest duel (şi nu numai pe acesta); George 
Lahovary a mai trecut o dată prin astfel de trăiri traumatizante. Îşi amintea de asta 
pe când trasura îl ducea către locul legiuit duelului. Se întâmplase cu ani în urmă, iar 
rivalul său de atunci fusese un Costa-Foru, care îl provocase cu un subiect similar. 
Lahovary a considerat că nu este ofensă, iar mai pe urma, Costa-Foru, după obiceiul 
cavalerismului şi legile onoarei, îl întâlneşte pe Lahovary şi îl loveşte. O, atunci s
a sfârşit, onoarea trebuia scăldată în sânge, pentru că altfel nu se putea, în această 
lume a duelistilor. Lahovary a fost astfel constrâns să se bată. Norocul lui de atunci 
a fost că s-a bătut în câmp deschis şi a scăpat rompând continuu şi ţinându-se în 
gardă. Costa-Foru s-a zgâriat singur în spada lui Lahovary ...... de aceasta dată însă 
va fii altfel: Trăsura s-a oprit în faţa unei săli de scrimă. Duelul se va desfăşura astfel, 
într-un spaţiu închis, într-o sală care nu avea nici măcar 12 metri lungime. Acesta 
era un amănunt la care nu se aşteptase şi care lucru i-a creat disconfort. Duelul cu 
spada trebuie să respecte alte reguli. Codul dueliştilor spune că "terenul trebuie să 
aibă maximum 30 de metri. Modul de a se pune în garda, cere doua picioare distanţă, 
ca să nu se atingă vârfurile spadelor, adversarii fiind întâi aşezaţi. Asta ca să nu se 
întâmple ca din primul moment să se poată da lovituri. Apoi, când se face oprirea, 
fiecare luptător să aibă grijă să rompeze cu un pas, căci amândoi pot foarte bine să 

21. C. F. Robescu- Primar al Bucureştiului- ianuarie 1896- aprilie 1899, şi noiembrie 1902-decembrie 
1904. 
22. Lucian Predescu, Enciclopedia româniei, Bucureşti, 1999, Editura Vestale, p.387 
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se atace. Îndată ce s-a oprit lupta, trebuie să te opreşti şi să te retragi cu un pas şi să 
stai în gardă. În consecinţa, trebuie 2 metri cel puţin de fiecare, va să zică 4 metri la 
amândoi combatanţii». 

George Lahovary, intrând în sala de scrimă, a rămas stupefiat. Nimic din 
codul dueliştilor nu se putea respecta! Sala întreagă era de 12 metri lungime, avea 
de o parte o sobă şi avea paralele de cealaltă; deci, la spatele fiecăruia nu erau nici 
4 metri. Prin urmare, într-o sală de scrimă de 12 metri, nu se poate, nu trebuie să se 
facă un duel! Se hotărâse iniţial ca duelul să aibă loc în manej, apoi s-a ales sala de 
gimnastică, care avea 30 de metri. S-a opinat însă, în cele din urmă, că era prea frig 
şi prin urmare au ales sala de scrimă, care avea o sobă, dar care era cu mult mai mică! 
Trebuia să se lase la spatele omului I O sau 15 metri. Să se lase aşadar spaţiu destul 
pentru retragere. 

Cei doi au luat poziţia de luptă. Prima repriză nu a ţinut mai mult de 30 de 
secunde. Lahovary s-a retras atât de mult, încât mai avea un metru şi jumătate până să 
ajungă la zid. Atunci martorii au întrerupt lupta. Au fost puşi din nou în gardă în locul 
unde a început lupta, Lahovary redobândind terenul pierdut în faţa lui Filipescu. 

A început a doua repriză, care a durat foarte puţin. La primul angajament, 
lupta a fost isprăvită, lovitura fiind instantanee. Lovitură mortală. În prima repriză, 
Filipescu a urmărit tot timpul braţul lui Lahovary, dar nu a putut să-l atingă şi atunci 
Lahovary, dorind să riposteze, în minutul acela s-a întamplat nenorocirea ... 

În primul moment care a urmat duelului ieşise zvon că spada a fost îndoită 
în lovitura dată. 

Primele persoane care au văzut spada în starea în care era, cu vârful îndoit pe 
20-30 centimetri, au spus că lovitura a fost dată cu atâta furie, că s-a îndoit în corpul 
victimei. Deşi s-a stabilit apoi prin expertiza medico-legală că alta a fost cauza unei 
asemenea îndoiri a spadei, lovitura a fost dată aşa cum nu e cu putinţă să fie dată pe 
un teren deschis şi în alte împrejurări23 • 

Astfel "A rămas în mintea tuturor amintirea nenorocitului duel între Nicolae 
Filipescu24 şi George Em. Lahovary din 1897. Aceasta din urmă era director al ziarului 

23. Duelul Filipescu-Lahovary, înaintea Cuiţei de Apel, rechisitoriul procurorului general, Tip. 
L'Independence Roumaine, Bucuresci, 1898, pp. 23-39. 
24. Nicolae Filipescu n. 5 decembrie 1862 în Bucureşti. Şcoala Primară în Bucureşti, Liceul la Geneva, 
Diplomă în drept obţinută la Paris, reîntors în ţară sub guvernul liberal al lui Ion Brătianu intră îndată în 
luptele politice ( 1883) şi după aceea se alătură de tinerii conservatori grupaţi în jurul ziarului "Epoca" care 
ducea o înverşunată campanie contra regimului liberal. În 1885 debutat de Brăila, Primar al Capitalei 9 
februarie 1893-1895, apoi al Brăilei ( 1895). După retragerea guvernului conservator (oct.1895), face să 
reapară ziarul ''Epoca", reluând campania violentă de altă dată contra guvernului liberal. Sub guvernul 
consevator (1899) este reales deputat şi după rezolvarea consiliului comunal liberal al Capitalei, numit 
preşedinte al Comisiei Interimare; Ministru de domenii şi agricultură (7 iulie 1900 - 14 februarie 1901) 
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conservator "L.independance Roumaine", care se orienta spre Partidul Liberal - se 
spunea - cu scopul ca pe acest motiv să fie menţinut la Paris, ca ministrul al ţării 
fratele său, Alexandru. De aici a pornit conflictul în urma articolului publicat în 
ziarul sus-numit, sub titlul L Histoire d'une Fiction, scris - unii spuneau doar semnat 
- de George Lahovary. În termeni corecţi se vestejea atitudinea politică a lui Nicu 
Filipescu care, simţindu-se jignit, şi-a constituit martori pe Alexandru Săulescu şi 
Victor Ionescu. 

S-au întâlnit la sala Societăţii de Tir, de pe cheiul Dâmbovitei (astăzi Teatrul 
de Operetă). Cu toate explicaţiile date până în ultimul moment, arătându-se că nu era 
caz de duel, martorii lui Filipescu, mai cu seamă Victor Ionescu, s-au împotrivit unei 
împăcări, hotărând lichidarea diferendului pe calea armelor. S-a ales spada; Lahovary 
era cam şchiop şi slab trăgător. Filipescu, însă, aproape zilnic lua la el acasă lecţii de 
scrimă cu maestrul Guyon şi, incisiv cum era, a atacat până şi-a împins adversarul la 
zid şi printr-o mişcare prea violentă, i-a împlântat spada în piept, omorându-l. Acest 
deznodământ a dat naştere la certuri de familie şi dezlănţuire de patimi politice. 
Filipescu a fost judecat şi condamnat la şase luni de închisoare la Văcăreşti."25 

În ceea ce priveşte familia Lahovary, "În a doua jumătate a secolului 
trecut, au venit în ţară doi fraţi Lahovary, care erau nepoţii lui Petrache, ce fusese 
candidat la domnia ţării contra lui Mavrogheni şi decapitat din ordinul Vizirului 
la Constantinopol. Ei veniră aduşi de principele Racoviţă. Prima branşă a familiei 
se trage din: Gheorghe, al cărui fiu, Iancu Lahovary, locuia la Râmnicul Vâlcea, şi 
era însurat cu Bica, fiica slugerului Socoteanu. El era camăraş al Ocnelor. A avut 
patru fii, din care Constantin, cel mare, n-avu urmaşi:, Nicolae Lahovary, (fost 
senator şi Director de Minister etc.însurat cu Efrosina Iacovaki, a avut următorii 
şase copii: Alexandru Lahovary ... , Ioan ... , Iacob ... Emil..., Elisa Petru Millo şi 

Olga C. Bengescu; George Lahovary (prezident al curţii de conturi, secretar general 
al Societăţii geografice române, căsătorit cu Aneta Cocorescu şi având opt copii, 
Alexandrina, Koslinsky, Scarlat, Ioan, Grigore, Dumitru, Elisabeta Borănescu 
şi Eufrosina.); şi Grigore Lahovary, prezident la Curtea de Casaţie, însurat cu 
Smaranda Şuţu, având şase copii: Constantin Deputat, Alexandru, Maria N. Brăiloi, 
Zoe D. Şuţu, Paulina şi Filip"26

• "Din Nicolae Lahovary, frate cu George, se trage o 
altă branşă prin fiul său Cuparul Manolache, fost caimacam al Scaunului Craiovei, 
însurat cu Smaranda Polizu. 1. Emanuel Lahovary, fost secretar al Secretariatului 

în guvernul Carp. La 1898 ucide în dule pe G. Em. Lahovary, redactorul ziarului "'Lindependance 
Roumaine"'. Ministrul de război (29 decembrie 1902 -28 martie 1912) şi iar de Domenii (14 octombrie 
1912 - 5 aprilie 1913). Fondează "'Acţiunea Naţională"' la 1914 cu elemente din diferite partide, acţiune 
care, în 1916, s-a transformat în "'Uniunea sacră"', dec. la 14 octombrie 1916. 
25. Emanoil Hagi Mosco, Bucureşti, Amintirile unui oraş, Editira fundaţiei Culturale Române, 1995. p.267 
26. Octav George Lecca, Familiile Boiereşti române, Editura Libra, Bucureşti 2000, p. 422 
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de Stat, însurat cu Olimpia Arsaki, având trei copii - George27
, căsătorit cu Zoe 

Alexandrescu, Alexandru, ministru plenupotenţial, căsătorit cu Ana Kreţulescu, 
având şase copii: şi Maria căsătorită cu Emanuel Kreţulescu. 2. Colonelul Nicolae 
Lahovary, din căsătoria cu Elena Dudeasca, avu patru copii - Grigore ... , Maria ... 
,Nicolae ... , şi Alexandru Lahovary."28 

O descriere mai târzie prezintă monumentul dedicat lui G .Em.Lahovary: 
"Aşezată în faţa Operetei, în faţa cheiului Dâmboviţei, între Splaiul Unirii şi Azilul 
de Noapte, raionul Bălcescu. Are forma unei campanile de cca. 5 m înălţime, un 

stilobat în două trepte, cu latura 
inferioară de 3 m, se înalţă un 
soclu architectural compus dintr-

._ un papalelipiped aşezat pe o bază 
cubică simplă. Cele patru coloane 
având în partea superioară câte un 
capitel înpodobit cu ove şi frunze de 
lotus, susţin o cupolă. Sub cupolă 
între colonete este aşezat un bust 
de bărbat, din marmură de carrara. 
Faţadele soclului paralepipedic 
sunt decorate în partea superioară 
cu un tor în forma unei perne), 
inconjurat de o ramură. Deasupra 
soclului curge apă dintr-o ţeavă 

ce iese dintr-un bloc de piatră 

aşezat la mijlocul liniei inferioare 
a faţadei."29 

În 1987 fântâna a fost 
dezafectată, acest moment 
corespunde cu demolarea zonei 
respective; fântâna a fost secţionată 

Fig. 5 în trei părţi şi depozitată în curtea 
casei Slătineanu, fost sediu al Muzeului Municipiului Bucureşti, de unde a fost dusă 
la Direcţia Cultură şi Patrimoniu Cultural Naţional a Municipiului Bucureşti30• 

27. George Em.Lahovary, cel căruia i-a fost dedicat monumentul. 
28. Octav George Lecca, Idem, p.433 
29. Florian Georgescu Paul Cernovodeanu, Alexandru Cebuc, Monumente din Bucureşti, ghid, Ed. 
Meridiane, I 966, p.178-179 
30. Fotografii şi informaţii despre lucrările de restaurare şi reamplasare a fântânii Lahovary au fost 
furnizate de dl.Cristea Sanda din cadrul Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic al 
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Urmează un întreg demers pentru realizarea proiectului de restaurare, 
execuţia propriu-zisă aparţinând firmei SCCR DIV SRL, cu nr. 1883-2007 .... 
Proiectul de restaurare şi reamplasare aparţinând arhitectului Gheorghe Băluşoiu. 

