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I. "BUCUREŞTI LA 550 DE 
ANI DE LA PRIMA ATESTARE 

~ ~ 

SCRISA CUNOSCUT A" 
Comunicări susţinute la sesiunea ştiinţifică aniversară din 17 

septembrie 2009, organizată de Muzeul Municipiului Bucureşti şi 
Ministerul Administraţiei şi Internelor, sub auspiciile Academiei 

Române şi Primăriei Municipiului Bucureşti. 
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BUCUREŞTI LA 550 DE ANI DE ATESTARE 

O JUMĂTATE DE MILENIU ŞI 
O JUMĂTATE DE VEAC 

7 

acad. Răzvan Theodorescu 

< > jumătate de mileniu şi o jumătate de veac, iată o vârstă venerabilă care face 
111 u mrc oricărui oraş european şi care nouă, românilor, ne conferă o mândrie legitimată 
rhiar prin istoria Bucureştilor. Cwn va fi arătat oraşul nostru ne-o indică rodnicele 
n:n.:ctări arheologice - şi vă invit să vizitaţi recentele descoperiri din faţa Băncii 
Nalionale, - ne-o spun călătorii veniţi din toate punctele cardinale. Un consul străin, 
ujuns pe aceste meleaguri în secolul optsprezece, descrie urbea sărbătorită astăzi 
drept „oraş mare şi frumos şi foarte populat, cu foarte frumoase edificii publice" şi 
lol pc atunci îi ţinea isonul un demnitar otoman care vedea un oraş „bine zidit, cu 
biserici frumoase şi bogate şi cu case măreţe". 

Sunt numai două dintre numeroasele impresii de călătorie descriind capitala 
Tllrii Româneşti de cinci veacuri încoace, iar şirul lor poate merge până la peregrinii 
I impurilor modeme, până, de pildă, la Paul Morand, ambasadorul francez, autor al 
111ult cititei cărţi-reportaj „Bucarest". 

Oraş al grădinilor şi al hanurilor, oraş al uliţelor cu aer de Balcani, oraş al 
asimetriilor provocatoare şi al haosului pitoresc, oraş al sintezelor, Bucureştiul 
rllmâne, singura capitală în Răsăritul european unde poţi întâlni, la tot pasul, toate 
slilurile arhitectonice ale continentului, de la cel post-bizantin la rococo-ul turcesc, 
de la neo-goticul pe care chiar acest muzeu îl respiră, la eclectismul şi academismul 
frnntuzesc demne de „Micul Paris'', de la „Art Nouveau" la „Art Deco'', de la 
neo-românescul epocii Marii Uniri până la cubismul internaţional. Pe de altă 

parte, întâlnim aici arhitectura sacră, care ascunde înţelesuri şi ideologii dinastice 
11utohtone, de la Radu-Vodă până la Cotroceni şi la dispăruţii Văcăreşti. 

Dar mai este Bucureştiul şi un loc al supremelor opriri eminesciene şi al modernităţii 
11rgheziene, al sincroniilor avangardiste cu Europa, un loc al dramaturgiei naţionale 
de la „Noaptea furtunoasă" la „Domnişoara Nastasia", un loc al sonurilor muzicale 
iscate din toate orizonturile, de la cântul liturgico-folcloric al lui Anton Pann, până 
111 creaţia enesciană. 

Nu mai puţin - trebuie mereu reamintit, din păcate, - rămâne capitala României 
~i singurul loc de pe planetă al cărui patrimoniu a fost agresat şi vandalizat în timp 
lli.; pace, rănile finalului de epocă totalitară nefiind vindecate nici astăzi, când o 
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10 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXIV 

podurilor, care se pavează „cu piatra cea mai tare aflată în munţii Ţării Româneşti"4, 

în locul podinelor. „Cu puţin înainte de 1828, scria martorul francez Bechamp, nu 
mai era trebuinţă de a avea felinar spre a eşi seara din casă ... Da, sub Grigore Ghica 
se respira, se trăia într-o viaţă nouă, barbaria se retrăgea, aspirându-se din ce în ce la 
un viitor mai bun„5• 

Încep să fie construite şi noi edificii, chiar din timpul domniei pământene a lui 
Grigore Ghica şi mai ales în perioada regulamentară; se reconstrueşte vechiul spital 
Colţea şi se deschide noul spital Brâncovenesc cu instrumente chriurgicale de la 
casa Charriere din Paris, spital care ajunge să număre în 1861 200 de paturi. 6 La 
Colentina se ridică, în anii 20 ai veacului, palatul lui Grigore Ghica, mai apoi casa lui 
Dinicu Golescu de de pe podul Mogoşoaiei este transformată în „palat de ţeremoni".7 

În perioada regulamentară se vor construi şi cazărmi. 
În primăvara anului 1830, generalul Kiseleff constituie o comisie „pentru 

înfrumuseţarea şi îndreptarea politiei", din care fac parte mari boieri, dar şi ingineri, 
„arhitectoni" şi medici.8 Se fac proiecte, dar se şi adoptă unele măsuri pentru 
salubritatea oraşului, ba chiar se elaborează un plan pentru transformarea Dâmboviţei 
în râu navigabil, iar un francez se oferă să concesioneze iluminatul străzilor „ca la 
Londra".9 Printr-un Regulament pentru starea sănătăţii şi paza bunei orânduieli în 
politia Bucureştilor se prevede: limitarea extinderii oraşului, stabilirea unei reţele de 
străzi principale şi lărgirea celor prea strâmte, degajarea Dâmboviţei şi îndreptarea 
malurilor, scurgerea bălţilor, stabilirea de pieţe, plasarea exterioară a cimitirelor, 
iluminarea şi promenadele, de asemenea construirea a cinci mari canale de scurgere, 
unele boltite, a 50 de cişmele, a unui teatru şi a unei grădini publice. 10 Se aliniază 
clădiri, se nivelează străzi, se închid uliţe şi ulicioare „netrebnice". Paradoxal, marele 
incendiu din 184 7 va ajuta la opera de sistematizare şi modernizare a oraşului. 

La capătul domniei lui Bibescu fiinţau în Bucureşti printre edificiile publice: 
Curtea administrativă, Curtea de Justiţie, Statul major, Casa Sfatului orăşenesc, 
Colegiul Sf.Sava, Cazarma de infanterie, Cazarma de cavalerie, ca şi palatele Ghica 
şi Ştirbei, ori clădiri impozante cum erau casele Meitani, Oteteleşeanu, Lenş etc. 11 

Din 1846 au fost pornite şi lucrările de construire a Teatrului Naţional, care va fi 

4. Nestor Urechia, Primele pavele de piatră în Bucureşti, în ''Propilee literare", II( 1927), p. 23-24 
5. Apud C. Moisil, Bucureştii vechi. Schiţă istorică şi urbanistică, Bucureşti, 1932, p.37. 
6. Dan Berindei, Oraşul Bucureşti reşedinţă şi capitală a Ţării Româneşti (1459-1862) Bucureşti, 
1963, p. 243. 
7. Ibidem, p. 244. 
8. Ibidem, p. 236. 
9. Ibidem, p. 237. 
IO.Ibidem. 
11. Victor Papacostea, Un observator prusian în Ţările Române acum un veac, Bucureşti, 1942, p. 71-72. 
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BUCUREŞTI LA 550 DE ANI DE ATESTARE 11 

l111'11ciul şi inaugurat sub Ştirbei în 1852. 
C ) comisie de înfrumuseţare va lucra şi în timpul domniei lui Barbu Ştirbei şi 

1 0111isii similare acesteia şi celei din anii '30 activează în oraş începând din 1859. De 
d11111 necasta s-a luat în discuţie formarea unui „bulevard interior" care să despartă 
0111~111 de „foburguri", amenajarea unor artere late de 20 m, având menirea de a 
11111 l~cnlrul cu barierele oraşului, rectificarea Dâmboviţei şi construirea de cheiuri, 
1l'lm-crca pavajului cu piatră regulată, canalizarea străzilor. 12 Planurile depăşesc cu 
1111111 realizările efective, dar schimbările sunt evidente. Circulaţia în oraş devine 
11111i lesnicioasă, transformări vizibile au loc în domeniul construcţiilor şi a dotărilor 
1•1hli111rc. În 1860, fiinţau în Bucureşti 16 283 clădiri din zid, faţă de 2184 clădiri din 
11·11111 şi 4992 din chirpici. 13 Cele de zid reprezentau jumătate din totalul clădirilor 
~1111il11rc din Ţara Românească (34 750)! De asemenea, în 1860 se întâlneau în 
l l11rnrcşti 58 de clădiri cu trei caturi şi 1327 de clădiri cu două caturi 14! Producţia de 
l'nrnmizi se intensifică şi este controlată, impunându-se dimensiuni-tip ale acestor 
111111criule de construcţie de bază. 

· l 'rcptat, reţeaua de străzi pavate se extinde, dar evident marele beneficiar rămâne 
1·1•111 ni I oraşului. Din 1834 străzile capătă denumiri, punându-se tăbliţe cu numele lor. 
c hndinile publice se adaugă grădinilor oraşului: „Aleiul" de la Mitropolie, grădina 
hlnrcl, cea de la Colentina Ghiculeştilor, grădina Kiseleff - Şoseaua şi Cişmigiul. 

1 li•Nliinţarea morilor de pe Dâmboviţa se realizează cu mare greutate şi inundaţiile 
p1111 în primejdie riveranii; inundaţiile din 1864 şi 1865 au marcat destinele oraşului, 
prnhlcma se va rezolva în anii 80 când se realizează sistematizarea cursului râului. 
111 11111i 1846 s-a pus piatra fundamentală a lucrărilor de alimentare a Bucureştilor cu 
upn din Dâmboviţa, prin conducte. Dar în 1859 erau alimentate 23 de îantâni publice 
~1 doar 13 case particulare. 15 În 1861 se cerea ramificarea reţelei de apă, ceea ce s-a 
11•11lizat treptat. Marile canale colectoare de scurgere se realizează şi ele cu multă 
wc11lute. Iluminatul face progrese. În 1833 funcţionau 280 de felinare, în 1855 erau 
117 de felinare în funcţiune, iar din 1856 s-a introdus iluminarea cu „idrocarbură" -

1-1111. lumpant. 16 În 1859 se cerea dublarea numărului felinarelor ca să nu rămână doar 
„uliii privilegiate". 17 

Din 1862 oraşul Bucureşti devine capitala statului naţional şi în aceste condiţii 
d1·1.voltarea i se accentuează, atât pe plan economic cât şi edilitar. Sunt înfiinţate 
1l1vcrse întreprinderi, din care nu lipsesc cele din domeniul metalurgic; de asemenea, 

I •1 I >un Berindei, op.cit. , p. 240. 
I I „Anale Statistice", 1860, p. 124-125, 128-129. 
1·1. lhidem, p. 124-125. 
I \ llun Berindei, op.cit, p. 253. 
I 11 /h/Jem, p. 255-256. 
I I. lhltlem, p. 256. 
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12 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXIV 

se dezvoltă mari ateliere ale statului şi îndeosebi ale armatei. În 1871, este inaugurată 
uzina de gaz aerian la Filaret. În 1872 este introdus tramvaiul cu cai, iar în 1869 
şi 1872 oraşul este legat prin căi ferate de Giurgiu şi Târgovişte, fiind dotat cu 
Gara Flaret şi apoi Gara de Nord. După adoptarea legii de încurajare a industriei 
în 1887, se ajunge ca în oraş să fiinţeze în 1893 115 întreprinderi care beneficiau 
de prevederile acestei legi. Banca Naţională este înfiinţată în 1880 şi în oraş se va 
dezvolta o reţea de instituţii bancare. 

Între 1880 şi 1883 s-a rezolvat problema regularizării cursului Dâmboviţei, 
procedându-se la rectificarea cursului şi la adâncirea albiei, ca şi la construirea unor 
poduri modeme. De asemenea, s-au deschis marile bulevarde din centru reorientate 
vest-est şi nord-sud. Construindu-se uzinele electrice de la Grozăveşti şi apoi de la 
Filaret a putut fi extins iluminatul modem, electric, iar în 1894 tramvaiul electric 
pe linia Obor-Cotroceni. În 1890, a apărut telefonul. 

O serie de edificii publice au fost ridicate în ultimele decenii ale secolului al 
XIX-iea şi la începutul veacului următor - amintim dintre ele: Ministerul de Finanţe 
(astăzi Muzeul Colecţiilor), Banca Naţională a României, Palatul Justiţiei, Monitorul 
Oficial (astăzi Arhivele Statului), Ministerul Instrucţiunii Publice, Palatul Poştelor 
(astăzi Muzeul de Istorie Naţională), Facultatea de Medicină, Muzeul de Istorie 
Naturală, Institutul geologic, Palatul Casei de economii şi consemnaţiuni, Ministerul 
Agriculturii, Ministerul Lucrărilor Publice (astăzi Primăria generală a Capitalei). 
Edificiilor publice li s-au adăugat clădiri private. Amintim, printre altele: Palatul 
Cantacuzino, casa Creţulescu de pe Ştirbei Vodă, casa Assan din Piaţa Alexandru 
Lahovari, casa Monteoru de pe Calea Victoriei. 

În ansamblu, toate aceste construcţii, adăugate celor existente de mai înainte, au 
contribuit ca oraşul să dobândească aspectul de Mic Paris, denumire dată mai întâi de 
vizitatori străini. Denumirea se referea mai ales la partea centrală a oraşului, înzestrată 
edilitar, cu edificii şi construcţii comparabile cu cele ale unor mari oraşe apusene, 
beneficiind şi de o reţea de magazine comparabile celor pariziene prin mărfurile pe 
care le desfăceau, dar ea avea în vedere şi modul de viaţă al protipendadei bucureştene. 
Dacă mai avem în vedere şi dezvoltarea vieţii culturale, în care fiinţa o viaţă teatrală 
de înalt nivel, în oraşul unde în 1864 se înfiinţase Universitatea, iar doi ani mai târziu 
Academia Română, înţelegem şi mai bine că denumirea îşi avea justificarea. 

Oricum, între 1821 şi sfârşitul veacului al XIX-iea procesul de modernizare a 
oraşului, dar şi cel de creştere - în 1831 circa 70 OOO locuitori, inclusiv flotanţii, 

în 1859-1860 121 754 de locuitori ( 45 % din populaţia urbană a acelei vremi din 
Ţara Românească), iar 1903 289 184 de locuitori - a fost aproape uimitor. Oraşul s-a 
transformat, s-a îmbogăţit şi mai ales s-a modernizat, în limitele epocii respective. 
Veacul al XX-iea avea să-i rezerve noi etape de creştere spectaculoasă şi de dezvoltare, 
mai ales după ce avea să devină capitala unei Românii cu hotare desăvârşite. 
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BUCUREŞTI LA 550 DE ANI DE ATESTARE 13 

SUMMARY 

The I 9th century meant a crucial point in the life of the Romanians and their 
('api tal. The modern Roman ian era brought about the independence of the country, 
III<' territorial union, reforms that re-oriented the social, politica/, cultural life 
ltiwards the values and models o/Western Europe. 
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BUCUREŞTI - REŞEDINŢĂ DE SCAUN DOMNESC 
550 de ani de atestare documentară 

acad. Ştefan Ştefănescu 

Secolul al XIV-lea a înscris în geografia politică a Europei afirmarea statelor 
româneşti de sine stătătoare, Ţara Românească şi Moldova. 

La trecerea de la instituţia voievodatului la aceea a domniei, prin care se 
marca procesul politic unificator care a stat la baza constituirii statelor româneşti 
independente, au conlucrat factori politici de pe întreg spaţiul locuit de români. 

Statul în Ţara Românească, înfăptuit în urma unui îndelung proces de creşteri 
interne, a beneficiat de pe urma imigrărilor din Transilvania, ca şi a mişcării de 
populaţie din interior, impulsionată de creşterile demografice din unele părţi. 

Două sunt direcţiile principale din care elementele româneşti s-au pus în mişcare, 
stimulând organizarea populaţiei şi unificarea formaţiunilor politice româneşti dintre 
Dunăre şi Carpaţi. Prima, sesizată documentar, este cea din nordul Olteniei şi „Ţara 
Haţegului", nucleul vechiului stat-fortăreaţă care a fost Dacia, „cuibul primitiv" 
- după expesia lui B.P.Haşdeu - al colonizării romane în Dacia. De aici a pornit, 
într-o vreme în care cumanii dominau în ţinuturile româneşti, mai mult nominal însă, 
acţinea de creare a unui stat românesc la sud de Carpaţi. Sub voievodul Litovoi şi 
în timpul urmaşilor lui (spre mijlocul şi în a doua jumătate a secolului al Xiii-lea), 
a avut loc acţiunea de unificare a organizaţiilor politice din Oltenia; s-a trecut apoi 
la est de Olt, încercându-se şi înglobarea organizaţiilor politice din stânga Oltului. 
A doua direcţie a fost cea pornită din Ţara Făgăraşului (Terra Blacorum amintită 
în mai multe documente din prima jumătate a secolului al XIII-lea). Prin această 
Ţară a „Românilor" s-a pus în mişcare, mai ales spre sfârşitul secolului al XIII
lea, un asemenea potenţial uman, încât s-a creat mitul că statul Ţara Românească 
s-ar fi datorat „descălecatului" din Transilvania. Este intersant totuşi de remarcat 
coincidenţa semnificativă între denumirea ţinutului transilvan care a pompat 
populaţie la sud de Carpaţi - „Terra Blacorum" - şi denumira de „Blachia" sau 
„Valahia" = Ţara Românească, dată statului format la sud de Carpaţi la începutul 
secolului al XIV-lea. 

Destrămarea Hoardei de Aur şi criza politică ce a cuprins regatul maghiar şi 
ţaratul bulgar la începutul secolului al XIV-lea, au înlesnit statului Ţara Românească, 
constituit pe versantul sudic al Carpaţilor, să coboare şi să-şi extindă hotarele în 
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sud, de-a lungul întregii întinderi a Dunării de Jos. El a atins ţărmul Mării Negre, 
asigurându-şi o largă deschidere economică şi politică. 

Legătura păstrată cu locul de pornire a dat unitatea întregului teritoriu şi i-a 
unificat numele. 

Fixarea primei capitale a Ţării Româneşti la Câmpulung, în vremea lui 
Basarab (1329-1352) şi Nicolae Alexandru (1352-1364) şi mutarea acesteia de 
la Câmpulung la Curtea de Argeş, în vremea lui Vladislav-Vlaicu (1364-1377), 
marchează vatra de formare, locul de pornire al statului românesc de la sud de 
Carpaţi ce-şi va edifica forţa pe existenţa unor centre orăşeneşti care aveau să-şi 
asigure dezvoltarea în urma organizării statale. 

Basarab, ctitorul celui dintâi stat românesc independent, a intrat în conştiinţa 
românească cu valoare de simbol - un simbol al începutului dar şi al continuităţii, al 
durabilităţii, al virtuţii şi creaţiei româneşti. 

Basarab a înţeles că poziţia geografică a statului creat prin el impune - şi 

intersul de stat reclamă- legături politice largi, cunoaşterea profundă a ansamblului 
de relaţii externe, urmărirea atentă a mutaţiilor politice ce intervin în sistemul 
alianţelor, pentru a şti în orice moment de unde poate veni pericolul şi cum poate 
fi el evitat sau înlăturat. 