În 2001 a fost reconstituită şi reamplasată conform autorizaţiei 29 B- 1996 
emisă de PMB, la intersecţia străzilor Poiana lui Bordea, StradaApolodor, şi Biserica 
Sfăntul Spiridon Vechi (Fig.5). În acest scop, s-a asigurat o zonă ambientală, ce avea 
căi de acces, bănci, iluminat public, spaţii verzi, dar situaţia nu a rămas aşa în prima 
parte a anului 2003; parcul din jurul făntânii a fost împrejmuit, iar în luna august 
a aceluaşi an au început lucrările de constucţie a unui aşezământ social medical 
pentru Biserica Sf. Spiridon Vechi, ce a început să se clădească păstrând în mijloc, 
încă, făntâna; zidurile se înălţau, făntâna rămânând ani buni izolată; terenul aparţinea 
bisericii (Fig.6-7). Prin hotărârea Consiliului Local al Primăriei din nr.115-2002, i se 
hotărăşte o nouă reamplasare. 

Aceasta este de fapt actuala locaţie a făntânii (Fig. 8) amplasată în 2007, 
conform autorizaţiei de construcţie; ea se afla pe spaţiul verde în faţa Blocului Turn, 
pe Splaiul Independenţei nr.3-5. 

Inscripţia: „F ÂNTÂNA EMIL LAHOVARY 
1903 

donaţiune 

făcută de 
PRINCIPESA ZOE AL.SOUTZU 

în memoria lui 
GEORGE EMANUIL LAHOVARY". 

P.M.B. - Serviciul Monumente. 
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Fig. 6 

Fig. 7 
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Fig. 7 
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SUMMARY 

Among the monuments adorning Bucharest, the public fountains are real 
treasures, keeping the memory of their founders. Some of them stil/ preserve their 
historical and esthetical values, in spite of the years that have passed over them. Such 
is the case of afountain built by Mrs.Zoe G.Lahovary in memory of her husband, the 
deputy G.Em.Lahovary, kil/ed by sword, in a duel with Nicolae Filipescu, director of 
the „ L 'Jndependence Roumaine" newspaper. 
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PICTURA ROMÂNEASCĂ 
ÎNTOARCEREA LA TRADITIE 

' 

307 

drd. Camelia Ene 

Sabin Popp - Între postimpresionism şi pictura medievală 
Preocuparea pentru întoarcerea la tradiţie era foarte veche în Europa, din 

vremea dezbinării imperiului napoleonian şi formării statelor naţionale, fiind una din 
temele poeziei romantice. Chiar noi, pe atunci interesaţi de intrarea în Europa, aveam 
nevoie de o imagine de propagandă. La expoziţia universală din 1867, comisarul 
general Al. Odobescu susţinuse prin exponate componenta latină a originii neamului 
şi continuitatea aderării la Imperiul Roman de religie creştină, la Biserica bizantin
ortodoxă. Arhitectul Dimitrie Berindei afirma că religia a fost pentru români baza pe 
care şi-au sprijinit existenţa naţională, dându-le forţe să reziste invaziilor barbare şi 
islamismului. La expoziţiile din 1889 şi 1900 pavilioanele României erau inspirate 
tot de bisericile cele mai cunoscute (Mănăstirea Curtea-de-Argeş, Trei Ierarhi din 
Iaşi, Stavropoleos din Bucureşti), dar era pusă în valoare şi arta populară1 • 

După Unire, în România Mare, alături de ortodoxie, cultura populară era 
socotită o rădăcină vie, sursă a originalităţii naţionale. Lucian Blaga lansa celebra 
teorie poetică "spaţiul mioritic'', sociologul Dimitrie Gusti înfiinţa, în 1936, Muzeul 
Satului din Bucureşt, iar discipolul său, Mircea Vulcănescu, pleda pentru "întoarcerea 
tineretului românesc spre sate"2

. 

Un reprezentant de seamă al stilului nearomânesc în pictura interbelică 
este Sabin Popp. 

În anul 1931 se deschidea Expoziţia retrospectivă de artă românească, 
organizată de Şt. Neniţescu şi Oscar Walter Cizek "în care criticii timpului au văzut 
o admirabilă lecţie de istorie a artei plastice româneşti"3 • 

Prin excuderea din selecţii a unor Vermont, Verona, Strâmbu, Costin 
Petrescu etc. prin abandonarea oficială deci, a unor prejudecăţi care acordau 
locurile de frunte unor pictori de mâna a doua, pentru simplul motiv că aceştia 
cunoscuseră cândva favoarea publicului4, expoziţia semnifică în egală măsură un 

I. Laurentiu Vlad, Imagini ale identitătii naţionale: România şi expozitiile universale de la Paris, 1867-
1937, Ed. Meridiane, Bucureşti, 2001, p. 40 
2. Misiunea culturală a studentimii româneşti, în Cuvântul studentesc, 1, 1 ian. 1935 
3. Ionel Jianu, expozitia retrospectivă de artă românbească, în Rampa, 9 şi 14 octombrie 1931 
4. Ibidem 
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act de curaj şi un exemplu de conştiinţă artistică. 
În această importantă expoziţie, Sabin Popp figura în imediata proximitate a 

triadei Grigorescu, Andreescu, Luchian, fapt semnificativ în privinţa locului ce i se 
atribuia în pictura românească. 

Analogia cu Andreescu fusese deja făcută, când, în 1928, la moartea 
prematură a pictorului în vârstă de numai 32 ani, Cizek scrisese: "Se va face cândva 
o paralelă între fanatismul interiorizat al lui Andreescu şi consecvenţa sufletească 
prezentă în lucrările lui Sabin Popp din ultimii ani. Căci şi din picturile lui Sabin 
Popp ne vorbeşte o substanţă spirituală care l-ar fi sedus probabil, spre un stil de o 
amploare lăuntrică independentă"5 • 

La rândul său, Ionel Jianu comenta prezenţa lui Sabin Popp în expoziţia 
menţionată în felul următor: "Sabin Popp e pătruns de religiozitate. Simplitatea aceasta 
primitivă are un ritm adânc şi solemn, ca o slujbă pioasă. Are accentul acela sever al 
lucrurilor care depăşesc lumescul şi se integrează unei armonii de dincolo de viaţă"6 • 

Sabin Popp reuşeşte să-şi impresioneze profund contemporanii. Pictura sa 
constituie un răspuns paralel celor oferite de Şirato şi Theodorescu-Sion în mult 
dezbătuta chestiune a recuperării tradiţiei din unghiul modernităţii, dar, într-un 
anume sens, mai direct şi mai adecvat momentului prin referinţa fără echivoc a 
picturii medievale româneşti. 

Ca şi maeştrii mai vârstnici, pe atunci în plină creaţie, din perioada interbelică, 
Fr. Şirato, N. Tonitza, Olga Greceanu, C. Ressu, Şt. Dimitrescu etc. Sabin Popp a 
fost preocupat de realizarea unei picturi modeme dar care să continue firesc trecutul 
artistic al ţării sale. După ce în secolul XIX românii "intraseră în Europa" utilizând 
în forţă modalităţile de comunicare ale stilurilor cunoscute în secolul XIX şi mai 
ales după Marea Unire din 1918, ei erau preocupaţi mai ales de suturarea trăsăturilor 
distinctive ale artei româneşti, de ceea ce s-a numit "specificul naţional'', urmărit pe 
toate planurile culturii de L. Blaga şi mulţi alţii. 

Lui Sabin Popp prilejul studierii unor exemplare autentice de frescă religioasă 
i-a fost oferit de Maruca Cantacuzino care, fiind soţia lui Mihail Cantacuzino 
(politician, primar apoi ministru), după moartea acestuia, în 1928, avea mai târziu să se 
căsătorească cu George Enescu. Ea i-a comandat lui Sabin Popp, prin 1924, să copieze 
portrete ale unor strămoşi ai familiei ei pentru salonul său din Bucureşti, după frescele 
ctitorite de Băleni şi Cantacuzini, într-un spirit de concurenţă cu Marta Bibescu. 

Ştefan Neniţescu în volumul său- încă nepublicat-despre Sabin Popp (pag. 
118) relatează faptele astfel: "Întâmplările vieţii se împleteau parcă după un plan 
prestabilit, ţinta chemării sale. Îl cunoştea pe Dumitru Pherekidi, la el s-a întâlnit 

5. O. W. Cizek, Eseuri, p. 174 
6. Ionel Jianu, art. cit. 
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cu George Enescu şi repede s-au împrietenit...Şi Enescu a adus pe Sabin la Maruca 
Cantacuzino". În paginile următoare, Şt. Neniţescu povesteşte mai departe că, încă 
dinainte de primul război mondial "se vorbea despre o adevărată concurenţă (pe plan 
artistic şi cultural) între cele trei M, adică Maria, principesa moştenitoare, Marta 
Bibescu şi Maruca Cantacuzino. După război, deşi atenuate, micile gelozii dintre 
Maria şi Maruca nu încetaseră. Marta Bibescu îşi decorase, la Posada, o sală, cu o 
mare broderie de Nora Steriady, cu înşirarea cronologică a chipurilor străbunilor 
familiei. Ceva similar voia Domniţa (Maruca Cantacuzino) pentru salonul ei din 
Bucureşti, însă nu o friză decorativă ci panouri separate după frescele ctitorite 
de Băleni şi de Cantacuizini. Poate că nici concurenţa nu ar fi fost suficientă fără 
simpatia pe care Sabin o iradia". 

Contactul direct cu fresca medievală, la care această comandă l-a obligat 
pe Sabin Popp, a sfârşit prin a fi o revelaţie. Din acel moment, declară el, ştie în 
sfârşit ce este pictura. 

Sabin Popp nu se mărgineşte la executarea de copii după portretele pictorilor 
din biserica de la Băleni şi de la Mănăstirea Sinaia; în afară de lucrările de comandă, 
în călătoriile sale prin ţară, la mănăstirile moldoveneşti de la Neamţ, Bistriţa, Horaiţa 
execută schiţe colorate după fresce. Îl entuziasmează Biserica Domnească de la 
Curtea de Argeş şi cumpără volumul consacrat acestui monument de Comisiunea 
Monumentelor Istorice. De la Mănăstirea Neamţ, îi scrie lui Neniţescu: "Am luat 
câteva schiţe după compoziţiile din biserică. Sunt extrem de interesante. Aici le-am 
colorat ca să nu uit nici impresia armoniei"7

• 

' Despre Bistriţa adaugă: "Am revăzut-o cu plăcere şi de data aceasta am 
descoperit lucruri care mă interesează nespus de mult...Acolo mi-ar plăcea să stau 
vreo două săptămâni să studiez frescele, care sunt nemaipomenit de frumoase"8

• 

Pasiunea pentru valorile trecutului este, după P. Comamescu, o trăsătură 
definitorie a generaţiei de după război. 

Sabin Popp nu numai că nu face excepţie, dar avea să facă din recuperarea 
trecutului artistic românesc un program. 

Astfel de preocupări nu erau noi printre artişti. La Sabin Popp răsună 
amintirile bizantine; ce reţine el din canonul bizantin? Nu atât stereotipia chipului 
uman„.de expresie psihologică - chipul ca o oglindă a sufletului continuă să-l 
intereseze ci o anumită virtualitate a atitudinii corporale rigide, a acţiunii epurate, 
cu valenţe simbolice, de a sugera desprinderea din contingent şi în cele din urmă o 
ofensivă a spiritului la care psihologismul nu avea acces. 

7. Şt. Neniţescu, Portretul lui S. Popp (în manuscris). Manuscrisul aparţine D-nei Adina Nanu căreia 
ţin să-i mulţumesc şi pe această cale pentru a mi-l fi pus la dispoziţie. 
8. Ibidem 
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Spre deosebire de Şirato, nu "esenţa formală "a picturii de tradiţie bizantină" 
îl interesează pe Sabin Popp ci principiul acestei arte care nu e vitalitatea ci 
spiritualitatea"9

• Este important că aceste distincţii făcute de Blaga apar într-un text 
mai amplu din 1924, în care se ocupă pe larg de Van Gogh: "Van Gogh fuge de 
impresia dată din afară, căutând expresia încărcată de suflet dinăuntru" 10 • 

Pentru Van Gogh, Sabin Popp avea o mare admiraţie şi este semnificativă 
astfel o asociere pe care atât pictorul şi filosoful o făceau, fiecare în felul său, între 
marele olandez şi arta bizantină. În chiar procesul care se făcea atunci esteticii 
impresioniste din perspectiva postimpresionismului puteau fi găsite imbolduri şi 

temeiuri pentru reîntoarcerea la bizantin. 
În ce constă cheia canoanelor bizantine? Care sunt trăsăturile comune ale 

artei medievale ortodoxe, totuşi atât de variate de la un moment la altul? 
Pictura oferă modele ideale de viaţă spirituală, face invizibile cele nevăzute 

şi pentru ca acestea să nu fie confundate cu lumea reală s-a adoptat convenţia anulării, 
în imagini, a determinantelor existenţei terestre, Timpul sau Spaţiul. Mişcarea se 
opreşte fixată de conturul dur ca o sârmă şi se lipeşte de suprafaţa tabloului iar legile 
perspectivei sunt contrazise intenţionat printr-o "perspectivă inversă"''· 

Aceeaşi atmosferă spirituală a modelat de-a lungul veacurilor şi arta 
noastră populară. 

Urmărind o surprindere modernă, lapidară, redusă la esenţial, Sabin Popp îi 
admiră şi pe Cezanne, Gauguin sau pe Van Gogh pe care i-a studiat cu pasiune; ca şi 
pe Pallady, Tonitza, Şirato, Olga Greceanu sau Cecilia Cutzescu-Storck el a oscilat 
fecund între aceşti doi poli magnetici, până ce şi-a găsit formula proprie, care pare să 
fi venit firesc, de la sine, fără zbucium. 

Din 1920 datează un Autoportret cu capul bandajat, un desen care aminteşte 
de Van Gogh, deşi s-a afirmat că veneraţia pe care Sabin Popp i-o purta nu s-ar fi 
tradus în vreun fel în opera lui. „„în opera lui Sabin Popp nu poate fi străină de 
obsesia cu care Van Gogh îşi scruta chipul, după cum figura tenebroasă, febrilitatea 
maladivă, expresia sumbră amintesc de atributele "artistului blestemat" pe care Van 
Gogh le-a încarnat atât de dramatic. 

Lucrarea care a polarizat interesul criticilor a fost tripticul intitulat "Portret 
de familie", considerat drept cea mai bună lucrare a Salonului Oficial din 1927, când 
a fost expusă şi, totodată sinteză a preocupărilor de până atunci ale pictorului. 

Această lucrare principală am putea considera-o, e ca o profesiune de 

9. Lucian Blaga, Scrieri despre artă, p. 35. Prefaţă de D-tru Micu. Antologie şi note de Emil Manu, 
Bucureşti, 1970 
I O. Ibidem, p. 23 
11. Ibidem 
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credinţă, reluând tema portretelor de pictori şi a autopotretului zugravului cu pensula 
în mână (aşa cum se reprezentase şi Luchian în 1906 şi cum avea să se înfăţişeze şi 
Pallady mai târziu în 1942)12

• 

De la unul dintre primele sale autoportrete din 1920, amestec de investigare 
analitică şi obiectivă a propriilor trăsături şi de atitudine romantică, într-o factură de 
o picturalitate dezordonată şi impetuoasă, cu efecte de clarobscur şi până la ultimul -
cel inclus în "Tripticul familiei" - asistăm la etapele clare, riguros depăşite, cu fiecare 
nouă lucrare, ale unei programări artistice conştient asumate. 

Expus la Salonul Oficial din 1927, Tripticul de familie a stârnit vii discuţii 
şi unanima apreciere. În anii în care Fr. Şirato, C. Ressu, Olga Greceanu Theodor 
Sion şi chiar Iser încercau să înnoade în pictura lor firul tradiţiei, Sabin Popp oferea 
o soluţie proprie convingătoare 13 • 

Neniţescu fusese entuziasmat de lucrarea pe care Sabin Popp a dăruit-o. 
Caracterele chirilice ale semnăturii se datorează sugestiei criticului 14

• Această 

comuniune de idei şi colaborare între un pictor şi un gânditor, caz destul de rar 
la noi, e întru totul semnificativă pentru înclinaţia picturii timpului spre livresc„ 
S-ar mai putea adăuga aici, ca o importantă verigă intermediară "Portretul lui„. 
reluat şi acesta în Triplică, în fundalul căruia apare o icoană în chip de citat 
semnificativ. Acelaşi motiv apare şi în seria de naturi moarte cu icoană,. Avem 
de-a face aici cu motivul tabloului în tablou, unul dintre cele mai răspândite în 
realismul european al anilor '20. 

Ultimul popas este efigia artistului din triptic. De o austeritate monahală -
expresia, atitudinea, ţinuta vestimentară, mâinile, dintre care una ţine penelul, înălţate 
a rugă şi ofrandă, toate acestea vorbesc clar despre aspiraţia spre recuperarea condiţiei 
creatorului anonim; acest autoportret a fost gândit ca o artă poetică. Nu se poate ca 
Sabin Popp să nu-şi fi amintit că Ştefan Luchian îşi intitulase celebrul autoportret "Un 
zugrav" şi să nu fi ştiut în ce măsură detesta el cuvintele "artă" şi "artist". 

Fundalul tripticului, de obicei neutru, e acum ocupat de citate din pictura 
medievală, în polul din dreapta, elemente de peisaj cu arbori schematici care se 
întind şi pe panoul central, un brâu decorativ de felul celor care despart registrele în 
fresca medievală, apare şi el iar în „ .stânga, aureolând portretul soţiei sale, silueta 
fragmentată a unor sfinţi precum şi semnătura şi anul, în caractere chirilice. 

Ideea de triptic, trimiţând ea însăşi la universul picturii medievale era mai veche15
• 

În 1925 Sabin Popp pictase un triptic cu subiect religios. În aceeaşi vreme, 

12. Adina Nanu, Catalogul Expoziţiei omagială S. Popp la împlinirea a 100 de ani a pictorului 
13. O. W. Cizek, Eseuri şi cronici plastice, Bucureşti, 1967, p. 193 
14. Şt. Neniţescu, Portretul lui Sabin Popp, p. 181 
15. Adina Nanu, Sabin Popp, Bucureşti, 1968, p. 4 
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în Germania, Otto Dix16 picta tripticuri recurgând la acest format din admiraţie pentru 
Griinewald, iar Derain avea un adevărat cult pentru Pieta din Avignon. Tripticul lui S. 
Popp, înfăţişând Sfânta Familie, Sărutul lui Iuda şi pe Iisus Christos cu Magdalena, îi 
apăruse lui Cizek la vremea expunerii sale, drept "nespus de semnificativ pentru intenţiile 
artistului şi pentru unele concepţii ale tinerei noastre generaţii care nu mai înţelege să 
rămână legată de concepţiile plein-air ale artiştilor din trecut, dovedind că pictura noastră 
din trecut putea fi parafrazată la nivelul unei mentalităţi şi tehnici noi"17

• 

S. Popp nu era singurul dintre pictorii români preocupaţi de posibilităţile 
revenirii în cheie modernă, la pictura religioasă. 

A făcut la un moment dat o copie după o răstignire de Gauguin a cărui carte 
"Noa Noa" o citise18 - în misticismul difuz al acestuia probabil îşi găsise unele afinităţi. 

Totuşi, faptul că experienţa picturii religioase a rămas izolată în cazul lui 
Sabin Popp, cu toate elogiile cu care fusese primită, indică existenţa unei rezerve, a 
convingerii, chiar, că reluarea mot-a-mot a vechilor tehnici nu mai este posibilă, de 
unde şi întoarcerea la subiectul laic şi implicarea subiectivă în actul creaţiei. 

În concertul general de aprecieri adus Tripticului Familiei, Tonitza, întărind 
anumite tensiuni nerezolvate ale lucrării, şi-a exprimat rezerva. Sabin Popp, spune 
el "are în tripticul său, inestimabile armonii cromatice, inteligent susţinute pentru 
frescă. Dar găsim o bruscare în legătura dintre măştile portretelor, riguros familiare 
şi realist urmărite şi gesticulaţia bizantină - simbolică a personajelor. Singura figură 
din acest întreg portret de familie care corespunde ca realizare intenţiilor autorului 
este chiar silueta artistului"19

• 

Observaţia lui Tonitza merită privită îndeaproape. Lipsa de omogenitate 
a imaginii pe care o semnalează poate fi citită şi altfel. Încercarea de a alătura 
mai degarabă decât de a topi unele într-altele, elemente disparate, cum tăcea 
Theodorescu-Sion, ar putea fi indiciul unei conştiinţe a distanţei ce separă 

iremediabil pe pictorul secolului XX de trecut. Dacă în autoportret, încercarea de 
anulare a acestei distanţe este împinsă ceva mai departe, tripticul în întregul său 
sugerează mai degrabă contrariul şi poate fi privit ca un colaj, tocmai pentru că 
justapunerea părţilor este asumată. 

Se mărturisesc aici o nostalgică aspiraţie de comuniune cu tradiţia20, dar 

16. Werner Spiess, L'Imperatif iconographique. La Nouvelle Objectivite et ses inplications politiques 
dans I' Alemagne de l'entre-deux-guerres, în Chaiers du Musee National de l'art Moderne, nr. 7-8, 1981, 
p. 233; Gilnther Nethen, Un art democratique: le portrait de la Neue Sachlichkeit, în Les Realismes, 
pp. 110-126 
17. O. W. Cizek, Eseuri şi cronici plastice, Bucureşti, 1967, p. 173 
18. Şt. Nenitescu, Portretul lui Sabin Popp, p. 167 
19. N. N. Tonitza, scrieri despre artă, p. 130 
20. Pentru problema traditiei în pictura anilor '20, vezi Werner Spiess, art. cit. 
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şi ezitările şi incertitudinile legate de înfăptuirea ei. Sentimentul rupturii persistă 
subiacent în chiar încercarea de a reînnoda firul rupt. Trecutul nu mai poate fi refăcut, 
retrăit aidoma, el poate fi doar citat şi omagiat cu veneraţie. 

* 
Olga Greceanu 
Răspunzând la întrebarea cu care se confruntau toţi colegii săi de breaslă 

încă de la începutul sec. XX, de la Luchian: "Suntem europeni, dar cum ne deosebim 
de ceilalţi?" O. Greceanu a fost cea mai hotărâtă în opţiunea pentru un mesaj care 
se adresează în primul rând spiritului, asemenea celui din arta bizantină, pentru 
o artă figurativă, dar ieşind din spaţiul şi timpul real, evitând realismul fotografic 
prin imagini plane, fără perspectivă, la care ajunsese - dar pe alte căi - şi pictura 
contemporană apuseană. Compoziţiile ei, organic legate cu edificiile de arhitectură 
pe care se desfăşoară, depăşesc în valoare monumentală şi decorativă multe opere 
ale unor confraţi cum este cunoscuta "Frescă" a Atheneului de Costin Petrescu. 

Ea se făcuse cunoscută ca autoare a unor mari ansambluri de pictură murală 
(aflate şi azi la Univ. de Arhitectură "Ion Mincu" din Bucureşti, din 1932 la Institutul de 
Istorie "Nicolae Iorga'', din 1942 în clădirea Sinodului, din perioada 1933-1966 etc.) ca 
şi prin numeroase expoziţii de pictură de şevalet, personale sau colective, în România 
dar şi în străinătate (de la Barcelona, 1929, Paris, 1937 sau New York, 1939. 

Alături de pictori precum Cecilia Cutzescu-Storck, sau de sculptori ca Miliţia 
Petraşcu, Olga Greceanu face parte din prima generaţie de femei afirmate în viaţa 
publică în sec. XX. Contemporană cu cei mai străluciţi artişti ai perioadei interbelice 
Pallady, Petraşcu, Şirato, Tonitza etc. ea a lăsat o operă originală, îmbinând tradiţia 
naţională cu arta modernă europeană21 • 

Foarte caracteristică pentru paradoxalele fuziuni stilistice ale deceniului trei 
este pictura Olgăi Greceanu, preţuită sau dimpotrivă, condamnată pentru "coincidenţa 
contrariilor" pe care o operează. 