În vremea lui Basarab, în luptele împotriva tătarilor - în care erau angajate de 
fapt toate popoarele Europei răsăritene - s-a manifestat pentru prima dată, în faţa 
primejdiei străine, un efort comun românesc, la aceste lupte participând, uneori 
în cadrul aceloraşi campanii, atât românii din Ţara Românească, cât şi cei din 
Transilvania şi Moldova. Faptul în sine avea să fie plin de consecinţe; asemenea 
momente înmulţindu-se cu vremea, au dus la întărirea conştiinţei unităţii etnice a 
românilor din cele trei provincii. 

Cu ochii aţintiţi la nord, fără să scape din vedere modificările ce surveneau pe 
harta politică a Peninsulei Balcancie, unde li se atribuie un rol tot mai însemnat, 
urmaşii lui Basarab, Nicolae Alexandru sau Vladislav-Vlaicu, Radu I sau Dan I, 
au căutat să-şi consolideze autoritatea în ţinuturile de margine ale Transilvaniei, 
cc avea mare importanţă pentru stăpânirea însăşi a Ţării Româneşti, de care erau 
organic legate. 

În vremea lui Mircea cel Bătrân ( 1386-1418) - când Ţara Românească a cunoscut 
intregirea ei teritorială deplină - capitala ţării s-a mutat la Târgovişte, localitate situată 
intr-o zonă de concentrare demografică şi care a căpătat o deosebită însemnătate 
economică în traficul internaţional ce unea Braşovul de marea arteră comercială care 
era Dunărea. Cărăuşi, nu numai de mărfuri ci şi de idei în materie de organizare 
negustorească şi politică, braşovenii vor antrena în fluxul schimbului de mărfuri şi 
de bunuri spirituale create de gândirea europeană, elemente locale a căror bunăstare 
se va răsfrânge binefăcător asupra mediului din care ele proveneau. 
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16 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXIV 

Mircea cel Bătrân, prin politica lui înţeleaptă, de larg orizont, a ştiut să facă din 
Târgovişte una din cele mai însemnate capitale ale lumii medievale. La urcarea 
pe tom a domnitorului român intrat în istoria universală ca „principe între creştini 
cel mai viteaz şi cel mai ager" - după aprecierea cronicarului Leunclavius - Ţara 

Românească era în plin avânt, se impusese ca un strat de care trebuia ţinut seama, 
respectat de stăpânitorii vecini. Acest fapt i-a înlesnit lui Mircea cel Bătrân, încă de la 
începutul domniei, demersuri diplomatice în urma cărora, cu mijloacele ce-i stăteau 
la dispoziţie, să poată desăvârşi ceea ce realizaseră înaintaşii săi, să consolideze 
poziţia Ţării Româneşti pe plan internaţional, să înlăture pretenţiile de suveranitate 
asupra ei ale regatului maghiar şi să se opună cu succes pericolului otoman. 

Forţa de care dispunea Mircea cel Bătrân i-a permis ca, înfăptuind apărarea 
Ţării Româneşti, să joace şi un rol de protector pentru celelalte provincii româneşti, 
Moldova şi Transilvania, să iniţieze o politică general românească. 

Cu a doua jumătate a secoului al XV-lea, oraşul Târgovişte, căruia Mircea cel 
Bătrân îi asigurase un înalt prestigiu, avea să împartă funcţia de capitală a Ţării 
Româneşti cu Bucureştii. 

Creşterea importanţei aşezării Bucureşti, aflată într-o zonă intens locuită şi 

apărată de Codrii Vlăsiei - termen evocator de permanenţă etnică românească - s-a 
petrecut într-o vreme de schimbare a orientării vieţii economice a Ţării Româneşti, 
ca urmare a intrării ei în sfera influenţei politice şi economice a Imperiului Otoman. 

Oraşul Bucureşti avea să concentreze, ca într-un creuzet, istoria românească în 
trăsăturile ei caracteristice, avea să cunoască atât primejdiile unor forţe de distrugere, 
cât şi binefacerile situării lui la interferenţa unor mari curente de civilizaţie. 

Mult timp, Bucureştii n-au fost singurul oraş de scaun. Reşedinţa ţării s-a schimbat 
în funcţie de orientarea politică a domnilor şi de pericolul ce ameninţa ţara; când 
acesta era mai puternic din sud, era preferată ca reşedinţă în special Târgovişte; când 
pericolul se manifesta dinspre nord, scaunul era mutat la Bucureşti. Intrarea în tot 
mai mare măsură a Ţării Româneşti în orbita politică a Porţii Otomane a determinat 
fixarea reşedinţei ţării la Bucureşti. 

În contact direct cu lumea din sud - dunăreană, supusă Imperiului Otoman, -
oraşul Bucureşti va adăuga înfăţişării lui aspecte ale oraşelor balcanice, va găsi însă 
resurse care să-i mărească rezistenţa şi să-l impună ca focar permanent de energii 
româneşti, centrul de viaţă politică, „un diamant de foarte mare preţ", spre care erau 
îndreptate privirile românilor de pretutindeni. 

Este semnificativă coincidenţa dintre prima menţiune documentară a Bucureştilor 
ca reşedinţă de scaun domnesc (20 septembrie 1459) şi planurile eroice ale lui Vlad 
Ţepeş de întărire a frontierelor ţării. În partea de sud, domnul român avea să dejoace 
- după cum se ştie - planurile funeste ale lui Hamza Paşa şi, trecând Dunărea - pentru 
ca să se ştie că aceasta este cu adevărat frontieră românească - el şi-a mutat prezenţa 
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şi puterea, pentru decenii şi secole, de-a lungul Dunării de Jos, consemnând 23.809 
de duşmani ucişi. Ca un buldozer aplatizant, el a pavat şi nivelat toate trambulinele 
turceşti, de-a lungul frontierei meridionale, sădind teroarea şi spaima în cei care 
credeau că nu mai există hotare româneşti. 

Vlad Ţepeş nu a avut răgazul să redea ţării hotarele din vremea lui Mircea cel 
Bătrân, dar frontierele pe care le-a găsit, el le-a reafirmat cu străşnicie, şi le-a dat viaţă. 

Intrat în istorie ca centru politic important al ţării, în vremea lui Vlad Ţepeş, 
Bucureşti îşi va înscrie cu demnitate numele în paginile unei istorii în care vitregia 
vremurilor pare a se fi luat la întrecere cu eroismul unui popor, pentru care bunul cel 
mai de preţ - şi deci cel mai statonic apărat - a fost neatârnarea. Biruitor în această 
întrecere a fost eroismul, şi numele Bucureştilor, „cel vestit şi frumos" (Constantin 
Dapontes) s-a legat pentru totdeauna de această biruinţă. 

Devenit capitală a „ţării matcă", Bucureştii s-au impus, cu vremea, drept capitală 
a tuturor românilor, simbol al forţei şi veşniciei româneşti, „oraşul amiral", „Parisul 
muntenesc" de unde - cum spunea poetul Octavian Goga, „răsare soarele în fiecare 
zi pentru toţi fiii patriei." 

SUMMARY 

During the 19th and early 20th centuries, Bucharest has become the permanent 
Capital of al! Romanians, acquiring an increased importance, facing increased 
demands, generated by the population growth, by the territorial extension and by 
the needs to modernize the country. As a capital of Wallachia, Bucharest had already 
concentrated an important sample of Romanian history, cu/ture, traditions. The 
author presents the gradual establishment of the Capital of Wallachia in Bucharest, 
afler having shared this function with various other Romanian towns. 
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DOUĂ INSCRIPTII PRIVITOARE LA 
' 

SPITALUL BRÂNCOVENESC DIN BUCUREŞTI 

dr. Panait I. Panait, 
drd. Grina-Mihaela Rafailă 

Timp de 146 de ani (1838-1984), oraşul Bucureşti şi numeroşii suferinzi veniţi 
din Ţară, au beneficiat de serviciile Spitalului Brâncovenesc, una din importantele 
instituţii, de acest gen, ale României modeme. Plasat, între vechea Curte Domnească, 
de pe celălalt mal al Dâmboviţei şi Dealul Mitropoliei, într-un punct cheie al Pieţii 
Unirii, Spitalul făcea parte dintr-un vast ansamblu istoric şi arhitectonic datorat 
Neamului Brâncovenesc, începând cu vomicul Preda Brâncoveanu şi continuând 
până la ultimul Brâncovean, vei banul Grigore Brâncoveanu (ţ 1832). Gospodăriile 
acestora se desfăşurau, pe ambele maluri ale Dâmboviţei, de atunci, ocupând o bună 
parte din marea insulă, denumită de localnici, Ostrovul, încins de râu şi de micul braţ 
Dâmbovicioara, şi străbătut de pârâul Gârliţei şi de Podul Calicilor1

• Chiar în faţa 
Palatului princiar, în Ostrov, era Livedea domnească şi în aval de aceasta, la poalele 
Dealului Mitropoliei de mai târziu, somptuoasele case ale unuia din cei mai bogaţi 
boieri ai Ţării Româneşti - Preda Brâncoveanu, în care s-a născut Constantin Vodă 
Brâncoveanu, care a şi reclădit edificiul bunicului său. În amonte de livadă, în dreptul 
Căii Victoriei de azi, pe colţul str. Apolodor cu str. Antim se aflau proprietăţile vei 
postelnicului Constantin Cantacuzino2 şi altele ale urmaşilor acestuia. Prin căsătoria 
fiicei postelnicului, Stanca, cu Papa-Pavel Brâncoveanu s-a tăcut înrudirea celor 
două celebre familii boiereşti - Brâncovenii şi Cantacuzinii, ambele căzute, mai 
târziu, victime ale rapacităţii Sublimei Porţi şi dihoniei ce măcina clasa superioară a 

1. Paul Cernovodeanu şi Nicolae Vătămanu, Consideraţii asupra calicilor bucureşteni în veacurile al 
XVII-iea şi al XVIII-iea. Câteva identificări topografice legate de aşezările lor, în: „Ml.M", voi. III, 
Bucureşti, 1965, p. 33. 
2.Vestigiile palatului postelnicului Constantin Cantacuzino au fost cercetate în anii 1957-1958 de 
arheologul Prof. dr. Gh. Cantacuzino şi sunt strivite acum de un mare bloc, cu mai multe nivele, în 
apropierea Pieţii Naţiunilor Unite din Capitală. N. Stoicescu apreciază că aceste case ale postelnicului 
au fost zidite pe la 1630 (Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din 
Bucureşti, Ed. Academiei R.P.R., Bucureşti, 1961, p. 66), căsătoria acestuia cu principesa Elina 
făcându-se în 1628 (Radu Ştefan Ciobanu, Pe urmele stolnicului Constantin Cantacuzino, Ed. Sport
Turism, Bucureşti, 1982, p. 304. ). 
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ţării. Multe familii boiereşti au plătit cu sângele membrilor lor, dar tributul cel mai 
zguduitor a fost dat de cele două neamuri evocate mai sus; doi purtători de coroană 
- Constantin Vodă Brâncoveanu cu fiii săi ( t 1 714) şi Ştefan Cantacuzino ( ţ 1716), 
cei doi mari dregători - Preda Brâncoveanu, ucis la Târgovişte în 1658, şi Constantin 
Cantacuzino, sugrumat în trapeza mănăstirii Snagov în 1663, stolnicul Constantin 
Cantacuzino, ucis la Istanbul, şi vei spătarul Mihai Cantacuzino la Edime, ambii 
căsăpiţi în 1716, la care poate fi alăturat tatăl lui Constantin Vodă Brâncoveanu ucis 
de seimeni, în zurbaua acestora din 1655 ş.a. 

Toate aceste tragedii şi grele suferinţe îndurate în timpul anilor de temniţă şi de 
surghiun, de către înaintaşi, au lăsat, în mentalitatea urmaşilor îndatorirea mulţumirei 
către Dumnezeu pentru salvarea acelora, dintre cei îndatoraţi, prin fapte scrise 
în Cărţile Sfinte ale Creştinilor care prevăd ridicări de biserici şi mănăstiri, danii 
către cei suferinzi, bătrâni rămaşi fără ajutoare, copii orfani, mişei sau calici etc. O 
asemenea lume vieţuia încă, şi în secolele XVII-XVIII în jurul vetrei brâncoveneşti 
din Ostrov, chiar în condiţiile în care mărinimia domnească atribuise loturi pentru 
gospodăriile unor mari boieri descinşi în Bucureşti, aşa cum au fost Leordenii, 
Goleştii, Constantin Brăiloiu, boierii Pârâieni ş.a. Un frumos hrisov emis de Vodă 
Brâncoveanu la 4 martie 1697 enumeră şi dania domnească din locul ce „să chiamă 
Ostrovul, care loc s-au făcut boiarinul domnii mele, case şi temeiu pre dânsul". Din 
acelaşi act aflăm că jupâneasa Preda, sora lui Radu Greceanu, i-a cedat fratelui ei, 
Radu Greceanu, acel loc din Ostrov „de şi-a făcut casă în Bucureşti". Radu Greceanu 
era posesor şi al unui alt loc la capul podului lui Haidan şi a unei grădine de pomi în 
mahalaua Broşteni3. 

În Prund, cum mai este consemnat Ostrovul, se afla în sec. XVII, după aprecierea 
istoricului George D. Florescu şi Biserica Sf. Nicolae din Prund, plasată în apropierea 
viitoarei Biserici a Domniţei Bălaşa4 şi dincolo de braţul Bucureştioara, pe Podul 
Calicilor, Biserica Sf. Ilie-Rahova, înălţată către mijlocul sec. al XVIII-lea şi reclădită 
după marele cutremur din anul 18025

• Lucrările de înălţare a lăcaşului s-au încheiat 
în anul 1838, primind podoaba murală, datorată pictorului Gh. Tattarescu, abia în 
anul 1874. A rămas printre bisericile sortite demolării, în ultimii ani ai dictaturii 
ceauşiste, fiind salvată, în anul 1984, graţie unei erori a decretului de demolare a 
segmentului final al Căii Rahova unde aceasta se afla6

• 

3. Spiridon Cristocea, Locuri şi case ale boierilor Goleşti în Bucureşti (sec. XVI), în: ,,Studia varia in 
honorem Professoris Ştefan Ştefănescu octogenarii", Bucureşti-Brăila, 2009, pp. 324-326. 
4. George D. Florescu, Din vechiul Bucureşti. Biserici, curţi boiereşti şi hanuri după două planuri 
inedite dela sfârşitul veacului al XV//1-lea, Editura N. Stroilă, Bucureşti, 1935, pp. 37-38. 
5. Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, Ed. Academiei 
R.P.R., Bucureşti, 1961, p. 287. 
6. În anul 1984 ca director al Muzeului Bucureşti şi al Oficiului Patrimoniului Cutural al Capitalei 
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Primul obiectiv brâncovenesc din Ostrovul Dâmboviţei bucureştene a fost 
palatul ce a aparţinut vomicului Preda Brâncoveanu, moştenit şi reclădit de nepotul 
Voievod. Epigrafistul Edmund Chisthull, găsindu-se în solia lordului William Piaget, 
aflat pe drumul terestru de revenire în Anglia, au fost găzduiţi, de Constantin Vodă 
Brâncoveanu, la 24 aprilie 1702, în casa reclădită de domnitor în Prund şi descrisă de 
insular a fi o clădire ,frumoasă şi elegantă, făcută din piatră, acoperită după datina 
locului, cu şindrilă"1 • În ceea ce priveşte dotarea interioarelor Chisthull o găseşte 
„după felul caselor din ţările creştine ceea ce fi dă o înfăţişare strălucită, dacă fi 
punem alături e casele barbare ale turcilor din provinciile vecine"8• Două grădini, bine 
întreţinute, dintre care cea din dreapta permitea legătura cu podul de lemn peste râu, 
care ducea la Palatul voievodal al Curţii Domneşti, dădeau un aspect deosebit marei 
gospodării domneşti, care avea să cadă pradă jafului practicat de ostaşii lui Mustafa 
Aga, cel care, la 25 martie 1714, a pus în fapt mazilirea domnitorului Constantin 
Basarab Brâncoveanu, după 25 de ani şi cinci luni de şedere în tronul Ţării Româneşti. 

am primit, din partea instituţiei municipale, dispoziţia de a mă prezenta, de urgenţă, la Biserica Sf. 
Ilie-Rahova, pentru a salva obiectele de cult, de interes patrimonial, urmând să se treacă la demolarea 
lăcaşului. M-am conformat şi în Biserică am găsit wi preot tânăr căruia i-am adus la cwioştinţă 
misiwiea noastră. A refuzat categoric să creadă într-o atare situaţie şi nici nu a comentat mai mult 
decât valoarea operei marelui pictor. Aducând la cunoştinţa prim-vicepreşedintelui Sfatului Popular al 
Capitalei, ing. D. Necşoiu, cele petrecute pe teren, acesta a chemat pe unul dintre arhitecţii Primăriei, 
cerându-i să aducă actul oficial ce stă la baza acestei demolări. Funcţionarul a prezentat lista clădirilor 
aflate pe Calea Rahovei care urmau să dispară, pe care era trecută şi ,,Parohia Sf Ilie". I-am tradus 
demnitarului municipal că termenul ,,Parohie" indică tot terenul populat cu enoriaşii unei biserici şi 
nu se referă punctual la biserica respectivă. În acea perioadă nu se mai admitea cuvântul ,,Bisericâ' şi 
adesea nici semnul crucii pe planşele cartografice, atari construcţii fiind sugerate dubitativ. Îngrijorat 
de situaţia ivită, am solicitat P.S. Episcop vicar Roman Stanciu Ialomiţeanul o discuţie lămuritoare, 
care mi-a fost acceptată, la locuinţa Sfinţiei sale la Mănăstirea Radu Vodă, unde mai fusesem primit şi 
cu alte probleme de acest gen. Am relatat absenţa denumirii ,,Biserica Sf I/ie-Rahova'', şi am ajuns la 
concluzia că, în caz de forţă majoră, se pot sacrifica construcţiile din jurul bisericii, dintre care unele 
proveneau din daniile credincioşilor. Intervenţia P.F. Patriarh Teoctist a cerut Primăriei să purceadă 
nu la demolarea ci la translatarea 49 m. a acestui monument, operaţiune făcută de şantierul ing. dr. 
Eugeniu Iordăchescu, cel care a salvat şi biserica Schitul Maicilor, biserica şi clopotniţa Mănăstirii 
Mihai Vodă, bisericile: Olari, Sf. Ionică Piaţă, Sf. Ştefan-Cuibul cu barză ş.a. Astăzi Biserica Sf. Ilie
Rahova, monument exemplar întreţinut, înobilează ce a mai rămas din înfăţişarea Podului Calicilor, 
vechea arteră de acces în Bucureşti. Din nefericire peste 20 de edificii de cult bucureştene, printre care: 
Biserica Curţii domneşti-Cotroceni, Mănăstirea Văcăreşti, ansamblul Mihai Vodă, ctitorit de Mihai 
Viteazul, Biserica Sf. Spiridon-Vechi, Biserica Sf. Vineri şi alte altare au fost năruite, cu hainie, lipsind 
Capitala de monumente cu valoare naţională şi chiar continentală (Dinu C. Giurescu, The Razing of 
Romania's past, U.S./COMOS, Washington, 2006, pp. 49-50.) 
7. Ştefan Ionescu, Panait I. Panait, Constantin Vodă Brâncoveanu. Viaţa. Domnia. Epoca, Ed. 
Ştiinţifică, Bucureşti, 1969, p. 206. 
8. Paul Simionescu, Paul Cemovodeanu, Cetatea de scaun a Bucureştilor. Consemnări, tradiţii, 
legende, Ed. Albatros, Bucureşti, 1976, p. 78. 
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Istoricul N. Stoicescu menţionează în Repertoriul său bucureştean că palatul 
făcut de Constantin Vodă Brâncoveanu era pe locul caselor bunicului său, Preda 
Brâncoveanu9. Fusese zidit anterior anului 1696, când, aici, îşi trăia anii bătrâneţii 
Stanca Brâncoveanu, fapt consemnat de cronicarul oficial, Radu Greceanu. În timpul 
lucrărilor de reconturare a Pieţii Unirii, în perioada anilor 1980, cu prilejul unor 
lucrări edilitare din faţa Spitalului Brâncovenesc, dincolo de Bd. G. Coşbuc, au fost 
atinse, la est de rotonda tramvaielor ce vin dinspre Chirigiu, fundaţii de zid, late de 
1,60 m., executate din materiale şi în tehnica sec. al XV Ii-lea (cărămidă puternic arsă, 
îngustă, mortar rezistent cu mult var şi pietriş, rostul bine umplut ş.a.) rămase de la 
un vestigiu ale căror dimensiuni nu au putut fi stabilite pe deplin. În apropiere se află 
începutul aleei, în pantă, care permite accesul spre clopotniţa lui Vodă Brâncoveanu 
şi Catedrală. Şi tot în acest sector se află şi Crucea comemorativă din piatră, ridicată 
de urmaşii lui Papa-Pavel Brâncoveanu, pe locul uciderii tânărului postelnic în 
nefasta zi de 17 /27 februarie 1655, de către seimenii răsculaţi 10