Dintre cei care, deşi nu-i încurajează deloc aceste încercări, totuşi le gustă, este 
Tonitza. În legătură cu cele două portrete de bărbat expuse la Salonul Oficial din 1927, 
spune: "Olga Greceanu se menţine cu o încăpăţânare stranie pentru un talent aşa de 
frumos, într-o manieră bastardă care balansează între vitrai şi cubism. Totuşi, ambele 
portrete sunt interesant compuse"22• Studiile artistice ale O. Greceanu, care au urmat o 
cale mai puţin comună se pare că au predeterminat în bună măsură evoluţia ei artistică. 
După studii de chimie la Universitatea din Liege, O. G. se pasionează pentru pictura în 

21. Adina Nanu, Olga Greceanu, monografie, Editura Centrul de Cultură Palatele Brâncoveneşti, 
Bucureşti, 2004, p. 9 
22. N. N. Tonitza, Scrieri despre artă, p. 121 
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frescă şi studiile ei în această direcţie se desfăşoară, după Liege, la Paris, la Institutul 
francez Baudouin, între 1911-1914 şi mai târziu, între 1919-1922, la Florenţa. 

Interesul pentru pictura murală şi pentru tehnica frescei va rămâne constant 
de-a lungul vieţii. O. G. va reuşi să lase câteva lucrări simptomatice pentru gustul 
epocii, fie că este vorba de frescele de la Univ. de Arhitectură "Ion Mincu", Primăria 
Banu Manta, cula de la Măldăreşti sau cele care decorează clădirea Institutului de 
Istorie al Academiei Române "Nicolae Iorga" ( 1933-1966) sau mozaicurile bisericii 
Mănăstirii Antim ( 1949-1950) din Bucureşti. 

Artista s-a impus şi ca scriitoare. Efortul artistic a fost secondat de reflecţia 
scrisă. Ea publică mai multe cărţi, studii fundamentale de istoria artei, cum sunt 
"Compoziţia murală: Legile şi tehnica ei" (1935) sau "Specificul naţional 

în pictură" ( 1939) dar şi scrieri istorice şi literare, romane şi nuvele, precum şi 
numeroase articole în presă. 

Prin tot ce a pictat şi a scris O. Greceanu şi-a manifestat convingerea că 
expresia supremă a artei plastice este pictura religioasă, însufleţită de cele mai înalte 
idealuri pe care le transformase direct prin linii şi culori, străduindu-se să pătrundă 
înţelesul imaginilor sacre, a studiat îndelung textele sfinte, scriind ea însăşi un 
Dicţionar Biblic Ortodox ( 1933-1960), păstrat în Biblioteca Sinodului. A pictat şi a 
scris evocând marile figuri ale istoriei patriei sau cercetând specificul artei naţionale 
în care dorea să se înscrie şi ea cu o operă cât mai autentică. 

Cărţi ca Tiparul cărţii româneşti, Specificul naţional în pictură, ca şi celelalte 
scrieri ale artistei, tratau una dintre problemele importante ale epocii, urmărind 
lămurirea preocupărilor esenţiale ale generaţiei artistice interbelice. 

Fr. Şirato scria: "Arta ţăranului român e de invenţiune, de concentrare, 
pătrunzând prin sentiment până la esenţialul formei. El nu copiază şi nu imită natura 
o spiritualizează prin purificare şi o exprimă printr-un echivalent geometric"23

• 

Şirato găsea în acest esenţial al formei elementul cheie al specificului 
naţional românesc şi îl opunea, polemic, impresionismului care bântuia în pictura 
noastră după Grigorescu. 

În anul 1925, Şt. Neniţescu în "Istoria artei ca filosofie a istoriei" şi în "Arta 
populară românească" afirma că hotărâtor pentru specificul naţional este modul de 
asimilare a tuturor experienţelor şi împrumuturilor. 

În acelaşi an, Lucian Blaga scria: "O operă de artă devine naţională prin 
ritmul lăuntric, prin felul cum tâlcuieşte o realitate, prin adânca afirmare sau tăgăduire 
a unor valori de viaţă prin instinctul, care niciodată nu se dezminte, pentru anumite 
forme prin dragostea invincibilă pentru un anumit fel de a fi şi prin ocolirea altora ... 

23. Fr. Şirato, Încercări critice, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1967, p. 38 
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Când fondul etnic există într-un om, are putere de destin"24
• 

O. Greceanu ajunge la concluzii similare: Nu subiectul, adică ceea ce 
reprezinţi într-o pictură, decide specificul naţional în artă, ci felul cum expui, cum 
prezinţi, cum dezvolţi acel subiect, pentru că felul este maniera de a te exprima, 
e stilul, e însăşi gândirea, concepţia unei naţii, potrivit temperamentului culturii, 
moravurilor, religiei, acelei naţii: e oglinda moralului25 • 

Potrivit Olgăi Greceanu, factorul principal, determinant, al specificului 
naţional românesc a fost ortodoxismul: 

"Noi întâi am fost ordodocşi şi pe urmă români„.Noi n-am venit de nicăieri. 
N-am alungat pe nimeni să-i luăm locul. Noi ne-am născut în ţara asta odată cu 
stejarii şi brazii ei". Ea observă că întâi ne-am însuşit credinţa şi pe urmă noţiunile 
de stat şi patrie. Includerea artei noastre medievale în sfera de cultură bizantină s-a 
făcut nesilit, arta bizantină nefiind un import, ci corespondentul religiei ortodoxe, 
oricât am transformat-o în patrimoniu naţional26 • 

În concluzie, arta noastră românească are caracterul bine stabilit de veacuri: 
e formală, schematică, abstractă şi cu aceste trei însuşiri artiştii pot crea opere infinit 
de variate. Între arta populară, statornică în expresia ei de veacuri de-a rândul şi arta 
cultivată începând de la 1350, nu numai că nu e o deoserbire de sensibilitate, dar, ca 
principiu artistic, una e identică celeilalte (convorbire înregistrată). 

Ştefan Neniţescu explica importanţa covârşitoare a culturii satelor româneşti 
prin lipsa unei burghezii asemănătoare celei din Europa apuseană. Păstrarea în arta 
populară a vechilor tradiţii, de mult pierdute pe alte meleaguri, s-a datorat la noi 
stăpânirii fanariote din sec. XVII-XVIII, venite din lstambul cu modele otomane, 
'neacceptate de popor care prefera să-şi copieze arhitectura şi obiectele ambientale 
moştenite din bătrâni27 • 

O. Greceanu deplânge întreruperea tradiţiei la începutul sec. al XIX-iea, când 
Asachi a înfiinţat prima şcoală de artă de tip apusean de la noi. Au urmat 100 de ani 
de rătăciri, de imitaţii ale unor stiluri internaţionale, ca neoclasicismul şi romantismul 
venite în succesiunea Renaşterii occidentale, toate în puternică contradicţie cu fondul 
artei vechi româneşti. 

Fără a contesta valoarea lui N. Grigorescu ca pictor, autoarea neagă caracterul 
naţional al artei acestuia, ataşându-l şcolii barbizoniene şi impresionismului francez, 
fără a se lăsa înşelată de temele sale ţărăneşti. 

24. L. Blaga, Etnografie şi artă, în Zări şi etape, E. Minerva, bucureşti, 1990, pp. 239-240 
25. Olga Greceanu, op. Cit., p. 4 
26. Ibidem, p. 44 
27. Şt. Neniţescu, Arta românească populară, O schiţă a principiilor, Reviosta dse Filosofie, XI, 1925-
1926, p. 6 
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Atunci când vorbea despre vechile fresce religioase, O. Greceanu spunea 
despre ctitorul pictat la intrarea bisericii: 

"Acesta nu era pentru zugravul de altădată, omul ale cărui trăsături trebuiau 
să treacă la veşnicie ci omul imortalizat...indiuferent de timp, de materie, acolo se 
forma o activitate sufletească. Imaginea trupească intervenea ca parte secundară, de 
aceea, veacuri de-a rândul, ctitorii noştrii ni se vor înfăţişa ... drepţi şi nemişcaţi, fără 
zâmbet, fără privire, abstracţi.28 

Zugravul român stilizează; caută la toate figurile la toate obiectele, la toate 
motivele luate din natură, fie în ansamblu, fie în detaliu, forma geometrică din 
care derivă, în tot ce face, instinctiv, tinde spre un caracter ornamental, spre o 
simplificare, o concentrare, o schematizare atât în linii cât şi în planuri...Şi ajunge 
chiar să creeze, să dea imagini noi, să producă, ... noi proporţii şi noi legi de 
echilibru şi armonie"29• 

Lucian Blaga era de părere: "În arta noastră, fuga de realitate e mai veche 
decât la ceilalţi. N-a fost vechea noastră artă bizantină o artă de extaz? Nu e arta 
noastră populară şi astăzi încă o artă care înlocuieşte detaliul cu abstractul?"30

• 

Şi în miniaturile laice pictate de Petrache Zugravul, autorul regăseşte 

ilustrând manuscrisul romanului "Eratocrit" (sec. Al XVIII-iea) acelaşi desen concis 
şi aceeaşi viziune bidimensională din pictura veche bisericească. 

Cercetările cele mai recente de istoria artei au aruncat o lumină nouă asupra 
contextului european în care a apărut arta Olgăi Greceanu. 

Ioana Vlasiu scria: "Problema revendicării tradiţiei pe fundalul aspiraţiei 
spre o artă cu identitate naţională ... păruse a fi un fenomen local, legat de complexele 
culturii noastre intrate mai târziu în circuitul valorilor occidentale, o manifestare 
minoră de orgoliu naţional. 

Proiectâd însă acest episod pe fundalul artei occidentale, la rândul ei într-o 
nostalgică retrăire a originilor şi epocilor de glorie, demersul românesc îşi câştigă 
dimensiunea europeană"31 • 

La întrebarea pusă de Olga Greceanu: "Dar ce rămâne de făcut?" Fr. Şirato 
răspumndea: "Atunci să ne întoarcem din drumul greşit şi să o luăm de la capăt...Deci 
să vorbim o limbă nouă, potrivită aptitudinilor noastre ... Să facem ceea ce numai noi 
putem face"32• 

Iar Olga Greceanu preciza: "A continua o artă tradiţională nu înseamnă 

28. O. Greceanu, op. Cit., p. 54 
29 Ibidem, p. 60 
30. L. Blaga, Noul stil, în Zări şi etape, Editura Minerva, Bucureşti, apud Adina Nanu, Olga Greceanu, 
Monografie, Centrul cultural Palatele Brâncoveneşti, Bucureşti, 2004, p. 42 
31. I. Vlasiu, Anii '20 realisme şi postavangardă în pictura română, Arta, 7, 1987 
32. Fr. Şirato, Spre o artă naţională. Încercări critice, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1967, p. 33 
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a ne întoarce la arta bizantină din biserici, nici la subiecte cu ctitori sau la 
fanarioţii de altădată, ci doar la o artă decorativă în care să apară ceva moral, 
mistic, al nostru, imagine abstractă a vieţii, credinţa că arta spontană nu rezolvă 
nici o problemă sufletească, după concepţia poporului nostru latin-ortodox, ci 
dimpotrivă numai o artă hieratică33". 

Şi japonezii s-au conformat obiceiurilor modeme din apusul Europei, dar ei 
nu au atins cu nimic arta lor abstractă pentru că în acele linii şi forme schematice se 
exprimă tot misterul religiei. 

Olga greceanu parcă anticipa noile perspective deschise de globalizarea 
survenită la sfărşutul mileniului doi şi la începutul celui următor când scria: "Graţie 
tradiţiei, un popor ocupă un loc în civilizaţia generală şi-şi clădeşte un viitor din 
demnitatea trecutului. În cartea "Spiritul naţional'', publicată în 1939, artista ajunge 
să facă declaraţii în care nu mai e loc pentru nici un fel de ambiguităţi. Ea propune, 
nici mai mult nici mai puţin, decât reluarea filmului tradiţional şi uitarea a tot 
ceea ce omul "bonjourist", cum numeşte ea generaţia care a înfăptuit deschiderea 
spre Occident, a adus cu sine în şi pentru cultura românească. Alături de utopiile 
avangardiste lucrează şi cele tradiţionaliste. 

În arta Olgăi Greceanu, în a doua parte a vieţii ei pasiunea pentru tradiţie 
va deveni copleşitoare, diminuând tocmai tensiunea dintre memoria trecutului şi 

conştiinţa prezentului care dă savoare lucrărilor din anii 20. 
După 1960, la o vârstă respectabilă, artista continuă să picteze frescă în Sala 

Sinodului de la Biserica Antim, să facă vitralii şi mozaicuri pentru propira ei locuinţă 
şi să redacteze un dicţionar al zugravilor, scris de mână, cu o caligrafie demnă de un 
miniaturist34

• 

Dacă Şirato şi Theodorescu-Sion au părăsit în jur de 1930 estetica tradiţiei 
fără prea multe explicaţii şi regrete, căutându-şi raţiunea de a exista artistice într-o 
pictură ce se mulţumea să fie, Olga Greceanu se adânceşte în existenţa artei medievale 
româneşti, pierzând treptat legătura cu arta vie35

• 

În perioada de implantare a comunismului în ţară, Olga Greceanu s-a refugiat 
în umbra bisericii, căutând ocrotire. Din anii 30 lucra mereu la Dicţionarul Biblic 
Ortodox, pe cale îl va dărui Bibliotecii Sinodului în 1960, iar între 1961 şi 1966 
termină lucrările începute (La clădirea Sf. Sinod) unde îi pictează şi pe patriarhii 
Miron Cristea, Nicodim şi Iustinian, pe mitropoliţi, iar Sala de Consiliu e dominată 
de Răstignire. În anii următori este antrenată de Patriarhie în campanii de pictare şi 
restaurare a bisericilor din toată ţara, fiind angajată într-un număr surprinzător de 

33. Olga Greceanu, op. cit., p. 88; apud Adina Nanu, Olga Greceanu, Monografie, p. 43 
34. Manuscrisul Olga Greceanu aflat în posesia D-nei prof. Adina Nanu 
35. I. Vlasiu, Anii 20, tradiţia şi pictura românescă, Ed. Meridiane, Bucureşti, 2000, p. 88 
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mare de lucrări. Cu smerenia unui meşter medieval, artista s-a conformat acestei 
activităţi, slujind biserica în modul cel mai umil şi discret cu putinţă. 

Despre opera sa, Camil Ressu spunea: "Nimic din gândul şi simţirea artistei 
n-a fost străin sufletului românesc ( ... )Arta ei va rămâne o mărturie a continuităţii 
picturii noastre româneşti"36 • 

Olga Greceanu a rămas în istoria arte româneşti "o prezenţă spirituală 
românească, pe cât de ataşată tradiţiei, pe atât de inteligent şi subtil sensibilă la 
sugestiile făcute ale căutărilor şi experienţelor artistice din secolul al XX-lea. 
Întreaga operă a pictoriţei are preţioasa calitate de a confirma, în acelaşi timp şi a 
depăşi teoriile din care a izvorât. Citite cu experienţa de astăzi, aceste teorii, al căror 
miez stă în supremul rol acordat liniei ca traseu energetic ... deschid un capitol prea 
puţin cunoscut al gândirii artistice româneşti"37 • 

"Dacă fiecare dintre noi am da cuvintelor specific naţional in artă înţelesul 
lor adevărat nu s-ar mai face confuzie între ceea ce e specific în aspectul pitoresc al 
unei stări şi specific în manifestarea artistică a unei naţiuni"38 • 

SUMMARY 

The return to tradition, an old European trend, has reached Romania 
throughout the J 9th century, as part of the shift /rom the Oriental models 
towards the Occidental values and civi/isation. A series of noted personalities of 
the time, politicians, artists, deve/oped esthetic theories in favour of the return 
to tradition -a tendency a/so sustained by the Romanian Orthodox Church. After 
the union of the Romanian provinces, along with the Orthodox Church values, 
the folk component started being taken into consideration, for the ellaboration 
of a neo-romanian artistic style. 

36. Camil Ressu, Recomandare pentru dosarul de pensie al Olgăi Greceanu, 13 decembrie 1957, 
manuscris, Arhiva familiei 
37. Amelia Pavel, Olga Greceanu, în România Literară, 25 iul. 1973 
38. O. Greceanu, Specificul naţional în pictură, Tiparul "Cartea Românească", Bucureşti, 1939 
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dr. Liana Ivan-Ghilia 

« ... des apparences sensibles destinees a representer leurs affinites 
esoteriques avec des Jdees primordiales ... » Jean Moreas, «Le Symbolisme», Le 
Figaro, 18 Sept.1886. 

În ciuda minimalizărilor cărora le este adesea victimă, Arta ocupă un loc 
privilegiat în seria modalităţilor de Cunoaştere aflate la îndemâna omului - dar sunt 
dispuşi să o înţeleagă ca atare mai ales aceia care, din punctul de vedere al artistului, 
al criticului sau al publicului "consumator" (connoisseur), se ocupă direct de ea; 
pentru mulţi, ea este "entertainment'', "ornament de lux" (R.Huyghe - Dialog cu 
vizibilul), frivolitate dispensabilă devenită periculoasă când tinde să se substituie 
ocupaţiilor "serioase". Ca orice întreprindere legată de domeniul Libertăţii, Arta este 
o îndeletnicire dificilă, individual asumabilă, ce incumbă abnegaţie şi efort - pentru 
cel ce o realizează şi pentru cel ce o receptează, deopotrivă, iar genul de popularitate 
riscantă cu care numai arareori îşi recompensează creatorii face din ea o cale pentru 
puţini (dar aleşi). Îndeobşte, precum o atestă istoria, arta pentru Artă este greu tolerată 

de Cetate (fiind anticipativă, prin 
urmare contrariantă pentru "datele" 
arbitrare ale momentului; idealizantă, 
ne-angajată în conjuncturi imediate, 
"detaşată" de imanent, prin urmare, 
pentru toate "partidele", în egală 

măsură, disidentă), realizatorii ei 
găsindu-se - prin voinţa nestrămutată 
de-a răspunde unei vocaţii ontice 
- angajaţi într-o luptă dramatică (al 
cărei grad de eroism e proporţional 
cu înălţimea idealului) a cărei miză 
este... - oricât ar părea de exagerat 
- Adevărul însuşi. " ... Ce este 
Adevărul? .. " întreba, în deriziune, 
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dubitativ, un cunoscut personaj 
biblic. Este întrebarea celui ce-a 
abdicat de la condiţia de Căutător, 
a "pozitivistului" mulţumit să-şi 
construiască realitatea, evadând în 
micul "adevăr" de circumstanţă. 

Adevărul fiind revelare/ 
ascundere, perceperea sa este 
sinecdotică - la fel şi explicitarea 
sa aproximativă; artistul are 
drept armă forţa de sugestie, 
transparenţa, corespondenţa 

între vizibile şi "supra"-vizibile, 
fondându-şi domeniul la graniţa 

dintre natural, raţional şi ideal, în 
coordonate ale artificialităţii unde 
nu produce niciodată "ficţiuni'', 

deoarece nu "inventează" nimic, 
ci doar pune în relaţie termenii unor ecuaţii în cadrul cărora elementul al doilea este 
accesibil exclusiv prin prisma primului. Dificultatea adaptării expresivităţii materiei 
la înţelesurile transcendente - la Idei - este specialitatea artistului liber să privilegieze 
când forma, când semnificaţia ei. 

Perfecţiunea (ca şi sensurile fenomenelor), credea Nikolai Berdiaev, nu 
este din lumea aceasta. Perfecţionismul investit în atributele materiei ratează 
esenţele; de aceea, valoarea unei opere de artă nu constă în gradul ei de finisare. 
Este un adevăr bulversant pentru teoriile esteticii "tradiţionaliste", iar acceptarea 
lui denotă o semnificativă mutaţie petrecută la nivelul concepţiilor despre artă ale 

realizatorilor ei, dar mai ales ale 
publicului "primitor". Problema 
controversată a meşteşugului în artă 
a devenit dintr-odată tranşabilă din 
perspectiva novatoare a unui tip 
de idealism radical. În concepţie 
barocă, fragmentul ţine loc de întreg, 
fiind mai percutant afectiv, mai 
expresiv, mai emoţional-stimulativ 
("dintr-o labă de leu să refaci le/ul 
întreg": G-L.Bernini). Revoluţionar, 
Michelangelo refuza să întregească 
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("repare", considerau contemporanii săi) Torsul Belvedere, devenind, printr-o serie 
de "gesturi" creative non-conformiste, exponentul ilustru al legitimizării expresiei 
"incomplete" în arta atât de tributară finisajului (formal) maximalizat. Este bine 
cunoscută, în istoria artelor, încleştarea cu materia, pentru eliberarea Ideii, din care 
Michelangelo şi-a făcut credo-ul. Rodin relua "manifestul" michelangiolesc, (de 
pildă, între altele) prin lucrarea "Mâna artistului ţinând un tors" (unde mâna este 
redată până la detaliul porilor pielii, spre deosebire de torsul stilizat şi, desigur, 
fragmentar). Contrastul (între imperfecţiunea materiei şi perfecţiunea ideii) devine 
în sine mod de expresie, oximoronic. 

Piatra dură şi grea este aptă să redea inefabilul - fie el şi o experienţă 
personală esoterică precum ... extazul. Tema extazului nu se poate naşte decât prin 
admiterea ambiguităţii, a dedublării planurilor existenţei în jocul dintre aparenţe şi 
esenţe, prin sesizarea polarităţii realitate/iluzie şi a sensurilor multiple; numai prin 
Metaforă devin inaccesibilul - accesibil, inexprimabilul - exprimabil, invizibilul 
- vizibil. Extaz (din grecescul ek-stasis) şi metaforă (din grecescul meta-phoros) 
se întâlnesc în aceeaşi arenă a luptei pentru comprehensiune prin ieşire din datele 
imediatului mai mult sau mai puţin opac, prin depăşire a limitei, a obstacolului, 
în procesul subtil de fuziune a simbolurilor (syn-balein, "punere laolaltă", explică 
lingviştii), prin aventurarea în vastităţile noumenale bogate şi ambigue unde, spun 
unii autori (E.Cioran), inteligenţa ordinară nu rezistă - în spaţiul rarefiat al "Centurii 
de smarald" (sorginte a ideilor), unde acces are doar intuiţia artistului. 

"În cultura occidentală ambiguitatea a fost un termen peiorativ, până în 
secolul douăzeci. Aprehensiunea faţă de prezenţa a două sau mai multe înţelesuri într
o afirmaţie reflectă atitudinea unei civilizaţii care, încă din timpurile clasicismului 
greceso, şi-a pus încrederea în raţiune şi într-un univers al ordinii - o civilizaţie care, 
prin extensie, a operat pe baza tacitei încrederi în procesele raţiunii şi în corespondenţa 
dintre acestea şi realitate. Drept consecinţă, timp de secole, oamenii n-au pus sub 
semnul întrebării legătura dintre cuvinte şi lucruri, asumându-şi ideea că nici o afirmaţie 
responsabilă nu putea contraveni alteia asemenea ... ". 1 "Istoria raţionalismului merge în 
paralel cu povestea introspecţiei şi a descoperirii sinelui".2 Cuceririle estetice datorate 

I. "IN WESTERN cultural history ambiguity has been a pejorative tenn until the twentieth century. 
This bias against the presence of two or more meanings in any statement reflects the general bias of 
the civilization which traditionally from Classical Greek times has placed its faith in reason and an 
orderly uni verse-a civilization which, by extension, has operated on a tacit belief in the reliability of 
the reasoning process and its correspondence with externai reality. Consequently men for centuries did 
not question the relationship between words and things, and were able to assume that no responsible 
statement could contradict any other. .. " Dictionary ofthe History ofldeas, The Electronic Text Center 
at the University of Virginia, 2003, pag. 49, voi. I. 
2. Idem. 
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procedeului denumit non-finito consacră ambiguitatea, sugestia, indiciul simbolic -
elemente prin care subiectivismul, sensibilitatea intuitivă, vizionarismul artistului se 
văd recunoscute, valorizate. Artistul înţelege progresiv şi divulgă; iar maniera creativă 
în care îşi exprimă mesajul se raportează la înţelesuri mai mult decât la expectativele 
receptorilor cu experienţa lor cumulativă de canoane "tradiţionalizate". Se manifestă 
astfel acea diferenţă între ceea ce teoreticienii au numit "geniu" şi "talent", primul 
deschizător de drumuri, celălalt - imitator, emul, epigon. 