• 

O cruce de lemn fusese pusă de Preda vomicul Brâncoveanu la poarta dinspre 
Dâmboviţa a domeniului de familie pentru ca în anul 1712 să fie înlocuită de o altă 
cruce, de piatră, de mari dimensiuni, ridicată de către Vodă Brâncoveanu şi fiul său, 
Constantin. G.D. Florescu consemna că în toamna anului 1931 Crucea, acest simbol 
al familiei, a fost mutată „din locul de mai bine de două sute de ani în care se afla 
la poalele Dealului Patriarhiei" 11

, unde a fost avariată de un camion al şantierului 
Piaţa Unirii, în timpul nopţii şi dusă în atelierele Muzeului Naţional de Artă, unde 
a fost restaurată. O copie a acestui monument a fost repusă, pe un alt amplasament, 
unde se găseşte acum. Toate acestea concură la formularea ipotezei că acele clădiri 
ale fruntaşilor vechi brâncoveni se aflau în vecinătatea terenului viitorului Spital 
Brâncovenesc. 

Cel de al doilea nucleu al proprietăţii descendenţilor familiei brâncoveneşti s-a 
înfiripat, în primul deceniu al sec. al XVIII-iea. În anul 1708 s-a petecut căsătoria 
celei de a şasea fiică a domnitorului, principesa Bălaşa, cu Manolache Rangabe 
Lambrino, festivitatea desfăşurându-se în ziua de 26 octombrie. Cu acel prilej Vodă 
Brâncoveanu a dăruit tinerei familii case şi gospodărie în Ostrov, care se plasau 
în faţa Curţii Domneşti 12 • Cum terenul aferent s-a dovedit insuficient programului 
celor doi soţi, pe parcursul vieţii lor s-au adăugat şi alte scutiri, danii de terenuri 
şi prăvălii, unele căpătate de la domnie aşa cum a făcut Ioan Mavrocordat (1716-

9. Nicolae Stoicescu, op. cit., p. 51. 
10. Istoria Românilor, voi. V, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2003, p. 166; Paul I. Cemovodeanu, 
Răscoala seimeni/or şi dorobanţilor din Bucureşti la 1655, Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti, 
Bucureşti, 1961, p. 55. 
11. George D. Florescu, op. cit., p. 111, n. 495. 
12. Emil Vîrtosu, Din trecutul Aşezămintelor Brâncoveneşti, Bucureşti, 1938, p. 3. 
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1719), protector al Brâncovenilor, cărora le-a restituit atari bunuri sau Mihai Vodă 
Racoviţă, care la 28 februarie 1742 a dăruit lui Manolache Lambrino 3,5 stânjeni din 
Livada Domnească pentru a facilita ridicarea unei biserici, ce trebuia să înlocuiască 
paraclisul de familie construit, anterior, din lemn. 

Anii 1742-1744 au fost consacraţi zidirii noului lăcaş, primul care va primi 
denumirea de Biserica Bă/aşii. În septembrie 1751 cel care îşi pecetluise diata, 
Manolache Lambrino, fiind suferind de podagră (gută) îşi primeşte locul de veci 
alături de cavoul lui Vodă Brâncoveanu din Biserica Sf. Gh. Nou13

• Rămasă văduvă 

principesa Bălaşa îşi continuă strădaniile creştineşti şi sociale hotărând să ridice, de 
data aceasta singură, o nouă biserică mai mare, într-un stil mai propriu ortodoxiei, 
ctitorie împlinită în anii 1751-1753. Faptele sale de caritate şi de instrucţie, susţinute 
din veniturile proprii se succed cu hotărâre. Bătrânul Ion Brezoianu (n. 1817, ţ 
1882), susţinător şi îndrumător al învăţământului românesc, evoca, în una din cărţile 
sale, că Domniţa Bălaşa ,,A ridicat biserica, a dărnit casa şi toată averea pentrn 
azil şi scăpătaţi, şi orfanotrofie, casă de ajutor pentru fete sărace şi orfane, şcoală 
pentru candidaţii la preoţie, pentru care a lăsat 13 moşii aflate în 7 judeţe" 14 • Marea 
ei avuţie era dirijată de un epitrop al familiei. O moarte fulgerătoare îi îndatorează pe 
urmaşi să i se respecte dorinţa testamentară. 

Dintre puţinii bărbaţi care mai purtau sângele Brâncovenilor, cel mai apropiat 
era Grigore Brâncoveanu, strănepot al Voievodului martir. Manolache Lambrino şi 
prinţesa Bălaşa n-au avut urmaşi direcţi, aşa cum se va petrece şi cu familia marelui 
ban Grigore Brâncoveanu, căsătorit cu Safta Balş, adusă din Moldova. Aceştia din 
urmă vor recurge la înfieri de nepoţi 15 • 

Făcând o fugară privire asupra modului de transmitere a faptelor bune între 
generaţii apropiate, familiile Brâncovenilor din sec. XVIII-XIX pot fi apreciate 
ca model. Atât cuplul Manolache-Bălaşa, cât şi cel al banului Grigore şi Safta au 
preluat, au respectat şi au amplificat nobilele idealuri ale înaintaşilor lor; credinţa, 
ajutorarea semenilor, îndiferent de starea lor socială, grija de a o lăsa posterităţii, 
cerinţe şi hotărâri adesea aşternute în diate sau dăltuite în inscripţii, pe piatră sau 
marmură, a unor texte datorate minţilor luminate ale vremii, utile şi celor ce vor veni 
prin veacuri, organizarea unor instituţii moderne şi strădania de a lăsa lucrări menite 
să redea prin opere de artă simbolurile vremurilor lor etc. 

Cei care i-au urmat, imediat, au respectat aceste dorinţe, atingând şi chiar depăşind 
înfăptuirile Principesei Bălaşa şi ale soţului acesteia. Marea grijă s-a acordat bisericii 

13. Ibidem, p. 5. 
14. Ion Brezoianu, Vechile instituţiuni ale României (1327-1866), Tipografia Ştefan Mihălescu, 
Bucureşti, 1882, p. 138. 
15. Ştefan Ionescu, Panait I. Panait, op. cit., p. 161. 
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în condiţiile unui şir de catastrofe provocate de cutremure, cum a fost cel din anul 
1838, incendii sau revărsări ale râului Dâmboviţa, lucrări hidrotehnice 16 ş.a. Fiind 
teren slab, cu pânza freatică spre suprafaţă, capacitatea de existenţă a construcţiilor 
de zid era mai redusă cu toate măsurările ce se luau pentru întărirea fundaţiilor prin 
trunchiuri şi blăni de lemn puse în mai multe straturi. Din datele de arhivă, confirmate 
şi de înscripţiile epigrafice, dintre care unele s-au păstrat aevea, altele transcrise şi 
valorificate de autorii monografiei jubiliare17

, rezultă că Brâncovenii au menţinut 
acelaşi loc pentru înălţarea ctitoriilor lor. 

Biserica Bălaşa pe care o admirăm acum este a patra mare construcţie de cult 
existentă cert după 1742-1744, ce s-a succedat prin lăcaşul Bălaşei din 1751-1753, 
apoi biserica înălţată de văduva Safta Brâncoveanu, în anul 1842, şi şubrezită de o 
inundaţie a râului învecinat şi reparată, fiind demantelată în 1881 pentru a face loc 
monumentului existent acum sfinţit la 29 sept. 1885. Biserica Bălaşa este consemnată 
atât în planul Bucureştilor din 1770 18 cât şi în cele două planuri generale datorate 
cartografilor imperiali din anii 1790-1791 19

• 

Istoricul prof. dr. E. Vârtosu, care a studiat arhiva Aşezămintelor Brâncoveneşti, 
afirmă că palatul Brâncovenilor de pe latura sudică a domeniului din Ostrov a fost 
dărâmat în anul 1871 20

• Din datele ce s-au păstrat rezultă că gospodăria lui Manolache 
Lambrino şi cea a vei banului Gr. Brâncoveanu avea, pe lângă palat şi biserică, şi 
o serie de clădiri precum ,,xenodohiuf' Bălaşei din 1751 ce adăpostea, şi în anul 
1938, ,,Azilul Domniţa Bălaşa", Şcoala unde, o perioadă de timp a fost găzduită 
şi Academia de la Sf. Sava, casele cele mari „unde şade dascălii", construcţiile 
gospodăreşti ş.a. 

Marele boier, mult respectat în condiţiile începutului de veac XIX, Grigore 
Brâncoveanu, s-a stins la 26 aprilie 1832, fiind înmormântat la Sf. Gheorghe-Nou, 
lăsând bănesei Safta îndatoriri aşternute în testamentul defunctului. Printre acestea se 
afla şi problema construirii unui Spital ,,sub nume de Brâncovenesc"21

, care avea să 

16. Marile lucrări de canalizare a Dâmboviţei succedate la un veac unele de altele au contribuit la 
pierderea umidităţii platformelor de consolidare a fundaţiilor repetatelor lăcaşe. La ultimele lucrări 
de restaurare, efectuate în anul 1977 s-a putut vedea că întreaga suprafaţă a Bisericii Bălaşa de azi era 
susţinută pe şiruri de trunchiuri de copaci putreziţi, din cauza modificărilor provocate de noul sistem de 
curgere a apelor prin cuvele betonate. 
17. Emil Vârtosu şi Ion Vârtosu, Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. O sută de ani dela Înfiinţare 
1838-1938, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Bucureşti, 1938. 
18. I. Ionaşcu, Planul cartografic inedit al oraşului Bucureşti din anul 1770, în: ,,Studii", an. XII, 5, 
1959, p. 128 şi Planşa. Biserica este în imediata apropiere a palatului care ocupă latura dinspre râu a 
unui carou indicat prin zid de apărare. 
19. George D. Florescu, op. cit„ Planşele I şi II. 
20. Emil Vîrtosu, op. cit„ p. 9. 
21. Emil Vârtosu şi Ion Vârtosu, op. cit„ p. 448. 
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rămână una dintre cele mai importante realizări ale acestei devotate şi dârze urmaşă a 
strălucitului neam Brâncovenesc. Într-un codicil cu data de 4 august 1830, cu doi ani 
înaintea ultimei plecări, marele boier încredinţa executarea diatei sale ,,prea iubitei 
mele soţii Săftica"22 • Şi aceasta s-a străduit cu sârg. 

Pentru asigurarea terenului necesar construcţiei spitaliceşti Safta Brâncoveanu 
a cumpărat, de la comisul Costache Creţulescu, la 4 decembrie 1834, un lot în 
spatele Bisericii Bălaşa23 • În anul următor este iscălit contractul din 28 august 1835, 
prin care arh. neamţ Joseph Hartl se angaja să execute clădirea spitalului, urmat de 
cel de al doilea semnat la 4 iulie 183 724

• Alte cumpărături menite să contribuie la 
veniturile necesare întreţinerii noului aşezământ, s-au făcut pe uliţa Căldărari şi pe 
Podul Târgului de Afară. S-a comandat necesarul de 1.890.000 de cărămizi, varul, 
nisipul, ţăruşii şi podinele folosite la fundaţii, acoperişul urmând să fie din tablă. 
Pentru ancadramentele ferestrelor s-a stabilit aducerea pietrei de Rusciuc care s-a 
montat în cursul lunii aprilie 1837. Primul corp de clădire, terminat în 28 noiembrie 
1837, măsura, în lungime, 22 stânjeni şi avea lăţimea de 11,5 stj. şi 2 palme, în care 
se desfăşurau 6 saloane mari, cu 60 de paturi25

• În anul 1842 s-a alăturat o aripă, 
cu 40 de paturi, apoi o altă zidire, proiectată de arh. Johann Freywald, executată în 
perioada 1856-1859, după repetate reparaţii, pentru ca în 1904-1906 să se treacă 
la năruirea construcţiilor existente şi la înălţarea edificiului care a dăinuit până la 
sfârşitul anului 1984. 

Inaugurarea Spitalului Brâncovenesc s-a făcut, cu fast, în ziua de 14 oct. 1838. 
Profesorul de la Academia Domnească Iosif Genilie nota: ,Jntr-această zi s-a 
consfinţit Spitalul Brâncovenesc, unul din cele mai frumoase şi mai înzestrate din 
câte are România până acum"26

• Zaharia Carcalechi, neobositul neguţător transilvan 
şi colportor de carte românească lăsa însemnarea ,,Bucureşti, Vineri, în 14 ale acestii 
luni s-a serbat zioa încoronării înaltului nostru domn Alexandru Dimitrie Ghica 
Voievod. Tot într-această zi s-au deschis şi Spitalul Brâncovenesc, ce s-au zidit din 
nou într-această Capitală a dumneaei prinţesa Elisaveta Brâncoveanca ... Clădirea 
se prezintă de toată lauda şi.figurează (ca-n.n.) un palat împărătesc pedinafară, iar 
pe dinlăuntru se vede un lucru nemuritor"27• La rândul său Băneasa Safta, devenită 
monahia Elisaveta, din cinul călugăriţelor de la Văratic, spunea că această instituţie 
este o dovadă a dragostei faţă de oameni a dispărutului ei soţ. 

În vederea acestui eveniment şi pentru a nu se trece în uitare nobilele sentimente 

22. Ibidem, p. 438. 
23. Gheorghe Parusi, Cronologia Bucureştilor, Ed. Compania, Bucureşti, 2007, p. 203. 
24. Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureştilor, ediţia a II-a, Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1979, p. 115. 
25. Nicolae Stoicescu, op. cit., p. 141. 
26. Emil Vârtosu şi Ion Vârtosu, op. cit., p. 338. 
27. Ibidem, p. 377. 
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ale vel banului Grigore Brâncoveanu, dar şi faptele urmaşei lui privitoare la 
asigurarea condiţiilor materiale ale dezvoltării acestui complex aşezământ, în care 
se împleteau activităţi multiple legate de biserică, şcoală, asistenţă socială, inclusiv 
spital, artă ş.a., Băneasa iniţiază o serie de măsuri. Diatele celor doi soţi, înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Aşezămintelor; cel al Bisericii Bălaşa şi cel al Spitalului, 
contopite ulterior; funcţionarea şcolii în care elevii beneficiau de buni profesori, 
manuale, rechizite şi hrană, premii anuale acordate celor merituoşi, asigurarea unui 
strălucit corp de medici, ş.a., conturează personalitatea acestei pricipese. 

Biserica şi clădirea Spitalului vor fi împodobite cu strălucite opere de artă realizate 
de cei mai buni artişti ai vremii printre acestea impresionând statuia de marmură 
a Domniţei Bălaşa, aflată acum, în faţa intrării în locaş, executată de sculptorul 
Karl Storck, în 1881, monumentul funerar al acestei primă ctitoră a bisericii ce-i 
poartă numele şi cel al Principesei Zoe Bibescu, nepoata înfiată de vel Banul 
Grigore Brâncoveanu şi băneasa Safta, toate din marmură albă, etc. În Spital au fost 
menţinute busturile lui Grigore Basarab Brâncoveanu şi al principesei Safta, dăltuite 
în marmură şi o colecţie de inscripţii prinse pe pereţii holurilor, îndeosebi cel din Bd. 
G. Coşbuc de azi, şi în rotonda uşii de gală. Prin eleganţa şi masiva monografie a 
fraţilor Vârtosu şi prin alte studii, au fost tipărite textele, de spovedanie ale ctitorilor 
şi uneori înfăţişarea acestor lucrări prin care s..:au transmis sentimentele de slăvire 
nutrite de personalităţi ale societăţii româneşti privind faptele acestor mari boieri şi 
demnitari Brâncoveni. Biserica Domniţa Bălaşa şi Spitalul Brâncovenesc au primit 
adevărate file de cronică dăltuite pe pietre tombale sau în inscripţii de mare întindere, 
sculpturi, la care se alătură tablourile votive şi podoaba murală a Sfântului lăcaş. 