"Problema non-finito-ului permite, poate, mai mult decât problema stilului, 
în general, o privire mai adâncă în procesul individuaţiei".3 Expresivitatea, direct 
legată de subiectivismul artistului căutător acceptat ca atare, se impune publicului 
stimulat (pregătit) să asimileze şi să accepte" imperfecţiunile» non-finito-ului care 
reclamă un limbaj special. "Prin mărturia vizuală a oprei finite-non-finite, artistul 
cere publicului să-l urmeze chiar acolo unde scopul său pare indistinct, ori când 
autorul pare copleşit de probleme ce îi sunt particulare. Iar publicul este gata să-i 
răspundă şi să ia în consideraţie geniul artistului, convins că tot ce creează acesta este 
important, demn de efortul asimilării şi interpretării."4 

Analogia, alegoria, simbolul au reprezentat, în diverse stadii ale vieţii 
artelor, modalităţi recurente în arsenalul creatorilor europeni; odată cu tehnica 
non-finito-ului, potenţialul lor sugestiv este resuscitat, în slujba clarificării, pe cât 
posibil, a mesajului prins între scânteia adevărului fugitiv şi (in)capacitatea minţii 
şi mâinii artistului de a-i conferi inteligibilitate în/prin materie. "Cu Leonardo şi 
mai ales cu Michelangelo, non-:finito-ul5 intră într-o nouă fază, căci acum el rezultă 
dintr-o tensiune internă mai mult decât din cauze externe. Nicicând înaintea lor n-a 
existat expresia unei tensiuni între conceperea şi execuţia unei lucrări. Dar acum, 
auto-criticismul, insatisfacţia faţă de imperfecţiunea redării unei imagini interioare, 
distanţa dintre minte şi materie, dintre puritatea ideii platonice şi inferioritatea 
transpunerii ei materiale - adesea subiecte ale sonetelor lui Michelangelo - au 
împiedicat pe maeştri să-şi termine operele". 6 

3."The non.finito affords perhaps an even deeper insight into the process ofindividualization than do 
problems ofstyle". ldem. 
4."By the visual evidence ofhis "unfinished-finished"work the artist requests the public to follow him 
even where bis goal seems indistinct or when he seems beset with problems peculiar to him alone. And 
the public is prepared to respond and pay due regard to the artist's genius, sure in the conviction that 
all he creates is important and worth the effort of interpretation and assimilation". Dictionaiy of the 
Histoiy ofldeas. voi II, p.299. 
5. înregistrat până atunci accidental şi ne-intenţionat, dar perceput gradual ca expresiv, graţie 
fragmentelor statuare antice. 
6. With Leonardo and especially Michelangelo the non.finito enters a new phase, for it now results from 
internai rather than externai causes. Never before had a tension existed between the conception and the 
execution of a work. But now seif-criticism, dissatisfaction with the imperfect realization of the inner 
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Rodin inaugura era sculpturii modeme prin asimilarea ostentativă a metodei 
ne-finisării operei, statuând astfel omniscienţa artistului contemplativ în raport cu 
privitorul, caracterul special al perfecţionismului artistic obţinut prin adecvare la 
Idee (nu la vreun "model" "copiat") şi, implicit, dreptul creatorului la subiectivism, 
la afirmarea propriei sensibilităţi şi viziuni intuitiv-intelctive, impunând valoarea 
estetică a deschiderii sugestive operate prin lucrarea lăsată incompletă. 

Succesul inovaţiei s-a resimţit nu doar în reacţiile publicului, dar şi în cele ale 
artiştilor înşişi, tentaţi să experimenteze beneficiile formulei; nu este de mirare, deci, 
că opere non-finite au împânzit ateliere, saloane, expoziţii, muzee. Prin reducţie, de 
la dimensiunile colosale ale "Sclavilor" michelangioleşti, la mărimea "rezonabilă" a 
realizărilor accesibile, au fost "eliberate" din nebuloasele solide ale pietrei, imagini 
mai mult sau mai puţin finisate-mai ales alegorii. "Extaze", "Vers l'Infini", "l'Elan", 
"Somnul" - sunt titluri ce sugerează treceri dincolo de percepţiile raţionale. Autori 
precum Boucher, Brâncuşi, Storck, de Nussy, Severin (prezenţi în colecţiile muzeale 
bucureştene) exemplifică, fiecare în maniera sa, felul cum au înţeles să speculeze 
expresivitatea binomului materie-idee, oprindu-se, în general asupra chipului uman. 
În seria sculpturilor non-finite ce pot fi admirate în muzeele Capitalei, lucrarea 
semnată de sculptorul francez Eric de Nussy (achiziţionată, iniţial, ca şi "Somnul" lui 
Brâncuşi, de Anastase Simu) se distinge, comparativ, prin siguranţa (manierismul) 
tratării şi prin carcterul său idilic-comercial. Mai spiritualizat, sensibil, Alexandru 
Severin 7 prefera o transpunere inteligentă - evidentă în modul cum aborda trăsăturile 
modelului (ce-i drept, celebru: regina Maria) şi, în general, în maniera compunerii 
volumelor. Brâncuşi a depăşit procedeul, reuşind să obţină din materie nu imaginea 
Ideii, ci Semnul ei - nou tip de perfecţionism ce incumbă un finisaj de astă dată artistic 
acceptabil, operant prin aceeaşi forţă a Sugestiei. De la "Somnul" la "Muza adormită", 
traiectul investigaţiei artistice reface efortul exprimării, re-descoperind, de astă dată, 
virtuţile abstractizării; re-aducând în uz stilizarea de tip "primitiv", Brâncuşi trece 
dincolo de "blocajul" conflictual formă - materie - imagine - idee, atât de fructuos
chinuitor pentru antecesori. Cizelarea minuţioasă a marmurei ajunge, la Brâncuşi, 
bucuria victoriei cerebrale de-a fi extras - din materie şi din idee, deopotrivă - o 
esenţă comună; "minimalismul" expresiv brâncuşian este - faţă de Materie şi Idee -
un fel de esenţial "cel mai mic numitor comun"; piatra (cioplită) devine "sâmburele" 
intenţiei artistului, roditor de sugestii multiple. Conform pictorului Henri de 

image, the gulf between mind and matter, between the purity of the "Platonic idea" and the baseness 
of its material realization---often the subject of Michelangelo 's sonnets-prevented these masters from 
finishing some oftheir works''. Op.cit, voi.II, pag.299. 
7. Vezi articolul dedicat sculptorului, semnat de dr.Adriana Şotropa, în Bucuresti -materiale de istorie 
si muzeografie nr. XX/ 2006, pp.302-31 O. 
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Waroquier, Brâncuşi "avea un simţ profund al perfecţiunii"8 , iar într-o cronică din 
publicaţia americană "Vanity Fair", se apreciază că sculptorul român " ... s-a apropiat 
de expresia ideii pure. ( .. )El este marele trezitor la realitate.( ... ) O influenţă austeră 
( ... )care ajută pe cei ce înţeleg adevărata frumsueţe a liniei şi a formei să se elibereze 
de convenţii, de drăgălăşenii şi de tot felul de compromisuri. "9 Spre deosebire de 
Michelangelo, pentru Brâncuşi, materia nu mai e, în revelarea ideii, un impediment, 
ci modul frust, genuin de existenţă a Sensului ce trebuie revelat, iar Artistul este 
invitat să continue Creaţia - în concepţia cea mai berdeaeveană, a co-participării la 
Proiectul viu, proteic, divin; "ceea ce vreau să realizez este să pun de acord ceea ce 
este în mintea mea cu materialele care mi se înfăţişează. Fiecare material are propriul 
său limbaj particular, limbaj pe care nu vreau să-l anulez şi să-l înlocuiesc cu al meu, 
ci doar să-l fac să exprime ceea ce gândesc, ceea ce văd, pe limba sa" 10 

••• sau: "Materia 
trebuie să-şi continue viaţa naturală şi după ce a intervenit mâna sculptorului." 11 Cât 
despre ce anume căuta, de fapt, Brâncuşi, el declara, la un moment dat, confirmând 
intuiţiile sugerate de propriile sale lucrări: "N-am căutat toată viaţa decât esenţa 
zborului! Zborul, ce fericire!" 12 Iar Lui Nicolae Titulescu, îi mărturisea, se pare: " ... 
nu amănuntul creează opera, ci ceea ce este esenţial". 13 

Reinventată de Rodin, tehnica non-finito-ului avea să fie lăsată în urmă de 
Brâncuşi. Drumul Artei, însă, rămâne - (ca şi prezentul articol) - non-finito. 

SUMMARY 

The article deals with the non-finito technique in sculpture, starting 
/rom an item in the sculpture col/ection of the Museum of Bucharest- Eric de 
Nussy s "Ecstasy ". 

Ilustraţii: Eric de Nussy, Extaze - marmură. Patrimoniu M.M.B. Foto L.I.G. 

8. Apud Alexandru Buican, Brâncuşi, ed.Atemis, Bucureşti, 2006, p.144. Despre Brâncuşi, elevul său, 
sculptorul japonez Isamu Noguchi, pomenea" ... mereu acea căutare a perfecţounii." (p.356). 
9. Idem, p. 208. 
10. Idem, p. 230. 
11. Idem, p.304. 
12. Idem, p.300. 
13. Idem, p.378. 
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ARTĂ ŞI ISTORIE 
ÎN OPERA LUI TATTARESCU 

N azen Ştefania Peligrad 

Cercetarea noastră cuprinde un studiu urmărind conotaţiile politico-istorice şi 
creştine din cele mai reprezentative opere ale lui Tattarescu. Atenţia va fi concentrată 
pe lucrarea Renaşterea României (fig. I). Celelalte creaţii artistice sunt Nemesis 
(fig.2) şi Unirea Principatelor (fig.3). Aceste lucrări aduc în discuţie semnificaţiile şi 
simbolismul picturii istorice din arta plastică românească. Compoziţiile pot fi privite 
ca o triadă alegorică menită să dea o semnificaţie politico-istorică, artistul fiind un 
adept al mişcării revoluţionare. Nu întâmplătoare a fost intrarea lui în grupul Frăţia şi 
prietenia strânsă cu Nicolae Bălcescu. Renaşterea României este una dintre cele mai 
importante lucrări de artă ale pictorului şi printre puţinele unde se poate reconstitui 
traseul ascendent al compunerii ei într-o formă plastică - România identificată într
o femeie adormită (într-o primă fază), urmată de sugestiile lui Bălcescu pentru 
sensurile acestei lucrări (forma finală tânăra femeie acoperită de un voal este ridicată 
de un înger). Prin pictura Nemesis - zeiţa răzbunării (1853) Tattarescu a imortalizat 
ultimele clipe trăite alături de Bălcescu şi a preluat semnificaţiile existenţei clubului 
revoluţionarilor antibonapartişti Nemesis 1

• Unirea Principatelor concentrează prin 
geneza formelor sentimentul naţional al poporului român. 