Din tot ansamblul Brâncovenesc aflat în Piaţa Unirii n-a mai rămas, la vedere, 
decât Statuia şi Biserica Domniţei Bălaşa, în înfăţişarea ei, primită la finele sec. XIX. 
Spitalul şi construcţiile pendinte acestuia au căzut prada valului stihinic de nimicire 
pornit de N. Ceauşescu. Dacă în alte locuri era suficientă o bălăbănire, în văzduh, 
a mâinii dictatorului, cu Spitalul Brâncovenesc au fost necesare mai multe etape. 
Institutul Proiect Bucureşti, prin specialiştii acestuia, a propus mai multe variante, 
unele dintre ele păstrând construcţia spitalicească, altele nu. La primele avizări şeful 
statului a respins cu indignare demolarea acestui palat încărcat de istorie. S-au cerut 
planuri de păstrare şi de valorificare a monumentului. O „vizită de lucru" făcută către 
sfârşitul anului 1984 a stârnit un grav accident. Unul din câinii Ceauşeştilor, erau 
doi, a sărit din maşină şi s-a repezit la o pisică pripăşită pe şantier, care în apărarea ei 
a zgâriat dulăul. Toată vizita s-a concentrat pe găsirea agresoarei, şi harnicii lucrători 
au reuşit, cu agilitate, să procure un atare patruped, dus la veterinar pentru analizele 
cuvenite. În rândul bucureştenilor s-a împământenit convingerea că acel conflict între 
câine şi pisică a pecetluit soarta Spitalului Brâncovenesc. S-a dezlănţuit o rapidă 
furtună dirijată de forurile cele mai înalte, ocolindu-se consultarea sau atenţionarea 
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autorităţilor municipale. Demolarea a început rapid, Primarul general, Gh. Pană, 
se afla, la orele matinale, în cada de tratament când a auzit bocănituri pe acoperiş. 
Întrebând ce se întâmplă a aflat că a început demolarea Spitalului şi scurtându-şi 
îmbăierea antireumatismală, a grăbit spre forul diriguitor. În perioada decembrie 
1984-februarie 1985 Spitalul Brâncovenesc nu mai exista28

• 

Inventarul de interes patrimonial a fost răspândit, cele două mari plăci de marmură 
au ajuns la Muzeul Municipiului Bucureşti, impresionând prin dimensiunile şi 

frumoasa lor scriere, mai greu de înţeles de necunoscătorii alfabetului chirilic. Aşa 
a păţit şi dl. Ion Ganea care a fost atras de frumuseţea celor două inscripţii şi a 
cerut ajutorul publicării lor în Buletinul „Căminul Românesc", ce apare la Freiburg, 
Elveţia, fiind susţinut de diaspora română, fapt ce s-a realizat în primul trimestru al 
anului 201029

• 

Mutate de curând din curtea Muzeului Municipiului Bucureşti la Palatul 
Voievodal Curtea Veche, cele două inscripţii, care, în trecut, s-au aflat în rotonda 
intrării principale a stabilimentului brâncovenesc, au fost dăltuite în marmură, 
la comanda prinţesei Safta Brâncoveanu în anul 1837. Prima inscripţie arată 
faptul că printre beneficiarii acestui aşezământ ,,supt numire de Brâncovenesc" 
vor fi bolnavii „care nu vor pătimi de boli hronice", bărbaţi şi femei, potrivit cu 
numărul paturilor disponibile. Buna funcţionare a spitalului era asigurată de către 
o eforie, condusă de mitropolitul Ţării Româneşti, ajutat de doi epitropi, care 
neapărat trebuiau să fie „oameni cinstiţi şi cu temere de Dumnezeu". O însemnată 
responsabilitate revenea atât celor din „neamul brâncovenesc" cât şi altor fruntaşi, 
aleşi în conducerea „aşezământului obştesc", cu ameninţarea că cei care aduc 
prejudicii „vor fi judecaţi". În cea de a doua inscipţie sunt enumerate cele patru 
moşii brâncoveneşti - Dăbuleni, Comoşteni, Măceşu sârbesc şi românesc, care 
împreună cu via de la Răzloage, au fost dăruite Spitalului, nimeni neavând dreptul 
de a le înstrăina pe acestea, altfel ar fi fost îndepărtat „de Faţa lui Hristos şi socotit 
în veci de hrăpitor celor sfinte". Se prevedea, totodată, a se pomeni „cu arhiereu 
ctitora şi tot nemul ei în toată curgerea anului". Aceste testamente, dăltuite la 
183 7, exprimă dorinţa dar şi porunca de a se păstra, cu sfinţenie, averea acestor 
Aşezăminte aşa cum au fost ele lăsate de către donatori. 

28. Dinu C. Giurescu, op. cit., p. 47. 
29. Panait I. Panait, Apele curg precum viaţa, dar pietrele rămân, în: „Căminul Românesc", an 29, nr. 
1 (112), martie 2010, pp. 15-16. 
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Fig. 1 Banul Grigore Brâncoveanu, portret în ulei, 
din colecţia princepelui C. Basarab Brâncoveanu. 

Fig. 2 Băneasa Safta Brâncoveanu, portret în ulei, 
din colecţia princepelui C. Basarab Brâncoveanu. 

27 
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Fig. 3 Prima inscripţie. 
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„Răposatul întru fericire marele ban al Valahii, prinţip al Au/strii şi cavaler al 
marelui ordin Stanislav al Polonii Grigorie I Basaraba Brăncoveanul cugetând 
pururea ca pentru a sa vecinică I pomenire, să facă vreun aşezământ spre mângăere 
celor în lipse I şi în nevoi şi împărăcherile vremi şi turburările ţări neertându-1, au 
I lăsat prin diată pă soţia sa, D. Elisaveta Brăncoveanca născută Balş I desăvărşită 
stăpână şi epitroapă pă tot avutul său supt îndato/rire a desăvărşi milostivnica sa 
cugetare. 

Care şi pă acest temeiu I au zidit cu mare râvnă şi dorinţă din temelie acest spital la 
anul I 1837 cu toate împrejmuirile supt numire de Brăncovenesc, I şi prin ctitoricesc 
testament întărit cu hrisov domnesc au orân/duit cele următoare: să să priimească 
totdeauna bolnavi ce nu vor păti/mi de boale hronice fără deosăbire parte bărbătească 
şi fămeiască, I potrivit cu numărul paturilor, care după venitul zestri ce s-au dat I să 
mărgineşte a fi şaizeci, iar daca după vremi venitul să va adăoga, I sau va scădea, 
atunci şi numărul paturilor să va înmulţi sau să va îm/puţina; să să caute bolnavi 
cu dohtor, gerahi, şi cu toată odihna, să fie I acest spital pururea numai supt eforia 
celui după vremi mitropolit al I ţări fără a să amesteca stăpănirea şi fără a fi supus 
vreodată supt nici I un fel de cuvânt la îngrijire streină, sau supt eforia celorlalte I 
spitaluri; eforul să încredinţeze toată ocârmuirea şi îngrijirea a/cestui spital la doi 
epitropi, oameni cinstiţi şi cu temere de Dumnezeu, I pă cari să-i aleagă prin ştiinţa 
şi conglăsuirea celor cu frica lui Dumnezeu, I boeri, ce să vor trage din neamul 
Brăncovenesc, şi să să orânduiască cu I întărire domnească; să privegheze eforul 
ca un părinte obştesc, tot/deauna, iar cel puţin o dată pă lună să cerceteze în fiinţă 
de să pă/zeşte buna orânduială şi de să caută bolnavi cu dorinţă; să adune I eforul 
la o zi hotărâtă peste an pă părinţi episcopi şi pă cei mai aleşi I boeri din neamul 
Brăncovenesc i din celelalte blagorodnice neamuri pă/mânteneşti şi cu vreo câţiva 
din cei mai aleşi neguţători în sala a/dunări a spitalului şi să caute socotelile dupeste 
an ale epitropi/lor de venit şi cheltueli şi găsindu-le drepte să le iscălească cu toţi, I 
să ia în băgare de seamă şi condica de intrarea• şi eşirea bolnavilor şi să I să dea în 
cunoştinţa obşti numărul celor însănătoşiţi; să aibă drept I verice creştin cu temere 
de Dumnezeu, iar mai cu seamă cei ce să I vor trage din neamul Brăncovenesc când 
vor vedea neorânduială I în spital şi neîngrijire de bolnavi să ceară de la stăpănire 
grab/nică îndreptare, fiind aşezământ obştesc, căci la împotrivă I vor fi judecaţi ca 
cei ce au putut să poprească rău şi nu l-au poprit I cari nu au multă deosăbire din cei 
ce îl fac." 

•" . ,.. " In ong.: „intrarea . 
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Fig. 4 A doua inscriptie. 
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„Săvârşindu-să zidirea acestui spital, s-au şi înzestrat pen/tru cea în toată vremea 
bună căutare a bolnavilor, cu moşiile ce I s-au deosăbit din avuturile brâncoveneşti, 
şi să arată în testamen/tul ctitoricesc întărit cu hrisov domnesc şi anume: moşiia 
Dăbuleni din judeţul Romanaţi cu toate hotarăle şi bălţile ce I alcătuesc trupul ei; 
moşiia Comoşteni din judeţul Doljului, I cu hotarăle Nădaia şi Nădăiţa, şi cu toate 
celelalte hotare şi I bălţi ale ei; moşiile, Măceşu sârbesc şi Măceşu rumănesc, cu I 
toate hotarăle şi bălţile ce să coprind în trupul lor; viia, I de la Răzloage din Dealul 
Cemăteştilor de Jos din judeţul Săcueni/lor, tot printr-acest testament întărit s-au 
dat supt eforia şi I epitropia acestui spital şi epitropia bisericii Domniţi Bălaşi I 
Brăncovenci, ce dintru-nceput au fost lăsată supt îngrijirea fa/milii Brăncoveneşti, 
şi niciodată numărată în rândul celorlalte I mănăstiri cu îndatorire însă a să păzi fără 
nici o abatere toa/te cele întocmite de acea răposată domniţă şi anume: 

A-ş I avea sfânta biserică toată podoaba ei şi orânduiala cuviincioa/să. 
A să lăcui încăperile <lup-împrejur totdeauna de pomană, I numai de oameni întru 

adevăr, săraci, ticăloşi, şi fără adă/postire, care să să şi ajute la scăpătăciunea lor pă 
cât veni/tul va erta. 

A să pomeni cu arhiereu ctitora şi tot neamul ei în I toată curgerea anului. 
Să adaogă însă ca socotelile ace/ştii epitropii de venit şi cheltueli să să ţie totdeauna 

deosă/bite să să cerceteze de adunare dimpreună cu ale spitalului I şi să să iscălească, 
şi numai la vreo neapărată trebuinţă I să să ajute aceste doă case una cu alta. 

Peste toate a/cestea să mai adaogă că nici eforul, nici epitropi, nici stă/pânirea, 
nici nimenea din cei ce să trag din neamul brăncovenesc, I să nu fie volnic să 
înstreineze vreo moşie sau parte măcar I dintr-însele, nici din cele mai sus însemnate 
ale spitalului, I nici din ale sfintei biserici, nici cu schimb fie de înzecit folos, I măcar, 
nici cu vreun alt mijloc sau propunere, căci la împotri/vă, şi cel ce va înstreina, şi cel 
ce va priimi să adaoge la veni/tul său vreuna dintr-acestea să fie depărtat de Faţa lui 
I lristos I şi socotit în veci de hrăpitor celor sfinte. 

Drept aceasta şi să dă drept şi cădere veri căruia să va trage din neamul brăncove/ 
ncsc şi veri căruia blagorodnic boer temător de Dumnezeu să o/prească a lucrare 
ca aceasta, căci toţi sânt datori a ocroti drepturi/le acestui spital, fiind o aşezare 
întocmită pentru folosul obşti<i>." 

Inscripţiile se aflau în rotonda de la intarea principală a Spitalului Brâncovenesc, 
în partea dreaptă (prima) şi în partea stângă (a doua), marmură albă, 200xl12 cm., 
literă de 3,5 cm., în relief, într-un câmp de 187x101 cm., delimitat de chenar vegetal. 
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Fig. 5 Rotonda cu busturile prinţului Grigore Brâncoveanu şi al principesei Safta. În 
partea dreaptă a intrării una dintre plăcile de marmură cu inscripţii, prinsă în perete. 

Bibliografie: O sută de ani dela înfiinţare 1838-1938. L Documente pentru 
istoria Bisericii, Ş coalei şi Azilului Domniţa Bălaşa, precum şi a Spitalului 
Brâncovenesc, publicate de Emil Vârtosu şi Ion Vârtosu, Monitorul Oficial 
şi Imprimeriile Statului, Bucureşti, 1938, pp. 316-318 (nr. 372 şi 373). 

SUMMARY 

The Brâncovenesc hospital of Bucharest was inaugurated in 1838, and itfimctioned 
till 1984, when int was demolished. at Nicolae Ceauşescu :S orders. Its building was 
located between the old Princely Court and the hi/I of the Metropolitan Church; it was 
part of a vast historic and architectural complex that we owed to the Brâncoveanu 
family, of which only princerss Bălaşa :S church stil/ exists, along with two marble 
inscriptions from the hospital, carved in the limes of Safta Brâncoveanu, in 1834, in the 
cyrilic alphabet in use by the princely chancel/ery and the Christian Orthodox Church, 
in those days. The article presents each of the monuments founded in Bucharest by the 
Brâncoveanu family, including a description of the two beautifal marble plates now 
preserved at the Old Princely Court - part of the Museum of Bucharest. 
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INFLUENTA FRANCEZĂ ÎN ROMÂNIA 
' 

ŞI REACŢIA CONTRA EI (1870-1900) 

prof. univ. dr. Ion Bulei 

Spre sfârşitul secolului XIX influenţa franceză în România ajunsese la apogeul 
ei. Bucureştiul luase o vizibilă amprentă pariziană. Şi nu doar Bucureştiul. Craiova, 
Constanţa, Iaşi„. călcau pe aceleaşi urme. Cele două axe principale ale Bucureştiului, 
nord-sud şi est-vest, aminteau la grande Croisee a lui Haussmann sau la grande Croisee 
din proiectul de restaurare a Parisului medieval al lui E. Henard. Centrul medieval e 
şi la Bucureşti întretăiat şi luat în posesie şi introdus în noua reţea stradală. De la est 
la vest şi de la nord la sud. Cea dintâi axă fusese tăiată de Pake Protopopescu, cea de 
a doua de N. Filipescu, amândoi primari la sfărşit de secol XIX. Clădirile de pe cele 
două axe nu erau nici pe departe înalte ca acelea de pe marile bulevarde pariziene, 
dar tindeau şi ele spre înălţimi. Nici perspectiva nu era ca la Paris, dar era evident 
europeană. Şi poate că era mai bine aşa. Împăratul Franz Joseph, care vizitează 
Bucureştiul în 1896 e încântat de Calea Victoriei. „Nefiind dreaptă, ci strâmbă la 
fiece 20-30 de paşi, prezintă altă perspectivă şi o altă înfăţişare, ceea ce ţine ochiul 
meu sub farmecul unei alte privelişti, pe când bulevardele (pariziene n.n.) de cum 
intri în ele, le-ai pătruns toată fisionomia, care neavând nici o variaţie de aspect, 
devine monotonă şi nu interesează". Aşa îi spunea el reginei Elisabeta, în trăsura 
care-i ducea la Palatul regal, probabil ca să-i facă plăcere. Imitaţia Parisului s-a făcut 
şi prin Halele Centrale din Piaţa Bibescu Vodă şi Halele Amzei ridicate în 1872 şi 
care, prin construcţia lor din zidărie, schelet de fier şi sticlă imitau halele din Paris. 
Tot în 1872 arhitectul francez Alfred Berthon construeşte Abatorul. Pariziană e şi 
moda oraşului grădină. Parcul Cişmigiu, chiar dacă e proiectat de austriacul Wilhelm 
Mayer şi decorat de peisagestul german Fr. Rebhuhn, aduce aminte de Jardin des 
Plantes de la Paris. Parcul Carol şi mai pronunţat fiind decorat în 1906 de E. Redont, 
cel care făcuse şi parcul Bibescu din Craiova. Planurile de construcţie ale celor mai 
renumite palate din Bucureşti sunt făcute fie de arhitecţi francezi, fie de artişti români 
absolvenţi ai Beaux Arts-ului. Ateneul Român, în 1888, e făcut de arhitectul francez 
Galleron, Banca Naţională, în 1895, după planurile aceluiaşi Galleron şi ale lui 
Cassier Bernard, Biblioteca Centrală Universitară, aripa dinspre Hotel Continental, 
e opera lui Paul Gottereau. Tot el ridică palatul C.E.C, între 1896-1900, impozanta 
clădire cu splendida sa arcadă susţinută de patru coloane şi cu cupola monumentală. 
Un alt arhitect francez, Albert Ballu, care construise şi Primăria Parisului, ridică între 
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1890-1895 Palatul de Justiţie (lucrările sunt terminate de Ion Mincu). Louis Blanc 
înalţă între 18947,··l Ş9~ ,P~~rul..M,inis~~luj .Agri~~rii;: ~celaşi arhitect care în 1898 
ridică Curtea de ·:9mt:uri1. i.a,J, .î~tre 19.0Qy 1992, palatµ I Facultăţii ,de Medicină. Palatul 
regal din Bucureşti e refăcut întte 1882~1885.tot de tin arhitect francez, acelaşi Paul 
Gottereau, care reface şi Cotrocenii. Şi sunt numeroase hoteluri şi clădiri particulare 
fofbpe'tafraticezildr sau a românilor pregătiţi în Franţa. Stilul arhitectonice desigur 
francez: Renaştere, neoclasic, eclectic. Până şi statuile: Mihai Viteazul, I.C.Brătianu, 
Lascar Catargiu, Al. Lahovari, Take Ionescu ... sunt opere ale lui C. Belleuse, Er. 
Dubois, I\. Mercier. Marile tllagazine, moda vitrinelot sunt pe Calea Victoriei ca la 
Paris. 6oarcă suritein'într~un MicPa:ris: ' 

Ş'i influenta FriHiţehiu. se oprea' pe stradă,' la clădirile care căutau înălţimile 
cerului' prăfos butureŞtean .. lnfltienţa ei eci Şi . rilai prega'nantă dacii . se . intta 
din stradă' în interior:' Decoraţia: şi mobilierul; dacă riu etau 'de Ia Viena, erau .tot 
franceze, bibliotecile erau pline de căiţi franţtizeşti, discuţiile cu :oaspeţii, tfot! ales 
ale doatnhelo( aveau, de regulă subieete de modă' sau de literatură franceză sau de 
amintiri din timpul rece~telor vizite fa 1 Paris,' hainele erau după moda franţtizească, 
conversaţiile erau şi .ele, în bună tnăsură în limba lui Voltaire~ .. În lumea politică, 
se gândea şi se vorbea franţtizeşte. 10'1 miniştrii din cei 141, câţi au fost în Vechea 
Românie între 1866-1916, îşi făcuseră studiile în Franţa ou en langue francais 1: 

Franceza era limba folosită de regele Carol în audienţe, inclusiv în acelea acordate 
miniştrifor (vorbea franceză şi c·u' acei politicieni care tacuseră studiile în Austro
tJngaria sau în Gerlnania, cum erau'P.P.Caip sau D. Sttirdza Şi cu care ar fi putut 
fo10si geffiiana (cu T. Maiorescu tnai conversa în germană). $i aşa va fi în tot 'cursul 
lungii sale domhii dl:: 48 de ani). La Consiliul de Coroarlă de la Sinaia din 1914 limba 
În care s-a vdrbit ~· 1n care, s-a hotărât soarta ţării în acel mdment a fost franceza. 
Şi oamenii politici r6rhâni folosesc franceza Îh corespondenţa' dfotre ei, cu toate că 
putliau folosi curent germana, cum fac D:A.Sturdza'cu P.P.Carp sau T. Maiorescu cu 
D.A.Sturdza.'Dipldm~ţii româtii acreditaţi în afară trimi't rapoartele' lot în franceză (o 
vor'face până în 1925); pentru că mittiŞtrii cărora li se adresau la Bucureşti voiau să 
ştie cât mai precis ce au discutat cu diverŞi oameni politici din ţările de reşedinţă (şi 
discuţiile respective se făceau în franceză): Cel puţirl aşa justifica fofo~itea francezei 
de către diplomaţi Titu Maiorescu în 1913, într-o discuţie În parlament în timpul 
că'.reia 'istoricul N. Iorga'C:eruse cil rapoartele diplomaţilor să fie fo română. Oricine 
voi:l să citească un ziar în limba franceză a' putea face cumpărând de la chioşcurile 
d~ ziare în 'acei ani de sfârşit de secol XIX:, „L; Independetice roumaine;', „Bucarest 
aitisti:q'Ue", „L'Art rouinain",' „Le Pays", „L'e Litterateut", ;,Le Peuple r6umain", 

. , .,. , . • • 1_, · , • .' , I • 

I. ,Vezi pe l~rg şi cu alte ele111ent~ definit9ri.i Ion Bulei, Ion Man;iina, Guverne şi guvcman\i (1866-
1916),"Silex, Bu~~r~şti, t 996. · · · · · · · 
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,,La lanterne moderne~', unde semna Claymoore '(Mihai Văcărescu), „Le' Bucarest 
mcmdain", ,;La Bourse de·Bucal'est", '·•·Sau puteau merge la o·librărierfranceză (de 
piidă, în anii: ultimi ai secolului XIX, ta: Librăria .G. Ioanid/ A. Spirescu:, sau la 
Socecu, la Bucureşti, la Dimitrie Daniel - la Iaşi,; la lg: Hairna.nn, la Sinaia; sau 'să 
titeilscă presa paifaiâriă într-unul din liotell!lrile în stil francez din centru Capitalei, 
Hugues, de pildă, unde totul' era francez (şi mâncarea, pregătită ·cel ·mai' adesea de 
bucătari· francezi, aici bucătarul se numea Trornpette ). La Teatrul Naţional cele mai 
multe piese st jucau încă· în franceză la sfârşit de veac sau făceau parte din repertoriul 
teatrului francez sau erau jucate de artişti ftancezL 2 După· calculele tui Constant 
Mănucă3, cuvintele franceze 'În limba română, Ies· emprunts·uniquement·francaises, 
ou dans laquels le francais reste . Ia premiere langue de reference, representent 
quelque 39% du vocabulaire; avec·un frequence de pres·de·20%. C1eSt..;a-dire que, 
dans 'la langage courant, un mot: sur cinq ·en; moyenne est d'origine fra:ncaise· (par 
comparaison, Ies emprunts · altemands en roumain: ne representent suivant ta1 meme 
statistique, que 0,98% du vocabulaire et 0,28% de la frequence). Modelul francez 
prinde şi în domeniul asistenţei sociale, aşa cum constatăm în legea de organizare 
a comunelor urbane din 1894 sau• în activitatea teoretică şi .practică a lui Constantin 
Severeanu şi·dr. Iacob Felix4

• Dreptul privat române codificat ÎTl special·pe filie11ă 
franceză, drepti.il administrativ, de asemenea (în prima. fază, ulterior fiind preferat 
modelul anglo-saxon); codul Civil este 'Ilot cel francez'{ cu 300 de articole mai puţin 
decât cel francez şi care preia şi,dis}'oziţiidin legiuiri rdmâneşti anterioare )5, Influenţa 

franceză"se manifestă ·dominator şi în administraţia locală6 • • · ·, ' • 

·Modelul francez era doar vdcaţia elitei sau era şi a maselor (înţelegând prin mase; 
termen testrâns, ceea ce se înţelegea în secohrlXIX, respectiv totalitatea celor care 
ştiau să scrie şi să citească şi a celor care plăteau un impozit către stat, cu alte cuvinte 
a celor care mergeau la vol'în regimul cenzitar)?; <Influenţa franceză se rnanifesta, e 
limpede, la nivelul elitei. ·S..Lar putea spune' că masele se iau totdeauna după elitele 
lbr conducătoare. Şi dacă, în România' de atunci, elitele erau ·franţuzite, aşa erau 
şi masele'.' Afimiaţia, chiar dacă are un· adevăr în ea„.e prea simplistă. Ceea ce se 
poate 1 constata mai curând ·este :că prin ·ziarele; franţuzeşti,' prin· cărţirle ; franţuzesti', 

I 

2. Vezi în.detaliu în Sultana Craia, ,franc.ophoni~ et francophilie ~n lloumljllie, Bi,u:;u,reşti, 2006 
). Constant Mam.1că, alexicologie sţatistică romanică; Bucarest, 1978 ' . . . . 
4. Ligia Livadll~Cadeschi, Filantropie şi asistenţă socială. Influenţe thinceze În spaţiul sodat rorilânesc', 
în Modelul francez şi experienţele modernizării. România, secolele XIX-XX~ âvant-ptopos' et 
coordination de l'edition, Florin Ţurcanu, ICR, Bucureşti, 2006, p. 58 si urm. 
5. Radu Carp, Influenţa Codului civil francez: sistemul de drept românesc în context comparat, în 
Ibidem, P• 208 si unn. : " · " "" 
6. Andrei Florin Sora, L'institution prefectorale roumaine (XIXe siecle-1916): un modelefranca'isl?; îri 
Ibidem, p. 220 et suivant " · 
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prin spectacolele de teatru cele mai diverse, în limba franceză, prin folosirea curentă 
a acestei limbi în ceea ce însemna viaţă social-politică şi culturală modernă şi mai 
ales prin învăţarea ei în şcoală, influenţa franceză depăşea cadrul restrâns al celor din 
„lumea bună". În Vechea Românie franceza era obligatorie în toţi anii de liceu -7-8 
ani, fapt reconfirmat la sfârşitul secolului XIX de Legea învăţământului secundar a 
lui Spiru Haret din 1898). Deci franceza era cunoscută mai mult sau mai puţin de 
toţi cei care urmau cursul liceului, nu numai de elită, în sensul restrâns al termenului. 
Într-un fel, spre sfârşitul secolului XIX, influenţa franceză trece de la aristocraţie 
la burghezie. Cea dintâi, aşa cum treptat predă întâietatea economică o predă şi pe 
aceea culturală şi politică. De fapt, procesul e din ambele direcţii. Evident că pentru 
stratul superior al societăţii franceza se putea învăţa şi acasă sau la studii în Franţa. În 
1898, tânărul învăţat român, Pompiliu Eliade publica teza sa de doctorat consacrată 
originilor influenţei franceze asupra spiritului public în România7

• Eliade credea că 
acel moment, când îşi scria el cartea, „c' est le moment ou l' on n' est ni trop pres 
ni trop loin du sujet de son etude; ou l'on entend pour ainsi dire encore le bruit des 
armes sans voir les combattants. La generation qui nous precede ne pouvait guere 
distinguer les traits caracteristiques de l'esprit roumain ni juger impartialement 
de l'influence francais; la generation qui nous suivra sera en presence de l'esprit 
roumain tout forme et ne pourra plus peindre sur le vif une un influence qui aura 
cesse de se faire pleinement sentir"8

• Judecând în acel moment, la sfârsitul secolului 
XIX, învâţatului român i se părea că influenţa franceză în România a fost şi mai 
era covârşitoare. Practic, după Eliade, până la manifestarea ei poporul român nici 
nu avusese viaţă istorică sau viaţă intelectuală. Un alt intelectual de vederi liberale, 
Eugen Lovinescu, referindu-se la secolul XIX, nu gândea diferit, ceea ce îi permitea 
filosofului C. Radulescu - Motru să privească cu multă ironie la o atare exagerare 
a factorului extern: "lata dar cum s-a nascut acest prunc„.care vrea sa fie odata 
civilizatia romana! Copil din flori in toata puterea cuvantului. Tatăl său adoptiv, 
entuziastul Ion.C. Brătianu, l-a găsit pe malurile Senei. L-a crescut cât a trăit, 

apărându-l de primejdiile reacţiunii şi apoi l-a încredinţat Partidului Liberal, care 
l-a înfiitat pentru veşnicie". Şi Motru continuă: "La formarea civilizaţiei, după d. 
Lovinescu, fondul sufletesc al poporului român nu contribuie cu nimic„. Ştim despre 
el că se formează după bătaia vântului. Cât bate vântul de la răsărit este rău şi tulbure 
în civilizaţia română. Cât bate vântul de la apus este bine. Această fatalitate de hotare 
i-a f'arâmiţat poporului român cu desăvârşire orice veleitate de autodeterminare. El 
este o fiinţa pur pasivă şi imitatoare"9

• 

7. De l'influence francaise sur l'esprit public en Roumanie: Les Origines, Ernest Leroix Editeur, 1898 
8. Ibidem, p.8 
9. Apud Ion Bulei, Sistemul politic al României modeme. Partidul Conservator, Bucureşti, 1987, p. 474-475 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



BUCUREŞTI LA 550 DE ANI DE ATESTARE 37 

Apreciind la un alt timp istoric decât acela în care a scris Pompiliu Eliade, noi 
constatăm că în ultimele decenii ale secolului XIX, influenţa franceză trăieşte ultima 
ei perioadă de intensă manifestare. Dar constatăm şi faptul că această influenţă 
începuse să devină obiect de polemică. Efectele nu erau considerate doar pozitive, 
cum observăm la Pompiliu Eliade sau la Eugen Lovinescu. Pentru alţi intelectuali, 
această influenţă, confundată cu influenţa Occidentului, în ansamblu, fusese profund 
dăunătoare. Pentru că adusese imitaţia în cultură, distrugând creaţia proprie şi, prin 
schimbarea modului de viaţă, respectiv prin modernizare, adusese o creştere masivă 
a exploatării celor mai mulţi. Primul aspect e pus în evidenţă, cu inteligenţă şi efect, 
de curentul Junimii, prin dezvoltarea teoriei formelor fără fond şi a aşezării spiritului 
critic la baza culturii. Occidentalii vedeau România prin prisma prejudecăţilor. 
Românii contemporani o vedeau ca schimbată doar la suprafaţă, o formă fără fond. 
Aşa a surprins-o acest întreg curent de gândire, care a fost junimismul, conturat în 
jurul revistei Convorbiri Literare, un curent ce cunoştea la sfrâşit de veac un sîarşit de 
glorie. Cel de al doilea aspect preocupă pe cei mai mulţi intelectuali, pe marele poet 
Eminescu în primul rând 10

• Pe o creştere a sentimentului naţional, specifică Europei 
în preajma primului război mondial, verbul ardent al istoricului N. Iorga antrenează 
în 1906 sute de studenţi pe străzile Bucureştiului în apărarea limbii române, contre 
la cohorte des francises deracines, retranches au sein des classes dirigeantes du pays. 
De observat totuşi că în spaţiul românesc rezistenţa contra modernizării n-a luat 

10. "l-aţi dat poporului formele goale ale unei civilizaţii străine, fără umbră din cuprinsul şi bucuriile 
ei", scria Eminescu, acuzând "pătura suprapusă", cum numeşte el elita, că a produs un dezechilibru 
foarte primejdios, în societatea română, cu acest import necontrolat de forme Eminescu observase chiar 
existenţa a două pături distincte în societatea românească: o pătură de jos şi o pătură de sus, aceasta din 
urmă aflată prea mult sub influenţa civilizaţiei apusene/franceze şi care nu găsise încă cea mai potrivită 
cale de a integra această influenţă în cultura naţională. (H.R.Patapievici, Politice, Bucureşti, 1996, 
p.87). Aşa credea şi N. Iorga care va lua în curând o atitudine violentă contra înstrăinării. Literatura 
acestei epoci exprimă mai convingător decât orice altceva starea sufletească de tranziţie a momentului: 
nostalgia unor vremuri mai liniştite, a unor situaţii mai limpezi, inadaptarea, descătuşarea de patimi, 
arivismul ş.a. Îndeosebi burghezia ce se forma se bucura de atenţia deloc binevoitoare a creatorilor 
literari ai vremii. Era o clasă falsă, nelalocul ei în societatea românească. Ceea ce Alecsandri schiţează, 
Caragiale biciuieşte violent. O lume întreagă de Farfurizi, Tipăteşti, Caţavenci, Bibici Miţe ploieştene 
ş.a. arată cum nu se poate mai grăitor caricatura noului sociologic căruia Caragiale nu-i opune vechiul, 
ci îl prezintă aşa cum îl vede, deformat şi depoetizat, strâmb şi dizarmonic. Noţiunile de "popor 
suveran", "egalitate", "vot universal", "suveranitate" ş.a. prin deformarea lor de către politicianism - şi 

acest rod tot al liberalismului aplicat în viaţa publică - ajunge a fi în opera corozivului satiric o farsă de 
proporţii„ Cu alte mijloace şi fără "obiectivitatea" lui Caragiale este zugrăvit noul tip sociologic, cel 
burghez, de Duiliu Zamfirescu, Emil Gârleanu, Mihail Sadoveanu, I.Al. Brătescu-Voineşti ş.a. în opera 
cărora tipului nou, burghez, creaţie a influenţei franceze, şi este opus cel de "boier", un inadaptat la 
materialismul vieţii modeme, care priveşte cu dispreţ, dar demn pe parvenitul burghez. Reacţia era mai 
curând împotriva chipului în care era înfăţişat noul decât împotriva noului ca atare. 
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forma ostilităţii, a împotrivirii făţişe. Românii nu au un Aksakov, un Somiakov, 
care să opună individualismului occidental un colectivism cum este acela rus, de 
mir. Nu au avut un antioccidental ca Dostoievski, pentru care Rusia nu trebuia să 
se europenizeze, pentru ca ea avea locul ei între Asia şi Europa. Nu au avut un 
Danielevski, care în cartea sa din 1869, Rusia şi Europa, substituia Rusia Europei, 
sau un reacţionar în politică aşa cum a fost Pobedonosev. Românii nu au avut în 
literatură un Andrei Belâi, care, într-un poem al său, Petersburg, din 1908, vărsa 
sângele tătăresc asupra Occidentului. Andrei Blok chema sciţii împotriva Europei, 
iar V. Briusov, în 1905, invoca „ferocele hun" 11 

• Tradiţionalismul românilor no ia 
forme ideologice active, în politică nu sunt antimodernişti decât sentimental. 

Pentru diplomaţii străini la Bucureşti scăderea influenţei franceze era pusă pe 
seama creşterii influenţei ·germane. În spaţiul Transilvaniei, al Bucovinei, Banatului 
influenţa germano-austriacă era aproape tot atât de 'puternică pe cât era cea franceză 
în Vechea Românie (Valahia şi Moldova). Ca un element de comparaţie, în primul 
spaţiu germana era obligatorie îrt liceu, iar franceza facultativă; exact invers de cum 
era în Regat. De aici nu se poate trage concluzia simplistă că era o elită germanofilă 
în Transilvania, Bucovina, Banat şi una francofilă în restul spaţiului românesc. În 
realitate cele două influenţe se intersectau şi un studiu al culturi'i transilvănene la 
sfârşitul secolului 19 constată „cu surprindere" cât de profundă era influenţa frartceză 
în acest spaţiu unde principala limbă de cultură era germana. Cu atât mai mult cu 
cât această influenţă se sprijinea pe numeroasele traduceri din literatura franceză, 
pe conştiinţa solidarităţii latine şi pe modelul de dezvoltare al culturii din Regat, 
care dă tonul general al culturii române 12

• În altă ordine de idei, pe măsura creşterii 
Germaniei în forţa sa de expansiune, influenţa sa, nu doar în Ardeal sau Bµcovina, 
nu încetează să sporească. Contextul era configurat de un.procent de circa 40-45% 
din comerţul României cu imperiile german şi austro-ungar şi de situaţia în care 
România era şi legată politic de ţările germane din 1883. E drept că în vizită la 
Paris, în 1900, în calitatea sa de ministru de Externe, Al. Marghiloman. spunea că 
între România şi Franţa trebuie stabilite cât mai urgent şi contactele politice, „căci 
noi n-avem niciun interes a pune toate ouăle noastre în acelaşi coş" 13 • E drept, de 
asemenea, că după încheierea alianţei franco-ruse în 1891-1892, la Bucureşti începe 
să se reconsidere situaţia României (nu întâmplător, toate concursurile de ocupare 
a posturilor diplomatice aveau între subiecte alianţa franco-rusă şi efectele sale). 
Influenţa germană e tot mai puternică şi în Vechiul Regat, în domenii ca acelea ale 
istoriei, filosofiei, geografiei, specialiştii formaţi în Germania începând să fie mai 

11. D. Tschizewski, Storia dello spirito russo, Firenze, 1965, p.251 l?i urm. 
12. Andrei Radu, Cultura franceză la românii din Transilvania până le Unire, Cluj, 1982, p: 77·82 
13. Arhivele Naţionale Centrale, microfilme Franţa, rola 58, c. 47 
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numeroşi decât cei formaţi în Franţa. Altfel, universitarii sunt în continuare cei mai 
numeroşi proveniţi din şcoala franceză ( 5 la l în .1892; la fel ca în 1864, dar doar 2 la 
1 în 1914!)14

• În 1914 mai erau 330 de studenţi români la Paris, proporţional a doua 
naţie după ruşi. Îmbucurător era că la Universitatea din Bucureşti în acel an erau 
3147 studenţi. Nu creşterea influenţei germane explică reacţia la adresa influenţei 
franceze. Ea a favorizat unele atitudini de împotrivire la ·modelul francez; dar reacţia 
la acest model po'ate fi explicată în principal prin creşterea ponderii factorului local, 
aflat într-o tot mai pronunţată nevoie de legitimare. , 

Reacţia contra influenţelor străine nu apare în societatea· românească a ultimelor 
decenii ale secolului XIX la nive1ul masei; ci al elitei intelectuale. Ea are valoare 
culturală. Tendinţei integratoarei se opune cea specificatoare. Cea.din urmă însoţise 
modernizarea din momentul începutului.' Pentru că· nu s-a preluat orice din·modelele 
străine, francez în special, ş1 s-a preluat· cu ·o măsură, care, în cazul când a fost 
depăşită, a intervenit puterea de corecţie a realităţii existente. Însăşi tendinţa de 
integrare reprezintă un element esenţial al: specificării. Odată momentul începutului 
trecut, tendinţa integratoare şi cea specificatoare devin divergente. Aşa se explică 
existenţa unor curente precum la noi •"formele fără fond" ale lui Maiorescu, sau mai 
apoi semănătorismul, poporanismul, gândirismul,·evoluţionismul, organic şi paseist 
al lui N. Iorga ş.a. Prezenţa lor dă valoare culturii şi ideologiei româneşti. Căci, 
neîndoios, o mare parte a culturii române se revendică din acelit spirit;de reacţie. În 
fapt, :cea mai bună parte a culturii române, e vorba de cultura clasică. 

Impresia că societatea românească în.secolul XIX se.dezvoltă cu faţa îndreptată 
spre Paris e evidentă în ambele ipostaze, atât în aceea de receptare pe toate căile a 
influenţei civilizaţiei franceze, cât şi în aceea de ·afinnare a propriei identităţi şi de 
contestare a exceselor influenţelor străine. Tot procesul s-a desfăşurat după o schemă 
verificată şi în alte părţi: influenţa franceză a avut im rol esenţial la începuturile 
modernizării societăţii (imitaţia este o sugestie primită la momentul oportun), graţie 
acestei influenţe s-a produs ridicarea societăţii respective şi, ulterior; în nevoia sa de 
identificare proprie, s-a reacţionat împotriva ei. Adevărul e că influenţa străină nu 
distruge specificul. Îl provoacă şi îl face să reacţioneze. Această reacţie e esenţială. 
Atunci devin interesante culturile receptoare de modele. Aşa s-a întâmplat şi cu 
civilizaţia şi cultura românilor. De aceea şi este foarte incitant pentru cercetător 
studierea sfârşitului de secol XIX. 