·Renaşterea României este una din cele mai reprezentative creaţii ale lui 
Gheorghe Tattarescu marcând printr-o simbioză completă politico-religioasă 

credinţa creştină ca esenţă spirituală a poporului român. Prin această creaţie artistică 
Tattarescu a fost printre primii artişti care au creat o pictură militantă alături de 
Negulici, Iscovescu şi Rosenthal2. În studiul de faţă ne propunem o interpretare mai 
puţin obişnuită a acestei compoziţii alegorice. Credem că această pictură este la bază 
un tablou religios încărcat vizibil cu conotaţii istorice. La 7 ianuarie 1849 Tattarescu 
s-a întors la Roma unde a închiriat un atelier pe Via Mario di Fiori. Aici a început 
studiile şi schiţele pregătitoare pentru lucrarea Renaşterea României. În anul 1849 i-a 
scris lui Creţulescu: "Îndată ce am sosit la Roma ... mi-am luat un studiu, unde am şi 
început un tablou adătat (dedicat, n.a.) ţării "3

• Tattarescu vorbea despre primele faze 

I. J. Wertheimer-Ghika, Gheorghe Tattarescu şi revoluţia de la 1848, Editura Meridiane, Bucureşti, 
1971,p.33. 
2. Ibidem„ p. 32. 
3. Ibidem, p. 23. 
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ale acestui studiu: "Este o alegorie imaginată într-o femeie care doarme somnul de 
secole, un înger o scoală şi îi arată semnele religiei, ştiinţei şi frumoaselor arte. Apoi 
pentru a arăta mai bine ţara noastră, am pus (simbolul) stăpânul Dunării de o parte 
şi în cealaltă pe un bătrân cioban care se minunează văzând progresu/"4

• În luna 
iulie a anului 1850, Tattarescu trimitea lucrarea Renaşterea României la Bucureşti, 
fiind expusă într-una din sălile din Colegiului Sfântul Sava. Tabloul a avut un impact 
copleşitor asupra publicului, iar Barbu Ştirbei a luat câteva măsuri pentru a limita 
accesul publicului la această lucrare5• Înainte de a începe studiul iconografic vom 
da câteva date de ordin tehnic, necesare completării imaginii de ansamblu a acestei 
reprezentări vizuale. Tehnica folosită este ulei pe pânză, dimensiunea 229/154 cm, 
inv. 376, Muzeul Municipiului Bucureşti- Muzeul Gheorghe Tattarescu6

• La o primă 
vizualizare se poate observa împărţirea compoziţiei în două registre determinând 
spaţiul terestru de cel divin prin perspectiva liniară, claritate a expunerii, simplitate a 
structurii prin intermediul ordinii, a simetriei şi a proporţiilor. Detaliile componente 
nu trădează nici o informaţie legată de identitatea românească, excepţie făcând 
drapelul căzut pe jos aflat sub personajul feminin simbolizând România şi titlul 
lucrării. Veşmintele personajelor sunt de manieră antică. Tratarea picturală stă sub 
influenţa artei occidentale, dominantă în secolul al XIX-iea când în spaţiul artistic 
românesc a avut loc o îndepărtare însemnată de arta bizantină. Stilul neo-clasic a 
căpătat amploare în modul de construcţie picturală în creaţiile artiştilor români, lucru 
vizibil şi în pictura parietală din bisericile ortodoxe (de exemplu: frescele din biserica 
Spiridon, Antim, Icoanei din Bucureşti, etc.). În prima jumătate a secolului al XIX
lea în spaţiul artistic românesc a pătruns şi tehnica picturii în ulei atât în tehnica 
picturii de şevalet cât şi în tehnica reprezentărilor parietale din biserici. 

Renaşterea României" (cunoscută şi sub numele de Patria noastră sau 
Deşteptarea României) este o creaţie a stilului neo-clasic. În registrul inferior 
apare o tânără, simbolizând România, având lanţurile smulse din jurul picioarelor, 
un iatac turcesc rupt, fiind ridicată de un înger cu aripile uşor desfăcute. El indică 
cu degetul arătător al mâinii drepte divinitatea, iar în partea superioară Fecioara 
apare şezând, având o cruce latină în mâna stângă, acceptând prezenţa unui înger 
cu aripile decuplate ţinând în mână Scriptura, iar în faţa ei se află un sfeşnic. În 
partea dreaptă a Fecioarei este redat un glob, simbolul dominaţiei universale, o 
harpă şi o paletă de culori. Personajul feminin şi îngerul reprezentând divinitatea 
apar pe nori pufoşi. Privit în ansamblu există o organizare simetric-relativă care 

4. Idem„ 1958, p. 68. 
5. Ibidem, p. 108-109. 
6. I. Cristea; A. Popescu, Gheorghe Tattarescu, Muzeul Municipiului Bucureşti & Institutul Cultural 
Român, 2008, p. 97. 
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accentuează tipul de compoziţie închisă. Verticalitatea şi ascendenţa compoziţiei 

este redată prin faptul că îngerul şi Fecioara se află pe acelaşi ax, iar tânăra femeie, 
simbolizând România, este pe aceeaşi direcţie ascensională cu îngerul purtând 
amprenta mesajului dogmatic creştin. Compoziţia respectă regulile schemei Poarta 
armoniei, apropiată de Secţiunea de aur, ajutând la echilibrul structurii spaţiale şi 
al celui cromatic, construindu-se o formă geometrică internă. Avem de-a face cu o 
compoziţie închisă, unde elementele de limbaj şi mijloacele de expresie trăiesc în 
interiorul tabloului, dând mai multă tensiune mesajului transmis prin posibilităţile 
de compunere a formelor volumetrice modelate. 

Această structură compoziţională are două centre de interes prin distribuirea 
echilibrată a spaţiilor, a maselor cromatice cantitative/calitative, direcţionarea 

intenţionată a ritmului liniilor şi a formelor volumetrice: primul centru se concentrează 
pe tânăra femeie şi a îngerului. Al doilea centru este marcat de o zonă de lumini 
puternice în partea superioară a compoziţiei, zona reprezentării Maicii Domnului. 
Acţiunea se desfăşoară într-un peisaj tratat în manieră renascentistă (în depărtare 
sunt Munţii Carpaţi, văile şi fluviul Dunărea) redat prin persepectiva liniară, iar într
un plan apropiat se poate observa arhitectura fostei capitale Târgovişte şi siluetele 
unor personaje (ţărani - simbolul sărăciei existente în ţară). Astfel, a fost sugerată 
impresia de spaţialitate, de aproape-departe. 

Revenind la partea inferioară a tabloului se observă că personajul feminin, 
aşezat pe sol, este acoperit cu un voal, simbol al negurei prezente peste ţară, cu mâna 
stângă ţinând mânerul steagului (ales din 18487 

- Decretul nr. 1 din 14 iunie 1848 
al Guvernului provizoriu: Steagul naţional va avea trei co/ore: albastru , galben 
şi roş'u8}. Înainte de revoluţia din 1848 culorile drapelului Munteniei erau albastru 
şi galben, iar ale Moldovei albastru şi roşu9 • Gestul prudent al tinerei femei poate 
fi asemănat cu gestul făcut de Fecioară, cu mâna dreaptă, în scena Buna Vestire, 
privind neîncrezătoare la înger a cărui prezenţă impune, având picioarele într
a poziţie de fandare. Scena reface traseul !reviziei, surprinzând printr-un moment 
alegoric trezirea poporului român, să ia aminte la învăţăturile Bisericii Nedespărţite, 
ridicându-se, luptând pentru libertate şi demnitate prin/în numele credinţei, aşa cum o 
descria Tattarescu10

• Reprezentarea divinităţii se îndepărtează de canoanele bizantine 
stabilite prin conciliile ecumenice. Hieratismul, ascetismul personajelor, spaţialitatea 
cromatică restrânsă, sobrietatea gesturilor prezente în iconografia ortodoxă lipsesc. 

7. N. Djuvara, O scurtă istorie a românilor povestită celor tineri, Editura Humanitas, 2005, p. 197. 
8. J. Wertheimer-Ghika, Gheorghe Tattarescu şi revoluţia de la 1848, Editura Meridiane, Bucureşti, 
1971, p. 42, nota 37. 
9. Idem„ 1958, p. 70. 
IO. idem„ 1971, p. 25-26. 
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Studiul anatomic al desenului trădează forţa rigorii academice. 
Încifrarea mesajului iconografic continuă cu cele două personaje din partea 

inferioară a tabloului. Privite în oglindă refac propunerea Treimii şi momentul dispunerii 
Mariei (Eva cea nouă) adaptată la sintagmele viziunii occidentale din discursul 
catehetic. Compoziţia ar putea fi numită şi o "icoană-tablou" a cărei imagine este 
specifică catehezei pietiste. Mentalităţile modeme pătrunse în spaţiul românesc au fost 
asimilate de Tattarescu şi contopite cu ideea de libertate pe modelul permisivităţii. 

Mesajul cifrat al lucrării are conotaţii istorice referitoare la evenimentele 
revoluţionare conduse de Tudor Vladimirescu, la cele din 1848, la Regulamentul 
Organic 11

, însumând totodată şi conotaţiile idealurilor revoluţiei franceze din anul 
1789. Având o cunoaştere amplă asupra curentelor artistice şi a marilor artişti iniţiatori 
ai ideilor de fraternitate, libertate şi egalitate (Delacroix, Gros, Gericault) creaţia 
artistică a lui Tattarescu este încărcată cu semnificaţii multiple legate de trecutul, 
prezentul şi speranţele poporului român. Considerăm potrivită asemănarea ca mod 
de percepere şi înţelegere a unui manifest politic pictura lui Delacroix "Libertatea 
conducând poporul" -fig. 4. Trimiteri politice sunt relevate şi în compoziţia alegorică 
tratată în manieră clasică Nemesis - zeiţa răzbunării (1853) 12 • Lucrarea are în centrul 
compoziţional o prezenţă feminină cu privire tăioasă, având aripi asemeni îngerilor 
şi acoperită de o tunică. Ea ţine într-o mână focul răzbunării (crimele nepedepsite ale 
căror victime au fost colegii, revoluţionarii şi prietenii săi: Ion Negulici, Constantin 
Daniel Rosenthal sau Nicolae Bălcescu mort la Palermo în anul 1852) şi în cealaltă 
ceasul de nisip, ea având intenţia de a pedepsi pe criminali. În planul secund apar 
Abel mort şi Cain fugind; în zare se poate observa marea pe al cărei ţărm sunt sugerate 
clădiri indicând, poate, Marea Mediterană sau Palermo. Societatea românilor aflaţi 
la studii a fost formată la Paris în anul 1846 de Bălcescu şi Arcescu. Unul dintre 
scopurile acestei societăţi a fost acela de a edita în anul 1851 ziarul Junimea Română 
care cerea neatârnarea şi unirea românilor, temă reluată şi susţinută de presa franceză 
prin publicaţii ca: Le Constitutionnel, La Presse, Le Pays, etc. Tratatul încheiat a oferit 
Principatelor Române cârmuire naţională şi neatîmare, iar Unirea a fost discutată 
în convocările Divanurilor ad-hoc întrunite la Iaşi (22 septembrie) şi la Bucureşti 
(30 septembrie 1857). În anul 1856 Tattarescu termina comanda de la mânăstirea 
Târguşor şi aflând de unire a realizat un desen expus la Colegiul Sfântul Sava (era 
o continuare a picturii Renaşterea României), fiind apreciată de presă: "Cine nu a 
admirat la colegiu tabloul lui Tattarescu, Înfăţişând România rupând lanţurile şi 
ridicând vălul ce-i acoperă ochii spre a privi un viitor mai fericit? Acest tablou 

11. Idem., 1958, p. 74. 
12. T. Voinescu, Gheorghe Tatlarescu 1818-1894,Academia Română, Publicaţiile Fondului Elena Simu 
IV & Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. Imprimeria Naţională. Bucureşti, 1940, p. 25. 
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este continuarea celui de la colegiu. Pictorul, neavând însă timp suficient pentru 
a face un mare tablou, s-a mărginit a face numai un desen, rămânând ca mai pe 
urmă să trateze acelaşi subiect într-un tablou mare. Desemnul înfăţisează pe primul 
plan Dunărea cu valurile sale care înconjoară ţara ca un brâu, aducându-i avuţiile 
Orientului şi civilizaţiunea Occientului. În stânga se văd ruinele Severinului şi între 
ruine un bătrân păstor culcat, care priveşte spre cer cu inima plină de speranţă. 
Acolo el zăreşte două femei strălucitoare de tinereţe şi frumuseţe, înfăşurate într-un 
steag pe care e scris "Unire". Aceste două femei sunt două surori iubite care voiesc 
a forma un singur suflet. Împrejurul lor se văd emblemele celorlalte puteri. Aceasta 
este o curtoazie a artistului pentru reprezentarea acestor puteri, de la care naţia 
aşteaptă dreptate. - Acest desen poartă titlul "Unirea", dedicată naţiei române. 
Se va trage în mii de exemplare aşteptând ca aprobarea naţiei să răsplătească pe 
meritosul artist căruia îi adresăm mulţumirile noastre cele mai sincere şi urându
i ca totdeauna penelul său să se insipire de subiecte naţionale. "13 După cum se 
poate observa lucrarea finală Unirea Principatelor a fost completată cu câteva detalii 
cu conotaţie simbolizantă: în partea superioară a lucrării apare un înger care ţine 
deasupra stemelor o coroană, simbolul unirii celor două principate, iar pe steag sunt 
prezente capul de bour, specific Moldovei şi vulturul Munteniei. În anul 1857 litografia 
Unirea Principatelor a fost multiplicată în mii de exemplare, fiind considerată primul 
desen care introducea noţiunea de naţionalism la începuturile graficii româneşti 14 • 

Principatele dunărene au beneficiat de ajutorul împăratului Napoleon al-III-lea, după 
Congresu,l de la Paris din 30 martie 185615 • Unirea Principatelor a lui Tattarescu a fost 
impulsul şi pentru alţi artişti din spaţiul românesc care au abordat teme naţionale după 
votul în favoarea Unirii: litografia lui Szathmary cu portretele „domnilor Comisari 
Internaţionali pentru reorganizarea Principatelor", lucrarea lui Theodor Aman Unirea 
Principatelor - fig.5 expusă la librăria lui G. Ioanid trimisă ulterior la Paris pentru 
pronunţarea votului în favoarea unirii sub un singur domnitor înfăptuită la Iaşi pe 5 
ianuarie, la Bucureşti în ziua de 24 ianuarie 1859 prin alegerea colonelului Alexandru 
Ioan Cuza, domn al Principatelor Unite16

• 

Privite în ansamblu aceste lucrări sunt un manifest politic făţiş în sprijinul 
revoluţiei de la 1848, purtând văpaia revoluţiei din anul 1789 din Franţa, chiar dacă 
susţinătorii ei încetaseră să mai trăiască (lucrarea Nemesis). Prin aceste reprezentări 
erau expuse problemele legate de ideea naţională, socială şi viitorul echivalat cu 

13. Ibidem, p. 34. 
14. I. Cristea, A. Popescu, Gheorghe Tattarescu, Muzeul Municipiului Bucureşti & Institutul Cultural 
Român, 2008, p. 32. 
15. ***Napoleon al-III-lea şi Principatele Române, 2008, p.18. 
16. J. Wertheimer-Ghika, Gheorghe Tattarescu - un pictor român şi veacul său, Editura de Stat pentru 
literatură şi artă, Bucureşti, 1958, p. 139-140. 
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credinţa ortodoxă a poporului român. Cercetarea atentă a acestor picturi dă naştere la 
interpretări şi sensuri diversificate toate ducând spre ideea de demnitate, integritate 
şi mândria poporului român. 