„Constatând că în Bucureşti sunt bulevarde, grădini, mari clădiri, francezul vede 
aici un Paris mai mic. Şi cu toate acestea, impresia e dedusă dintr-un raţionament 
fals" 15 • O spunea inteligentul cărturar care a fost G. Călinescu. Din faptul că 

14. Vezi Lucian Boia, Modelul francez şi experienţele modernizării. România, secolele XIX-XX., p 9 
15. G. Călinescu, istoria literaturii române. De la origini până în prezent, ed. Il·a revăzută şi adăugită, 
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inspiraţiile stilului arhitectonic sunt foarte multe venite de la Paris nu înseamnă 
că românii au uitat stilul brâncovenesc în construirea oraşelor lor. După cum, din 
faptul că intelectualul român ştia o limbă străină şi simţea plăcerea să dea lămuriri 
în această limbă unor călători de alta naţie nu se putea evident trage concluzia că 
românii nu-şi iubeau limba. Până la urmă, ca să preluăm din nou pe G. Călinescu, 
„cenuşiul pluvios al Parisului, barocul rafinat, îngrămădirea tipică a mii de burlane 
desupra mansardelor n-au nimic de-a face cu candoarea văroasă a Bucureştilor, oraş 
de praf din Bărăgan, cu salcâmi albi şi bisericuţe albe" 16

• În arhitectura oraşului 
domina eclectismul de origine franceză, dar şi un amestec de Jugendstil, art nouveau 
şi elemente bisericeşti, tot atâtea caracteristici ale unui stil românesc. Atmosfera 
din Bucureşti sau din alt oraş din România sfârşitului de veac XIX şi început de 
XX era alta decât într-un oraş german sau francez. O atmosferă de contraste, dintre 
care unele uluitoare, un oraş unde dna Heathcote 17 găsea caviar din ambudenţă şi 
ieftin, dar nu găsea apă să se spele sau vedea printre clădirile modeme cum umblau 
tramvaie cu cai sau căruţe de fân, trăsuri, foarte multe trăsuri cu cai, un fel de 
budoare publice, vedea ţigani aşezaţi pe trotoare sau pe malul râului Dâmboviţa, un 
fel de „şanţ puturos", constata un amestec de multe limbi, costume dintre cele mai 
diverse, cu prea multe culori, băieţi dezbrăcaţi pe jumătate anunţând spre vânzare 
ziare franţuzeşti sau nemţeşti, un oraş cu deosebire păcătos, unde fiecare gest parea 
încărcat de chemări păgâne, un oraş în care un turist ca Şehabeddin Bey întâlnea 
germani şi unguri prin industrii, greci în afaceri, aromâni conducând restaurante şi 
hanuri, bulgari pe câmpuri, evrei în finanţe şi pe români la restaurant, la teatru sau 
prin birouri guvernamentale, dar şi atunci doar între 11 şi 13 sau între cinci şi şapte 
după amiaza. Lui John Reed, de la Metropolitan Magazine, care vine prin România 
la începutul secolului XX, capitala îi apare ca un amalgam de cafenele, chioşcuri, 
pictori futurişti, pişoare, o academie care face dicţionare, prostituate, ziare deocheate, 
ofiţeri cu uniforme în culori pastel, femei prea rujate, prea date cu ojă, un loc unde se 
făcea multă politică dar privită ca o afacere personală ... Părea că Reed plecase după 
o prejudecată a ceea ce însemna Orientul pentru un occidental şi chiar dăduse peste 
ea 18 • În fapt, la români, ca la atâtea alte popoare, modelul occidental al modernizării 
nu s-a preluat pur si simplu, fără ca factorul local să fii contribuit. Etapele clasice 
ale evoluţiei modeme au fost comprimate sau chiar anulate. În Apus modernizarea 
a cunoscut o desfăşurare relativ lungă, ceea ce a îngăduit sedimentări şi maturizări 
timp de mai multe generaţii. La români, ca şi la alţii din această zonă a Europei 

Minerva, Bucureşti, 1982, p. 972 
16. Ibidem, p.973 
1 7. Dudley Heathcote, My Wanderings in the Balkans, London, f.a. 
18. Kurt W. Tretow, John Reed în România, 1915, Iaşi, 1999, p. 17-21 
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sau din altele, viteza trecerii de la o etapă la alta n-a lăsat timp pentru sedimentări 
asemănătoare. Aceasta a şi determinat în bună măsură receptarea modernităţii ca o 
succesiune de «forme fără fond». Cercetări istorice şi sociologice mai noi încearcă 
să dea şi o altă imagine a dezvoltării civilizaţiei care presupun aculturaţia, deci nu 
un transfer pur şi simplu de la civilizat la "barbar", la "înapoiat", la "necivilizat", 
de la model la imitator, fără ca acesta din urmă să nu aibă nici o contribuţie (studiile 
lui Rene Wellek, Robert Clements, Gerhard Kaiser sau Ulrich Weisstein, Lucien 
Febvre, Marc Bloch, Braudel, Tudor Vianu, Al. Dima, Ad. Marino ... ). Hegemonia 
excesivă a modelului clasic a fost depaşită, elementul receptor a început a fi mai bine 
studiat şi pus în valoare şi conceptul intensei comunicări între culturi a dobândit o 
circulaţie care nu încetează să crească19 • 

În ultimele decenii ale secolului XIX se desăvârşea procesul imitaţiei de forme 
occidentale, recte franceze, şi începea să se manifeste mult mai pregnant spiritul 
critic, reactiv. Ca la procesul Hallier de la Bucureşti din martie 1900. Hallier, 
inginerul francez care încheiase un contract cu statul român pentru construirea 
portului Constanţa, tocmai dăduse faliment şi băncile franceze care participaseră la 
împrumutul realizat de statul român în 1899 de un grup de bănci germane şi franceze 
condiţionaseră participarea cu rezolvarea amiabilă a „afacerii Hallier" pe calea 
arbitrajului, adică nu a tribunalelor româneşti, ci a unuia internaţional. Procesul e 
o confruntare între 8 avocaţi români şi francezi cunoscuţi, toţi, francezi şi români 
deopotrivă, formaţi de şcoala franceză, între care Raymond Poincare, viitorul 
preşedinte al Franţei. Nemulţumit de necontenitele vociferări din sala tribunalului, 
Poincare exclamă: „N ous sommes aux portes de l 'Orient, ou tout est pris â la legere" 
(vorbe repetate în urmă până la saţietate şi de cine trebuie şi de cine nu trebuie). Gh. 
Panu, avocatul statului român, protestează, considerând vorbele o jignire. Poincare 
caută o explicaţie. La care Panu intervine. „iau act cu plăcere de retractările şi 

scuzele dlui Poincare". „Un francez nu cere niciodată scuze", ripostează cu infatuare 
Poincare. „Faschoda", „Faschoda"20

, se aude din mulţime, amintind tuturor de 
incidentul Marchand-Kitchener. Într-un fel, apostrofarea profesorului de către cei 
care până atunci învăţaseră de la el. 

19. Al. Duţu, Interculturalite et modernisation culturelle dans le sud-est europeen, dans „Revue 
roumaine d'histoire", 1981, p. 689-693 
20. Ion Bulei, Lumea românească la 1900, ed II-a, Bucureşti, p. 172 
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inspiraţiile stilului arhitectonic sunt foarte multe venite de la Paris nu înseamnă 
că românii au uitat stilul brâncovenesc în construirea oraşelor lor. După cum, din 
faptul că intelectualul român ştia o limbă străină şi simţea plăcerea să dea lămuriri 
în această limbă unor călători de alta naţie nu se putea evident trage concluzia că 
românii nu-şi iubeau limba. Până la urmă, ca să preluăm din nou pe G. Călinescu, 
„cenuşiul pluvios al Parisului, barocul rafinat, îngrămădirea tipică a mii de burlane 
desupra mansardelor n-au nimic de-a face cu candoarea văroasă a Bucureştilor, oraş 
de praf din Bărăgan, cu salcâmi albi şi bisericuţe albe" 16

• În arhitectura oraşului 
domina eclectismul de origine franceză, dar şi un amestec de Jugendstil, art nouveau 
şi elemente bisericeşti, tot atâtea caracteristici ale unui stil românesc. Atmosfera 
din Bucureşti sau din alt oraş din România sfărşitului de veac XIX şi început de 
XX era alta decât într-un oraş german sau francez. O atmosferă de contraste, dintre 
care unele uluitoare, un oraş unde dna Heathcote17 găsea caviar din ambudenţă şi 
ieftin, dar nu găsea apă să se spele sau vedea printre clădirile modeme cum umblau 
tramvaie cu cai sau căruţe de făn, trăsuri, foarte multe trăsuri cu cai, un fel de 
budoare publice, vedea ţigani aşezaţi pe trotoare sau pe malul râului Dâmboviţa, un 
fel de „şanţ puturos", constata un amestec de multe limbi, costume dintre cele mai 
diverse, cu prea multe culori, băieţi dezbrăcaţi pe jumătate anunţând spre vânzare 
ziare franţuzeşti sau nemţeşti, un oraş cu deosebire păcătos, unde fiecare gest parea 
încărcat de chemări păgâne, un oraş în care un turist ca Şehabeddin Bey întâlnea 
germani şi unguri prin industrii, greci în afaceri, aromâni conducând restaurante şi 
hanuri, bulgari pe câmpuri, evrei în finanţe şi pe români la restaurant, la teatru sau 
prin birouri guvernamentale, dar şi atunci doar între 11 şi 13 sau între cinci şi şapte 
după amiaza. Lui John Reed, de la Metropolitan Magazine, care vine prin România 
la începutul secolului XX, capitala îi apare ca un amalgam de cafenele, chioşcuri, 
pictori futurişti, pişoare, o academie care face dicţionare, prostituate, ziare deocheate, 
ofiţeri cu uniforme în culori pastel, femei prea rujate, prea date cu ojă, un loc unde se 
făcea multă politică dar privită ca o afacere personală„. Părea că Reed plecase după 
o prejudecată a ceea ce însemna Orientul pentru un occidental şi chiar dăduse peste 
ea 18 • În fapt, la români, ca la atâtea alte popoare, modelul occidental al modernizării 
nu s-a preluat pur si simplu, fără ca factorul local să fii contribuit. Etapele clasice 
ale evoluţiei modeme au fost comprimate sau chiar anulate. În Apus modernizarea 
a cunoscut o desfăşurare relativ lungă, ceea ce a îngăduit sedimentări şi maturizări 
timp de mai multe generaţii. La români, ca şi la alţii din această zonă a Europei 

Minerva, Bucureşti, 1982, p. 972 
16. Ibidem, p.973 
17. Dudley Heathcote, My Wanderings in the Balkans, London, f.a. 
18. Kurt W. Tretow, John Reed în România, 1915, Iaşi, 1999, p. 17-21 
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sau din altele, viteza trecerii de la o etapă la alta n-a lăsat timp pentru sedimentări 
asemănătoare. Aceasta a şi determinat în bună măsură receptarea modernităţii ca o 
succesiune de «forme fără fond». Cercetări istorice şi sociologice mai noi încearcă 
să dea şi o altă imagine a dezvoltării civilizaţiei care presupun aculturaţia, deci nu 
un transfer pur şi simplu de la civilizat la "barbar", la "înapoiat", la "necivilizat", 
de la model la imitator, fără ca acesta din urmă să nu aibă nici o contribuţie (studiile 
lui Rene Wellek, Robert Clements, Gerhard Kaiser sau Ulrich Weisstein, Lucien 
Febvre, Marc Bloch, Braudel, Tudor Vianu, Al. Dima, Ad. Marino ... ). Hegemonia 
excesivă a modelului clasic a fost depaşită, elementul receptor a început a fi mai bine 
studiat şi pus în valoare şi conceptul intensei comunicări între culturi a dobândit o 
circulaţie care nu încetează să crească 19 • 

În ultimele decenii ale secolului XIX se desăvârşea procesul imitaţiei de forme 
occidentale, recte franceze, şi începea să se manifeste mult mai pregnant spiritul 
critic, reactiv. Ca la procesul Hallier de la Bucureşti din martie 1900. Hallier, 
inginerul francez care încheiase un contract cu statul român pentru construirea 
portului Constanţa, tocmai dăduse faliment şi băncile franceze care participaseră la 
împrumutul realizat de statul român în 1899 de un grup de bănci germane şi franceze 
condiţionaseră participarea cu rezolvarea amiabilă a „afacerii Hallier" pe calea 
arbitrajului, adică nu a tribunalelor româneşti, ci a unuia internaţional. Procesul e 
o confruntare între 8 avocaţi români şi francezi cunoscuţi, toţi, francezi şi români 
deopotrivă, formaţi de şcoala franceză, între care Raymond Poincare, viitorul 
preşedinte al Franţei. Nemulţumit de necontenitele vociferări din sala tribunalului, 
Poincare exclamă: „Nous sommes aux portes de l'Orient, ou tout est pris a la legere" 
(vorbe repetate în urmă până la saţietate şi de cine trebuie şi de cine nu trebuie). Gh. 
Panu, avocatul statului român, protestează, considerând vorbele o jignire. Poincare 
caută o explicaţie. La care Panu intervine. „iau act cu plăcere de retractările şi 

scuzele dlui Poincare". „Un francez nu cere niciodată scuze", ripostează cu infatuare 
Poincare. „Faschoda'', „Faschoda"20

, se aude din mulţime, amintind tuturor de 
incidentul Marchand-Kitchener. Într-un fel, apostrofarea profesorului de către cei 
care până atunci învăţaseră de la el. 

19. Al. Duţu, lnterculturalite et modernisation cu/ture/le dans le sud-est europeen, dans „Revue 
roumaine d'histoire", 1981, p. 689-693 
20. Ion Bulei, Lumea românească la 1900, ed II-a, Bucureşti, p. 172 
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CUL'.flJRAL~ARTISTIC BUCUREŞTEA~1 * 

prof. univ. dr. Ioan Opri§ 

Pentru Al. Saint-Georges .a lucrat N. larotzky din laşi, adunând valoroa~e şi 

consistente donaţii de la familiile Handoca, Krupenski, Bogdan, Tischler, Akerman, 
Oiser Goldner, .contesa de Cimi;iţa, ing. Bejan sau dr. Dimitrovici. . 

PeJa teatrele şi operele ţării, l~,~<m venit în mod regulat afişele şi programele de sală .. 
Dăruind în iunie 1926 tabloul D<;>amna G. de Artur Verona, avocatul bucureşte~n 

I , ' . ' ,, .• . . , .. 

Art~ur Garvin dqrea ~,ca Iusrările de arţă să se înmulţească şi să puteţi a,lcătui un 
muzeu care să ne. mândreas<;ă pe toţi.''.2 

I ', ',•, •, • ' ' r 

.Pe pn;>fesorulVictor Ur~chia de. la Şcoala Politehnică din Bucureşti l-au aj.1,1,tat 
efqrturile mu,z~ogr<J,fului, Al, Sainţ-Qeorges, aşa că „suirea în ppdul. casei a qat 
rezultate ne&şteptate''., pripJ,i;ţ. altele găsind un portret al lui V.A. ·urechia (1894), 
,,pitiţ" de frica ,nemţilor, pe care l-a donat muze.ului. I. Suţu a dăruit, tot la suge.stia 
lui AL SaintcGeorg<f~1 un ţ:;tblou al lui.Ion Berindei (autor F. Walach, 1 ~89) şi altµl al 
surorii acestuia, .Maria, execuţate ·la moşia lor Doagele din Teleorman. 3 

' 

Flatat de aţenţi~ lµi ;S!lint-Geprges, Virgil Lupescu din Florica (Argeş), şi-a oferit 
-interes~ţ J?ăneşt~ ,_,f(\ţă de ,nevoile yieţii"-bunurile din colecţie, îptre care teracote 
romane„ ma,nus~risul .Pşqlff1-ii, lui David ( 1656), o bucată din <;:lopoţµl Mitropoliei . . . .' ' . .„... . ··' . '· . . ' ·.; 

„spart, de nemţi':', meqalii.4
' ' 

1.1:-. Bobei;mu,, nt!pot' aJ. lui lpolit Strâmbu, a dăruit, în 1934,. dpuă Pt1n,sule, 
c~taloage de expoziţii, 1 O m~dalii ale artistului (între ele una a jubileului de 2~ de 

. ' 

1. "Vezi introducerea la acest articol -rezultat din comunicarea prezentată la sesiunea ştiinţifică a 
Muzeului Municipiului Bucureşti ( l 7.IX.2009)- publicată în revista Magazin Istoric, sub titlul 
„Muzeul Al. Saint-Georges şi contribuţia sa la bogăţia culturală a Bucureştilor". Unele date biografice 
privindu-l pe Alexandru Saint-Georges se regăsesc în respectivul articol, iar altele sunt semnalate 
de Ioana Blănaru şi Ştefan Păun în volumul Muzeul „Al. Saint-Georges", apărut la Editura Cartea 
Universitară (Bucureşti, 2007). 
2. Cf. act de donaţie a portretului în mărime naturală a Mathildei Gherghely (Bucureşti, 1903), înregistrat 
abia la nr. 69/ I. Vl.1934, loc cit., inv. 617, dosar 1I1934, f.141. 
3.Cf. scrisoarea. lui Victor Urechia din l 5.ll.1931 şi scrisoare de mulţumire către I. Şuţu, 23.X.1931, 
loc. cit., inv. 617, dosar 1/1934, f. 7-8, 22. 
4. Vezi în scrisoarea lui Virgil Lupescu, 22.VL 1934, loc. cit., dosar 58, f. 5. 
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ani a liceului românesc din Bitolia) şi mai multe acte personale ale acestuia. 5 

Alt colecţionar,' Nicolae Butculescu a crezut că medalia în bronz dedicată. lui 
(1927), <;ea de botez dedicată principelui Mircea (1913), un lacăt vechi şi trei chei, 
ca şi 11 peceţiîn ceară se pot adăuga celor adunate în muzeu.6 

De la comandamentul Legiunii de Jandarmi Dâmboviţa s-a trimis muzeului „ 1 kg bani 
de aramă vechi găsiţi îngropaţi în pămînt de nişte locuitori pe raza comunei Cojasca'', 
iar lnspeGtoratul Generala! Jandarmeriei a transmis,77 monede de aramă (datate 1811-
1820) găsite la Foheşti-:Covurlui.7 Şi Legiunea de Jandarmi Prahova a îmbogăţit muzeul 
cu două monede de 100 lei falsificate, în 1932, de un şofer din Băicoi! 8 

1nspecţoratul General al Jandarmeriei le-a. trimis 3 monede găsite la Gura Văii 
Uud. Bacăl.l), câţe au rămas di11tr-µn tezaur găsit de locuitorul Vasile Garabet şi 
vâ11dut lui Kţiin Marcu, cel-a valorificat.9

, 

' Din.Basarabia„ Pretura. plasei Secureni Uud. Hotin) a trimis muzeului o m.onedă 
veche găsită în comuna Mihăileanca, lângă Nistru şi o imagine a schitului Sf. Nicolae 
din Neporotova. 10

: 

Sculptorul C. Baraschi a dăruit muzeului primul său autoportret (ipsos, 1923), ca 
şi bustul prof. dr. Hortplomei {1935).1 1 Un viticultor de la Ceptur:a Uud. Prahova), 
I.T. Bobeanu, a dăruit ,în acel an, prin fr„ Storck, actele, personale ale pictorului şi 
profesorului de laAcademiadeArte Frumoase, Ipolit Strâmbu. 12 La fel, un alt sculptor 
-Borgo Prund Ghencinsky- şi-a donat lucrarea Bucur Ciobanul (lemn de nuc, 
1932). 13 De la Ana N, Gregoriade (născută Aricescu) s-a primit o donaţie generoasă: 
mai multe tablquri în ulei, între care şi cele ale lui C.D. Aricescu, Iulia C.D. Aricescu 
şi Constanţa C.D. AricesC'll. 14 Iar de la Maria Hagi l'vfoscu s-a primit bustul lui Nicolae 
N.St. Hagi Moscµ (realizat, <,ie către Fr„ .Storck tatăl), reprezentîndu-1 pe acesta ca 
elev. al Şcolii fiilor de. militari din Craiova. 15 Şi mai consistentă apare donaţia făcută 
de Lucrezzî,aKamabatt, care pe lângă arhivă, icoane valoroase pe lemn şi sticlă, a 
adăugat portretele ei şi soţului, D. Kamabatt, pictate de Sever Burada, alături de alte 

~. Cf. scrisoare de mulţumire, nr. 68/14.XLl934, idem, f. 29: 
<i. Cf. scrisoare de mulţumire, nr. 51/23.X. I 934, loc. cit., dosar 58, f. 26. 
7. Cf. adresele nr. 1966/19.V.1933 şi nr. 2479/3.Xl.1934, loc. cit„ inv. 617, dosar 1/1934, f. 129-130. 
8. Cf. adresa nr. 103/l.Vl.1934, idem, f. 146. 
'l. Cf. nota l.G.J. nr. 352/l 7.V.1935, idem, dosar 2/1935, f .. 78 .. 
10. Cf. adresa P~eturii cu nr. 1226/16.VIJl.1935, loc. cit„ dosar 59, f. 6 .. 
11. Cf. scrisoare de mulţumire cu nr. 12317.V. l 935, idem, dosar 59, f. 52. 
12. Cf. idem, nr. l 2 l/3.V.1935, idem, f. 56. Cele donate se adăugau paletei pictorului (probabil ultima) 
~i unui număr de 5 volume din biblioteca acestuia, dăruite cu un an în urmij. de Elvira ing. Kofcinski ; 
d'. idem, nr. 69/14.XI.l 934~ dosar 58, f. 9. 
13. Cf. idem, nr. 316/17.IX.1935, ii;lem, f. 112. 
14. d. idem, nr. 83/29.IU.1935, idem, f. ll9 
15. Cf. idem, nr. 220/11.VII. I 935, idem, f. 122. 
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lucrări semnate de I. Teodorescu-Sion, N. Dărăscu, Steriade, Ionescu-Sion ş.a. 16 

Datorită legăturilor lui Saint-Georges cu farmaciştii Albert Hossu (Băile 

Herculane), Kessler (Câmpina), S. Konya (Iaşi), Johann Binder von Langerfeld 
(Botoşani), I. Harovitz (Roman), Elena Weltz (Piteşti) s-au salvat multe valori legate 
de acest domeniu. Aceasta şi pentru că, muzeograful Al. Saint-Georges ştia că „nouă 
ne incumbă sarcina de a nu lăsa să se piardă (şi în familii cu timpul se pierd toate cu 
siguranţă) amintirea oamenilor şi familiilor, care au însemnat ceva în ţara aceasta."17 

În 1936 au intrat în muzeu arhivele general C. Coandă, Matei Caragiale, George 
Sion, Miltiade Mărculescu, Eugen Voinescu, C.C. Bacalbaşa. Tot atunci profesorul 
Pericle Papahagi de la Silistra a oferit tot acestui muzeu colecţia sa numismatică 
bogată şi reprezentativă, conţinând inclusiv un mare tezaur de monezi bulgare. 

Prin donaţia lui Al. Iliaş Istrati Dabija a intrat în colecţii portretul lui Grigore 
D. Ghica (litografie de Aug. Steiner, executată la Stabilimentul G. Wonnenberg din 
Bucureşti). 18 Elena Florescu a dăruit o statuie de bronz a principelui Carol Anton de 
Hohenzollem (realizată de Doondorf), primită de soţul ei, generalul Ion Florescu de 
la regele Ferdinand. 19 

Între darurile excepţionale din 1937 figurează cel al Elenei Odobescu: documente 
de botez, fotografii vechi şi 5 albume cu desene (351 de portrete).20 

Principesei Catherine Bibescu i se datorează donarea peceţii în ceară a 
principelui G.D. Bibescu (bunicul său), ca şi scrisori de la Anna de Noailles.21 În 
urma persuasivei insistenţe a lui Saint-Georges, Lucie Clemencet Laurian (fiica lui 
August Treboniu Laurian) şi Alice Leon Lahovary au donat muzeului portretele 
pictate în ulei ale donatoarelor (de Diogene Ulysse Napoleon Maillart), premiat la 
Roma şi prin nepoata sa, Lucia Boteanu, a donat bustul în ipsos şi portretul în ulei al 
bunicului, August Treboniu Laurian de C. Storck, respectiv de S. Henţia, alături de 
documente personale, o hartă a Daciei (1868, atelier M.A. Baer), ziarul „România 
liberă" (1877), al cărui director fusese Laurian,22 toate fiind aduse în ţară de la Paris, 
prin Casa Schenker. 

De la C.I. Iacoban din Botoşani a primit muzeul, în 1937, 18 documente ce-i 

16. Cf. idem, nr. 298/2.IX.1935, idem, f. 139. 
17. Vezi scrisoare de mulţumire către Elena Weltz, nr. 78/20.III.1935, loc. cit., inv. 617, dosar 2/1935, f. 118. 
18. Cf. scrisoarea de mulţumire a Muzeului Al.S. Georges, nr. 226/31.VIII.1936, loc. cit., inv. 617, 
dosar 60/ 1936, f. 11. 
19. Cf. scrisoare cu nr. 3 JO/l 9.XI.1936, idem, f.28. 
20. Cf. loc. cit., scrisoare de mulţumire din 26.IV.1937, inv. 1126, dosar XV/9, f. 221. 
21. Cf. scrisoare de mulţumire nr. 371/22.XI.1937, loc. cit., dosar 61, f. 101. 
22. Cf. scrisoare de mulţumire nr. 189/14.IV. l 938, idem, dosar 62, f. 82. Între documente erau diploma 
în filozofie (1855), diploma de agă ( 1855) şi cea de naturalizare ca cetăţean român (20.1.1862) a lui 
A.T. Laurian. 
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aparţinuseră dr. I.Gh. Ţânţăreanu, ca şi acte de familie ale lui Dim. Pădure, dar mai 
valoroase decât acestea erau un document pe pergament semnat de către domnitorul 
Vasile Lupu la Iaşi, în aprilie 1639, privitor la Molniţa de lângă Cernăuţi, cu pecete 
şi şnur, şi o pecete de ceară a aceluiaşi domnitor datată 1634.23 

8 monede de bronz romane imperiale, 4 bizantine şi una orientală, ce proveneau 
de la Işalniţa şi mânăstirea Gura Motrului au fost donate de Ioan Iuster din Bucureşti. 
Pentru gestul său, Al. Saint-Georges i-a mulţumit căci acele monede prezentau „un 
dublu înţeles pentru studiul istoriei şi al numismaticei, tezaurele monetare găsite 
pe teritoriul ţării noastre ajută la precizarea în timp şi loc a diverselor ocupaţii 
sau influenţe străine pe pământul astăzi românesc, precum şi studiul economic şi 
comercial al strămoşilor noştri în acele vremuri."24 

Toate medaliile bătute la Monetăria Naţională şi semnate de Ion Jalea şi C. 
Stănescu au intrat în muzeu după 1938. I. Iordan, gravorul şef de la Monetărie, dar 
şi Haralambie Ionescu şi Gege Pandele, sculptori tot aici, s-au îngrijit ca până şi 
însemnele legionare să intre în patrimoniul muzeal. 

„Universul" din 3 mai I 938 anunţa donarea de către Alexandru de Linche de 
Moissac a 2.0 I 7 documente referitoare la familii boiereşti, 817 fotografii, 251 reviste, 
o acuarelă de L. Basarab reprezentându-l pe Filip Lenş, mare logofăt al dreptăţii din 
Ţara Românească, bunic al donatorului. Acelaşi ziar a tăcut cunoscută -la 19 martie 
1938- donaţia doamnei Severa Ştefan Sihleanu: bustul de marmură /. C.Brătianu 
(realizat de Ioan Georgescu, 1891), comandat şi plătit de Ştefan Sihleanu. 

Demersul muzeului către primării a dat roade, multe autorităţi donând documente 
şi obiecte cu caracter istoric. De la Salonta (Bihor), primăria a donat 32 de sigilii cu 
inscripţii ungureşti, ca şi documente de la 1827, 1842, 1845, 1848/49.25 Primăria 

Aradului intenţiona să doneze chiar colecţiile muzeului revoluţiei maghiare de la 
1848/49, intenţie oprită din motive financiare! 

De la Bazargic, prin Ioan Th. Jereghie, muzeul a primit: o copie a fotografiei 
Capului Caliacra (1870), publicată în „Cumhuriet" nr. 321111933; o fotografie a 
monumentului dedicat lui Nicolae Filipescu la Bazargic (1938, opera lui O. Spaethe ), 
ridicat prin contribuţia comitetului şcolar al Liceului „N. Filipescu" din localitate; 
pecetea satului Ismail; fotografii cu monumente din Balcic din 1914 şi mai multe 
manifeste bulgăreşti.26 Unui antreprenor român de la Balcic, Gr. Coja, Saint-Georges 
i-a amintit în acea vară că-i promisese o mică colecţie numismatică, iar lui lbrahim 
Carbon i-a mulţumit pentru o oca turcească veche datată 1230, ca şi consulului 

23. Vezi scrisoare de mulţumire, nr. 137/5.V. I 937, Ioc. cit„ dosar 61, f. 39. 
24. Cf. scrisoare de mulţumire cu nr. 177/17.Vl.l 937, Ioc. cit„ dosar 61, f. 33. 
25. Cf. adresele Primăriei Salonta, cu nr. 2146/9 şi l l .V.1938, loc. cit„ dosar 61, f. 4, 6. 
26. Cf. scrisoare de mulţumire nr. 328/29.VIII. l 938, loc. cit„ dosar 62, f. 20. 
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Gri:iciei. de la Bale ic,' Panaghis Cambitis, care~ i ttintiseşe, fl!lai multe monede greceşti, 
rom~1:bizantine .. şi.turceşti~27 

·,· Prin Abdul :Ahmet Haf!Jz Rahim şi Halip, lusuf Menliban (acesta era slujitor.la 
geamia din Bale ic), directorul 111uz.e1.dui bucureştean. &·făcut demersuri ca ck Arghiriu 
să-şi doneze colepţia1 ~obţinând· totodată -dat0rită ,celoo1:. doi d~ mai ·sus:"-:-- fotografii 
v,ecbi .(între :Care: una cu Abdul RahmanJa geamia· regală din Co~tanţa,, 1928), ba 
ciliar şi un manusc.i:is iturcesc din ll 74 de Melheme Giurj}8 ! ·· , , , ·; 

·, : 14 documente v~hi tun;eşti pmvin de la Ştefii+fl. Bacârdjev din Balcicj conţinâncl 
infoµnaţii asupra unor tith.Jri de prQprietate~ iar Assan Bekir Celil, tot clin Salcie, .a 
trimis omone~de bronz; din epoca Filip şi un acc!)soriu d~ Coran; ~te 8 doc;umente 
vechi turceşti fuseseră trimise de Aka;T. Mustafa din l3ah;ic}9 La fel, două documente 
vechi tun;l!şţi ,au fost pro.;:urate ~ Aziz Suleim,an I Ta tar Suinciue din Caliacra.30 

.Pe Ahmed.Haftiz Abdul Rahim din Balcic, Al. SainhGeorges 1-:a 1identificat. p,rin 
193 7, aj@gând să--i fie un funtizor: apreciat,· Pe el. 1'11 anunţat că.prefectul .de .Caliaci;a 
a dat ordin expres primăriei din Ci;tvama să ~eJngrijeas.că,de brana.bătrânuiui Sevke 
Halil şj .că Trandafir Mihail .din Bale ic .i~a promis .noi acte, pe care şj.\ i ,le trimiită prin 
Rahim :la Bucureştii Şi tot acestuia ii reaminteşte la122 aug\lst,1939 că un cojocar, pe 
nume Marinoff, i-a. promis e tamburihă, o tobă şi un arşin .de lemn? 1 

.. Tot dinjudewl Duro~tor proveneau 5 documente tu,roeşti, dăruite la26.iunie 19~3 
de, .căpitanul m~hc Petre Bote~, care hJcrn la, Spitalul din Silistra/~ 

Un docl,lIIlent'turpesc ;şi 5 monede v~chi s-au adăugaţ.colecţiilor, .în J 939; venind 
d€1 la Nicola Drumefif din Bazargic. 33 1 • 

. Cunoaştem acum mai multe despre a,rhitectul Edmond van SaahenAlgi studiind 
clonaţia· făcută de vara acestuia; Lilly de Culmer. AstfoLun por.tretdţi Valdo Barbey 
CI 909), ,ni-l prezintă pe tânărul.care a , proiectat,Palaţul. Ligii Naţiunilor ( l9~7), 
Academia de Studii Comerciale şi Industriale (1923), PaYilioouL României la P~s 
( 193 7),. sala mare a Palaţului îelefoanelor < 193 l ), ~nteriorul pa~atului Cbrisovelloni 
şi Casa Ciolac-Antici (Belgrad) şi :&·dPb~dit1ca\ificativu~ „onorabir'. penmi schiţ~le 
şale prezentate la c:qncursul pentru Sala Dalles„3~ , . , , . , " , , , . "11 

· , . Nu e-lipsit de, interes să {:unoaştem că lo~if Iser a:fo~t4n as~dUM:donato1.> Nun:iai 
în · 1939 el a îmbogăţit patrimoniul. ,mu;;:eului. cu lucrări d.e awor. (Pictorol Pasoin, 

h Cf. scrisorile nr.' 333', 327/ şi· J29/29:VIn: 1938; idem, f. 54,'71:t; 77. 
28'.'Cf. scrisorile nr. 326/29.VIIT Şi 361(23.IX. l 938; idem, f. 100, 101." ' ' 
29. Vezi scrisorile cu nr. 291, 292/22.VIII, 284/18.VIII.1939, dosar 63, f. 116, 120, 124. 
30. Cf. scrisoare nr. 290/22. VIII.1939, idem, f. 117. 
31. Cf. scrisorile nr. 287/21.VIII şi 28S(22.Vlll.l 939, idem; f. 126-1:~7. 
32. Cf. act de donaţie, loc. cil, inv,.617., dosar 1/1934, f. 148. 
33. Cf. scrisoare de mulţumire nr. 293/22.Vlll.1939, dosar 63, f. (>5. 
34. Cf. scrisoare de mulţumire nr: 207/11.Xl.1939, dosar 63, f.· 74. 
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din Bucureşti, 1908, desen), Pisica „Katzu!', (19-39); adăugându-le paleta, sa (1924); 
două desene ale. lui Desiree Iser,. atestatul său. şcolar· de .ta .MUnchen, plus. multe 
cataloage şi reviste.35 Nici că .scriitorul Gala Galaction a· fost,1 de asemenea, un 
c<imvins Sprijinitor al muzeului, dăruind portretul său (ulei, de N. Tonitz;;;i.),,o gr,avură 
de N. Vermont (Autopcwtret) şi un portret a lui DavidLang din Praga(desen, 1937)J6 

Lafela procedat şi Ion Dimitriu Bârlad, oferi'nd busturile.în ipsos ale lui J. B~ătes<;u~ 
Voin,eşti (1920), C. 'Negruzti (1927), ;Prof,LPaul (1926), C;Wottara·(1920), gr~/; 
I. Florescu (1935), medalia. ·Mitropolit Nectarie (1924) •. basoreliefurile Prof N. 
/:>umitrescu (de. la Tinerimea.Română), Prof l.Scrib,an(:1938), Autoportreq1929) 
~i portretul pictorului Ilie Constt;Zntin, (1·915). 37 

• • ' 

Sjbianul Hans Hermann .a· donat, de. asemenea, gravurile Matei Corvin. (Cluj; 
1926) şi Casa Sfatului (Braşov, 1938).38 

, , , ; 

lată .că artiştii nu au rămas indiferenţi chemărilor lui AJ. Saint-Georges .•.. , '· 
După mai multe. vizite. în Basarabia, AL Saint-Geo;t;ges. şi-a. propus: .. să 

1.mmpleteze. colecţii.le cu· lucrăti ce ,reprezentau pmtipendada provinciei . .În ,aceS;t 
scop a ·intrat în ;Strânse legături cu.Pavel M. i[(rupe,nsky şi fratele a.ces.tuia, Niţ:Qlae; 
unii dintre ultirniii mareşali ai. nobilimii <ieJa Hoti.n, .. care .au agi;eat: don~ea JJIJOF 

gravuri şi picturi reprezentându-i pe cei dia familia imperială rusă şi p~.-mareşalii 
nobilimii rmoldave. De la moşia.Pavlovska şi, respectiv de, la Romancăuţii:cei-doi 
fraţi au, corespondat cu AL Saint-Georges pregătind, ,în l 93 9; lucrările promise.~~ 
Din scrisorile. acestuia din urmă :rezultă că .--.-fo vai:a .acelui ,an_,. se aştept~u „cu 
ni:răbdare" .la Bucureşti. cele 8. portrete, în· ulei ale mareşalilor moldov.eni .şi alte, 8 
t1tampe reprezentându-i pe.ţarii RusieL •· , ; ,: . : , , . , , • : , : 

La.sfârşit de an, muzeul a confinna,t primirea a l 4.-11;1cr:ări ,cate.apatrţinuserăJostului 
club al nobi[imii. de .Ja Hotin0 l'ămânând: încă în ,discuţiei.alte donaţii ce vizau """71"de 
duta aceasta- familia Donici de la Dubăsari.40 De la Maria N,, Donici muzeul conta 
1>c ceea.ce se promisese:.două costume ~echi (sec.,XIX}·şi.o trăsură. Mulţumjrile 
udresate lui Pavel M. Krupensky, Ja 15 decembrie, 1939 ~onfinnă din plin Un gest 4~ 
mure generozitate şi, ,totodată, arată interestJl: cultufal ·modem al' colecţionarului şi 
111uzeologului bucureştean, 