Întreaga creaţie a lui Tattarescu a stat sub deviza celor două lozinci: "Dreptate 
şi Frăţie" scrise pe steagul de la 1848: "Dreptate, această stea strălucitoare care 
luminează omenirea şi o povăţuieşte în calea binelui;Frăţie, acest sentiment străbun 
românesc, care leagă inimile pentru obştescul folos "17

• 
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Fig. I 
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Fig. 2 
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Fig. 3 
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Fig.4 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



PATRIMONIU 335 

Fig. 5 
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SUMMARY 

Historical moments in the work of Tattarescu - Our research is applied to the 
political-historical, and christian implications in the most representative paintings 
ofTattarescu. The mainfocus will be on the painting Renaşterea României (Rebirth 
of Romania, Fig. 1). The other works are Nemesis (Fig. 2), and Unirea Principatelor 
(The Unification ofthe Principalities, Fig. 3). These works bringforth the debate on 
the significances and symbolism of historical paintings in the Romanian arts. The 
above-mentioned paintings can be considered to be an allegorical triptych intended 
to give a political-historical meaning to the author s creation, Tattarescu being a 
supporter ofthe 1848 revolutionary movement. It is by no means an accident that he 
entered the Fratia group, and had a longstanding frienship with Nicolae Bălcescu. 
The Rebirth of Roman ia is one of the most important works of the pa inter and one of 
the few that give a glimpse in the process of its creation as a work of art - România, 
identified as a sleeping woman (the first phase), followed by the developments 
pro posed by Bălcescu for enhancing the symbolism (the final phase depicts the young 
woman covered by a vei/ that is raised by an angel). Nemesis (1853), the goddess 
of revenge, enabled Tattarescu to represent the last moments experienced next to 
Bălcescu (who died in 1852), and to convey the significances of the existence of the 
antibonapartists' club Nemesis18

• The Unifica/ion of the Principalities sums up, in 
art form, the national feelings of Romanians. (N.S.P.) 

18. J. Wertheimer-Ghika, Gheorghe Tattarescu şi revoluţia de la 1848, Ed. Meridiane, 1971, p. 33. 
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Angelo-Barbu Popescu 

Moto: "Sculptura este o artă costisitoare. " 
- Jon Jalea în 1942 

Ivan Mestrovic (1883 - 1962), născut în 
Croaţia, s-a afirmat în lumea artelor ca sculptor, 
pictor, gravor (1). Debutează la Viena. În anii '20 
americanii îi organizează o expoziţie personală gen 
"One Man Show" (2). Sculptura este modul lui 
de afirmare, manifestându-se prin opere inspirate 
de istoria Iugoslavi ei - ciclul de la Kosovo ( 1 ). 
Ca pictor şi gravor se remarcă prin portrete şi 

reliefuri. Dar sculptura îl confirmă pe plan mondial: 
"Michelangelo'', "Autoportret'', "Pieta'', "Moise'', 
"Iov'', "Învingătorul'', "Ivan evanghelistul" (3). 

Lucrările lui Mestrovic sunt expuse în 
muzee din S.U.A., Europa, precum şi pe meleagurile 
natale. Capitala Washington D.C. se mândreşte cu 
o sculptură - un bronz de o rară eleganţă amplasată 
pe Massachussets Avenue - pe fericitul Ieronim, 

tălmăcitorul Sfintelor scripturi 
în limba latină. 
Ivan Mestrovic, se pare, a 
avut cele mai multe sculpturi 
în Bucureşti după cele din 
Iugoslavia: Ion I. C. Brătianu 

(în granit de Dalamţia-1938), 

amplasat pe prelungirea Bd. 
Dacia, Carol I (în bronz - 9 
mai 1939), Ferdinand cel Loial 
cu cele patru Victorii înaripate 
(în bronz - 1942). În clădirea 
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Fundaţiei Brătianu există un bust al lui Ion I. C. Brătianu, tot din piatră-granit de 
Dalmaţia, o intenţie de bust pentru Ion Antonescu. 

Să le luăm pe rând: 
1. Statuia lui Ion I. C. Brătianu, din granit lustruit de Dalmaţia, a fost 

comandată de Fundaţia Brătianu. S-a livrat în anul 193 7, dar a fost inaugurată la 
27 noiembrie 1938; după 1948 a fost scoasă de pe amplasament şi a ajuns la .... 
Goleşti (fostă propietate a lui Ion Ghica). După "Zavera" din decembrie 1989 a fost 
recuperată şi reamplasată pe Bd. Dacia (4). 

2. Regele Carol al Ii-lea a dorit să ridice o statuie din bronz pentru Carol 
I. Proiectul a fost câştigat de Mestrovic. Statuia trebuia livrată înainte de 20 aprilie 
1939, când se împlineau 100 de ani de la naşterea primului nostru rege. Arh. Mădălin 
Găgeanu ( 5) deţine în colecţia sa o fotografie (datată 12.03 .1939) cu macheta statuii 
Carol I (scara 1:1) pe locul în care a fost amplasată (cu spatele la clădirea Fundaţiei 
Carol I - astăzi Biblioteca Centarlă Universitară- în fundal se vede fosta clădire 
a Jokey-Club, azi dispărută la sistematizarea pieţei Palatului Regal). Statuia a fost 
inaugurată la 9 mai 1939 (6). Ridicată pe un piedestal placat cu marmură roşie, 
statuia propriu-zisă, din bronz, îl reprezintă pe Carol I fără coroană sau chipiu. 

3. Tot Carol al Ii-lea mai comandă, tot lui Mestrovic, o statuie a regelui 
Ferdinand I - cel Loial - care trebuia să fie flancată de patru Victorii (cele patru 

provincii care alcătuiau România Mare). Arh. Mădălin Găgeanu are în colecţia sa 
amplasarea machetei statuii lui Ferdinand I - fără cele patru Victorii - la intersecţia 
Bd. Lascăr Catargiu (fost Ana lpătescu) cu Piaţa Victoriei, cu data de 04.05.1939. 
Ziarul "Lumea Românească" din ziua de 2 octombrie 1938, cu adresa în str. C. Miile, 
nr. 12, fostă Sărindar, publică în pagina 5 un anunţ al Ministerului Cultelor şi Artelor 
referitor la amplasarea statuii în Piaţa Victoriei şi cere sistematizarea Pieţei. În cele 
din urmă s-a hotărât amplasarea statuii cu cele patru Victorii pe Şoseaua Kiseleff, 
la primul rond al acesteia. Planurile pentru monumentul lui Ferdinand s-au trasat în 
prezenţa lui Mestrovic la 14.05.1940, lângă Muzeul de Artă Naţională Carol I (astăzi 
Muzeul Ţăranului Român) şi fostul pavilion al Salonului oficial (6). Mestrovic a 
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revenit la Bucureşti la 08.11.1941 pentru inaugurarea prevăzută la O 1.12.1940, când 
statuia era deja amplasată. A urmat cutremurul din 1 O noiembrie, producându-se 
deteriorări serioase. S-a refăcut monumentul, care a fost inaugurat, fără pompă, în 
toamna lui 1942 . 

Foarte interesant: soclurile statuii lui Carol I şi a lui Ferdinand sunt identice, 
din toate punctele de vedere. Statuia lui Carol I a fost flancată de două tancuri ruseşti 
capturate în 1941 (8). 

4. În holul Fundaţiei Brătianu (str. 
Biserica Amzei, nr. 5) se găseşte un bust, 
atribuit tot lui Mestrovic. Nu se ştie data 
inaugurării, nu este semnat, este aşezat pe 
un soclu de marmură neagră pe care este 
scris "I. I. C. Brătianu" şi lateral "Mestrovic" 
cu vopsea albă. De existenţa acestui bust 
ştie puţină lume (funcţionarii şi vizitatorii 
Bibliotecii Naţionale). Date despre acest bust 
sunt în posesia domnului istoric şi critic de 
artă Petre Oprea. Datorită puţinătăţii datelor 
nu a scris nimic despre acest bust. În anul 
1948 bustul şi piedestalul au fost ascunse în 
subsolul clădirii. După 1990 a fost reinstalat 
în holul clădirii . 

5. Bustul sau statuia lui Ion 
Antonescu a fost comandat, bănuiesc, lui 
Mestrovic în perioada noiembrie-decembrie 1940 (?), când acesta a făcut o ultimă 
călătorie în România. În atelierul său de la Split (Spalato) a existat un monument 
al mareşalului, dar din cauza evenimentelor a fost zădărnicită aducerea lui în ţară 
şi apoi retopit (6). 

În vremuri normale, Bucureştiul s-ar fi mândrit cu opt sculpturi ale lui 
Mestrovic (1.1.C. Brătianu, Carol I, Ferdinand Întregitorul cu cele patru Victorii, 
bustul lui 1.1.C. Brătianu) la care, poate, s-ar fi adăugat şi ... Ion Antonescu. 
Ce s-a întâmplat cu cele opt opere ale lui Mestrovic? 
Statuia lui Carol I a început să fie vandalizată în noaptea de 30 spre 31 decembrie 
1947 (6). Ferdinand şi cele patru Victorii mai erau amplasate la 8 martie 1948, 
informaţie comunicată de dl. Şerban Caloianu (7). Tot în 1948 au fost debulonate 
cele şase sculpturi din bronz trecând prin depozitele Pirotehniei armatei, devenite 
ulterior Garajele Grozăveşti (6). Statuia lui 1.1.C. Brătianu (din granit) a ajuns la ... 
Goleşti şi bustul din incinta Fundaţiei Brătianu ascuns în beciurile acesteia au scăpat. 
În 2008 mai sunt numai 2 lucrări ale lui Mestrovic în Bucureşti. Ministerul Culturii şi 
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Cultelor doreşte să restaureze statuia lui Carol I. Despre Ferdinand Întregitorul nici 
nu se mai pomeneşte. 

Se vehiculează informaţii că mai există, totuşi, statuile lui Carol I, Ferdinand 
I şi Victoriile, chiar în Bucureşti!!! 

Ivan Mestrovic a avut o viaţă zbuciumată. A fost încarcerat în 1943-1944 
de Poglavnicul Croaţiei Ante Pavelic. La intervenţia Papei Pius al XIII-lea a fost 
eliberat. A ajuns în S.U.A., unde primeşte o catedră la Universitatea Syracuse-New 
York. Devine cetăţean al Statelor Unite în 1954 în prezenţa preşedintelui Dwight 
Eisenhower. Se stinge din viaţă în patria sa de adopţie, la South Bend, în 1962 (2). 

În România au existat 6 statui ale lui Ferdinand (Chişinău, Ismail, Silistra, 
Bucureşti, Oradea, Turnu Măgurele), azi, în 2008, nu mai există nici una. 
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SUMMARY 

The article presents the Bucharestan works of the Serbian sculptor Ivan 
Mestrovic. 
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