Olga Grecian.u a donat. la 1rându·i, lucrare~ Cap de domniţă, oare fusese· e~pusă 

I~. Cf, .scrisoare de mulţumire nr. 189/30.V.l 939;loc.·cit., dosar 63, f. 43. 
\11. ('I'. scrisoare de mulţumire nr. 215/20.VI. l 939, idem, f. 60. · 1 . · 

I I. ( T. scrisoare de multumire nr. 99/20.111.1939, idem, f. 69. 
l>l. ( 'f. scrisoare de multumire nr. 72/1.III.1939, idem, f. 72. · i . : , „ , · 
\li. n. scrisorile către Al. Saint-Georges din IL.Vll şi 9:)(.1939 ak lui Pavelşi;.respectiv, Nicolae M. 
I\ rnpcnsky, loc. cit., dosar 63, f. 221.24„ · , . , . 
·IO. Scrisorile lui Al. S. Georges din 14.VU, 8.Vlll, 20.IX, 4.X, 15.XIl.,1939 qătre Nicqlae. şi Pavel 
l\111pcnsky, în loc. cit„ idem, f. 34, 36, 37, 38, 39. 
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în 1937. A revenit apoi în 1939, dăruind doi denari romani şi volumele de autor 
Bucarest et ses environs (1928), Bucureşti (1929), Compoziţia murală (1935), Cula 
din Măldăreşti (1937), Specificul naţional în pictură.41 

La jumătatea anului 1939, presa înregistra peste 100 de donatori la muzeul amintit: 
de la Boris Caragea, Cecilia Cuţescu-Storck, Ovid Densuşianu, I.Dimitriu Bârlad, 
Gala Galaction, Olga Greceanu, Ionel Ioanid, Ion Jalea, Mihai Onofrei, Ion Sân 
Giorgiu, Al. Severin, Rudolf Schweitzer-Cumpăna la Ministerul Muncii, Societatea 
„Furnica'', Liceul Comercial din Chişinău, teatrele naţionale de la Cluj şi Iaşi etc.42 

Spre sfârşitul anului, donatorilor li s-au adăugat Agenţia de Publicitate Rudolf 
Mosse, Comandamentul Pompierilor Militari, Direcţia Generală C.F.R., Opera 
Română din Cluj, Comitetul de Organizare a Lunii Bucureştilor, amiralul Corneliu 
Buchohlzer ş.a.43 

După 1930 aceste legături ale lui Saint-Georges s-au extins asupra întregului 
Cadrilater, aşa că Drumeff din Bazargic i-a mai trimis o monedă de bronz Crispus şi 
alta Maximus.44 Al. Saint-Georges i-a mulţumit -la 20 august 1940- primarului 
Balcicului, Octavian Moşescu, care a donat muzeului bucureştean un dosar cu acte 
vechi, dar şi medaliile de bronz dedicate ridicării digului „Carol al 11-lea"şi edificării 
bisericii Stela Maris, bătute în acelaşi an.45 

Relaţiile lui Saint-Georges cu centrul artistic patronat de regina Maria la Balcic 
sunt frecvente şi fructuoase. Acolo s-au stabilit legături trainice cu furnizori pricepuţi, 
care au adunat obiecte valoroase pentru muzeul din Bucureşti. Iată ce-i scria, la 10 
iulie 1940, unul dintre aceştia, A. Hafuz Rahim: „Am trimis de trei ori scrisoarea că 
am primit una mie lei de la dv. De două ore (sic !) am vizitat satele şi am dat bani 
să-mi găsească moneti vechi, astăzi am primit o scrisoare de la un sat turcesc că a 
luat nişte monete pentru noi, dar din cauza ploaiei zilnic, nu mă pot duc. Când să 
dreptează timpul mă duc. "46 

Tot din Balcic, ceasornicarul Ahmed H. Abdulrahim i-a scris „în ajunul 
primăverii", că urma să iasă „pentru a stringe bani antici", dar„. aştepta bani! 47 Acest 
furnizor s-a dovedit şi priceput şi inteligent în evaluarea realităţilor. El era îndemnat 
de Saint-Georges -care-i trimisese 1.000 de lei- să persevereze, căci „din 
cauza evenimentelor actuale şi din lipsă de vizitatori preţul monetelor este scăzut 

41. Cf. scrisoare de mulţumire, nr. 411114.XII.1937, loc. cit„ dosar 61, f. 50, respectiv nr. 77/l .III.1939, 
dosar 63, f. 56. 
42. Vezi „România", 17.VIl.1939. 
43. „România", 26.XI.1939. 
44. Cf. scrisoare de mulţumire nr. 261127. VIII.1940, idem, f. 60. 
45. Cf. scrisoare de mulţumire nr. 241/20.VIII.1940, idem, dosar 80, f. 18. 
46. În carte poştală, Balcic, I O. VII.1940, loc. cit„ dosar 64, f. 13. 
4 7. Cf. scrisoare, Balcic, 22.III.1940, idem, f. 24. 
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considerabil", scontând „că ne veţi găsi lucruri interesante şi la preţuri mai scăzute 
decît în anii trecuţi'', doar că trebuia să fie activ „înaintea sosirii sezoniştilor".48 

Muzeul urmărea să-şi completeze colecţiile mai ales cu monede greceşti bătute la 
Tomis, Callatis, Dionysopolis, Istros. 

În schimb, preotul Ilie I. Îmbrescu de la catedrala Sf. Maria din Balcic, a donat 
muzeului volumele de muzică bisericească (Tipografia N. Triandafil, Bucureşti, 
184 7), o călimară de brâu turcească, ca şi harta judeţului Caliacra ( 193 8). 49 

De la Celal Asan Bekir, patron la cafeneaua turcească, proveneau un taler 
Ferdinand, o monedă turcească de alamă (1223) şi alta de argint (1223), apoi o carte 
veche de cult musulman, o „limbă" de pantofi din bronz reprezentând un tânăr ce 
ţinea un cal de dârlogi. 50 

La rândul său, căpitanul portului Balcic, G.Barozzi, a dăruit muzeului tabloul în 
ulei, Coasta de argint. Balcic - Caliacra - Ecrene de Ionescu-Doru, şi un Register 
1925/26, vol. 1-11 Lloyd's Register of Shipping London - Joint Danube and Black 
Sea, Shipping Agencies. 51 

De la profesorul Dimitrie S. Athanasov (Gimnaziul particular bulgar din Balcic) 
au intrat în patrimoniul muzeului bucureştean: o ştampilă a Constituţiei Bulgariei 
(Balcic, 1920-1928), insigna Companiei 11 grăniceri bulgari de la Balcic, o monedă 
de bronz bizantină (epoca împăratului Leon), statutele Asociaţiei culturale bulgare şi 
a Asociaţiei doamnelor bulgare de la Balcic, mai multe reviste şi ziare. 52 

Completând parcă lotul acesta, Elena Anton a dăruit schiţa Macedonean, care 
prezenta un tânăr din comuna Regina Maria de lângă Balcic, şi care a fost prezentată 
la salonul de pictură din 1940 (catalog nr. 5). 53 

Scopul demersurilor lui Saint-Georges este unul onest şi e clar expus într-o 
scrisoare din 26 august 1940 către muftiul judeţului Caliacra. Pe acesta-I întâlnise la 
Bazargic, cu două zile mai înainte, şi l-a rugat să transmită muzeului piese privind 
trecutul istoric, artistico-cultural şi religios al populaţiei musulmane din Cadrilater, 
pentru a fi puse „la dispoziţia cercetătorilor şi savanţilor servind a dovedi vechimea 
elementului turcesc în acel ţinut. "54 Procedeul l-a explicat şi celor din judeţul Durostor, 
de la Silistra, insistând pe interesul muzeal pentru inscripţii, monede, documente, 
fotografii de monumente şi de oameni în costum oriental, de personalităţi. Primind 

48. Cf. scrisorile Al. Saint-Georges nr. 147/23.V, 195/25.VI şi 206/9.VII.1940, idem, f. 104, 105, 106. 
49. Cf. scrisoare de mulţumire nr. 257/27.VIII.1940, idem, f. 37. 
50. Cf. scrisori de mulţumire nr. 239/20.VIII şi 243/20.VIII.1940, idem, f. 89-90. Datarea monezilor 
este conform cronologiei musulmane. 
51. Cf. scrisoare de mulţumire nr. 258/27.VIII.1940, idem, f. 91. 
52. Cf. scrisoare de mulţumire nr. 259/27.VIII.1940, idem, f. 95. 
53. Cf. scrisoare de mulţumire nr. 164/3.VI.1940, idem, f. 97. 
54. Vezi scrisorile pentru cei doi muftii, nr. 246-247/26.VIII.1940, loc. cit., dosar 80, f. 24-25. 
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numeroase asemenea mărturii -chiar costume vechi de hoge- muzeul bucureştean 
şi-a îmbogăţit mult colecţiile orientale. 

Drumul recent al lui Saint-Georges la Balcic -mai făcuse altul în iunie 1938, 
LARES punându-i la dispoziţie gratuit biletele de avion- s-a dovedit de mare folos, 
recuperând importante mărturii culturale pe seama muzeului său. 

Donaţia din 1939 a turcului Ahmet Rahim, ceasornicar din Balcic, (două arşine 
turceşti din lemn şi o pecete de metal datată 1292 cu numele Hafize ), era condiţionată 
doar de „un pantalon, o haină şi o pereche de ghete"55, iar cea a plugarului Mechmet 
Islam din Vultureşti - Caliacra: o monedă din bronz turnată la Tomis (epoca 
Gordianus) nu avea nici o clauză. 56 Trandafir N. Mihail din Balcic a fost mai generos, 
trimiţând 23 de acte vechi turceşti ce aparţinuseră bunicului său, Tranul Iani. 57 

Direcţia Generală a Poliţiei şi Siguranţa Statului a transmis muzeului un lot de 
150 monede turceşti descoperite la Piatra (comuna Sibioara, jud. Constanţa). 58 

Din solidaritate muzeală, Al. Saint-Georges a cerut primarului municipiului 
Buzău să-l sprijine pe pictorul Dan Băjenaru (proprietar în judeţ), care voia să 
facă, pe socoteala sa, un muzeu în care să-şi prezinte opera. Nu solicita în schimb 
decât să i se ofere spaţiul necesar iar el să fie numit director, or „dorinţa de a 
contribui la dezvoltarea culturii oraşului", prin muzeul respectiv, apărea ca demnă 
de tot sprijinul. 59 

Adeseori în practicile culturale din acea vreme întâlnim cazul unor testamente 
„culturale". Astfel, Marieta Claudian a îndeplinit dorinţa fiului ei, Al. Christian 
Tel1, dăruind muzeului busturile lui Christian Te11 şi Tarsiţa Te11, executate de 
Ion Georgescu. 60 

D. Ghiaţă-Colibaşi n-a rămas mai prejos altora, donând tabloul Pacea eternă 
(ulei, 1929), ce reprezenta cimitirul din Turnu Severin şi care a fost expus în 1940 la 
Ateneul Român. 61 Sculptorul Celine Emilian, la rându-i, a oferit macheta în ghips a 
monumentului Armand Călinescu (partea de arhitectură semnată de Radu Dudescu), 
care a participat la Salonul oficial şi concursul din 20 ianuarie 1940. Le-a adăugat, 
în acelaşi an, desenele Cap de expresie (semnat Kertesz, respectiv Ştefan Emilian 
Kertesz, student al Şcolii de Be11e Arte din Viena, bunicul donatoarei), apoi Interior 
de palat (1847), semnat Emilian (1847). A revenit şi cu donarea arhivei Cornelia Şt. 

55. Cf. loc. cit, inv. 617, dosar6/1939, f. 42-43. 
56. Idem, datată l 6.VIIl.1939, f. 85. 
57. Cf. scrisoare de mulţumire nr. 289/22.VIIl.l 939, idem, f. 153. 
58. Cf. scrisoarea către Direcţia Siguranţei - Afacerile Judiciare nr. 268/30. VIII.1940, loc. cit., dosar 
80, f. 20. 
59. Cf. adresa Muzeului Al. Saint-Georges nr.18/13.1.1940, loc. cit., dosar 80, f. 13. 
60. Cf. scrisoare de mulţumire nr. 30/l .II.1940, loc. cit„ dosar 64, f. 72. 
61. Cf. scrisoare de mulţumire nr. 66/12.III. l 940, loc. cit., dosar 64, f.47. 
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Emilian (mama artistei), adăugând totodată prima sa lucrare de artist, Bobby, masca 
în bronz a lui Armand Călinescu şi 82 de broşuri diferite.62 

În 1940 Lucia Demetriad-Bălăcescu a dăruit muzeului 9 lucrări de sculptură, 
între care figura şi bustul lui George Severeanu (de Cecilia Storck), al cărui nepoată 
era. 63 Iată dovada unei adevărate „încrengături" de mecenaţi, căreia i se datorează 
multe din bogăţiile capitalei. 

Ce altceva mai donau cei interesaţi de memoria lor şi a familiilor cărora le 
aparţineau, despărţindu-se de obiecte dragi, personale? 

De pildă, Marica Mateiu I. Caragiale a dăruit invitaţii la diverse ocazii, găsite în 
arhiva tatălui ei (poetul C. Sion), apoi lucrări de pictură şi chiar o cheie veche!64 

Margareta dr. Brătianu le-a donat bustul în bronz al amiralului N. Demetrescu
Maican, comandantul flotilei româneşti în anii 1874-1888, o remarcabilă lucrare 
semnată de Zoe Băicoianu. 65 

Aşa cum se poate observa unele -cele mai multe- dintre donaţii au un 
profund caracter memorial şi o mare valoare sentimentală, donatarii despărţindu
se de ele doar pentru a nemuri oameni dragi şi clipe de neuitat. Asupra conştiinţei 
lor merită să medităm! 

Lia Vintilă I.C. Brătianu a donat, de asemenea, o lucrare de mare valoare 
sentimentală şi memorială.: portretul în ulei al lui I. C. Brătianu, încheiat de G. Popovici 
la 9 februarie 1883 şi inscripţionat „Marele patriot I.C. Brătianu, succesorului său 
O.A. Sturdza. Suvenir. 4 Decembrie 1886, din partea P.S. Parthenie, Episcopul 
Dunării de Jos (Reşedinţa Galaţi)".66 Aşa cum rezultă din text, gesturile romantice 
ale sîarşitului de veac erau la modă! 

Cetine Emilian a revenit şi le-a mai dăruit şi în 1941 un basorelief în gips (30 x 
30 cm), care-l reprezenta pe arh. Edmond van Saaner-Algi, iar sculptorul George 
Dimitriu o lucrare în ulei, respectiv un prapor de la Drăguş (sec. XIX), reprezentând 
Punerea în mormânt şi Învierea Domnului.61 

La fel şi Michaela Eleutheriade a donat un Autoportret (cărbune 1940), 
considerând muzeul locul cel mai potrivit să îl păstreze.68 

62. Cf. scrisori de mulţumire nr. 6114.III, 150/28.V, 163/1.Vl.1940, idem, f. 54, 55, 56. 
H Cf. scrisori de mulţumire nr. 366/2.XII. l 940, loc. cit.,doar 66, f. 60. 
M. Vezi scrisoare de mulţumire nr. 113/6. V.1940, loc. cit., dosar 64, f. 76. 
65. Vezi scrisoare de mulţumire nr. 184/18.Vl.1940, idem, f. 82. 
Mi. Cf. scrisoare de mulţumire nr. 409/21.X. I 94 l, loc. cit., dosar 66, f. 88. 
6 7. Cf. scrisori de mulţumire nr. 23114. VII şi nr. 290/5. VIII.1941, loc. cit., dosar 66, f. 53, 58. Praporul în 
muză l-a salvat artistul din biserica veche de lemn din aşezarea făgărăşeană, poate în timpul participării 
lu campaniile sociologice. Încă în 1939 el donase manuscrisul Rugăciune al pr. Spiridon lurcovan din 
l>rilguş (1836). 
III!. Cf. scrisoare de mulţumire nr. 444/17 .Xl.1941, idem, f. 54. 
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O donaţie consistentă a făcut Natalia Culcer: tablourilor în ulei semnate de 
Sava Henţia (Tache Urlăţianu, 75 x 60 cm; Barbu Lăutaru, 45 x 31 cm; Cuza 
Vodă, 33 x 19 cm; Turnul Colţei, 33 x 20 cm), lucrări cărora li se adăugau Cap 
(gips, 38 cm) de sculptorul D. Măţăoanu, un pumnal turcesc, 11 monede vechi, 
un album cu 68 de fotografii ce aparţinuse tatălui donatoarei (cpt. V. Doiculescu), 
un cot de fier din Muntenia, un fier de călcat, programul muzical al banchetului 
col. Z. Boerescu din 16 aprilie 1898 (oferit de ofiţerii Regimentului „Mihai 
Viteazul") şi două cărţi interesante - Uă preumblare pe Munţi sau lumea reală 
şi lumea ideală (de C.D. Aricescu, Bucureşti, 1872) şi Dicţionar Româno-Rus 
(autor P.I. Velovici, Galaţi, 1919). 69 

Interes mare a prezentat donaţia consistentă a lui George Chirovici, conţinând: 
un pergament gen hrisov, semnat de cei 400 de participanţi la Congresul 
interparlamentar ţinut în România; reclamele pentru staţiunile Călimăneşti -
Căciulata şi Sinaia, pentru Fabrica de ciorapi Monica, afişele expoziţiei etnografice 
şi industriale de la Târgul Moşilor ( 1926) şi pentru Constanţa - Mamaia ( 1934 ), 
schiţe pentru expoziţia Cărţii ( 1939), pentru Librăria FCR, pentru Creditul Minier, 
pentru Cercetaşi, planurile Fermei „Ada" a lui Adrian Scărlătescu din Băneasa, 
proiectele mausoleului din Ţigăneşti, a monumentului eroilor de la Ştorobăneasa 
(Teleorman), toate lucrări ale artistului, iar în plus o plachetă în bronz cu portret 
Tache Ionescu (de G. Stănescu, 1912).70 

Alţi artişti îşi adaugă donaţiile în 1941: Anton Kaindl le-a dăruit trei gravuri (ex 
libris Raymundi Netzhammer, 1923; felicitare cu cruci de lemn vechi, 1932; felicitare 
de Paşti-Hristos a înviat-, cu biserici de sat); Pan Ioanid a donat medalia de bronz 
dobândită la Şcoala de Belle Arte pentru desenul Bust antic (1896) şi o mapă cu 
manuscrise ale poetului Haralamb Luca.71 

Nici descendenţii sau rudele artiştilor nu ocolesc muzeul: C.P. Iorgulescu 
lasă acestuia masca de bronz (de C. Medrea) a pictorului P. Iorgulescu, iar arh. 
P.1. Georgescu-Rachtivanu o scrisoare a sculptorului Ion Georgescu către soţie 
(Alexandrina I. Georgescu, născută Rachtivanu), din 22 iulie 1884, trimisă de la 
Tâmovo, unde artistul instala statuia mitropolitului Bulgariei.72 

Doar prin asemenea gesturi culturale istoria şi istoria artei au dobândit substanţă, 
oferind generaţiilor de cercetători materia valoroasă de studiu. Poate că şi un exemplu 
de comportament civic! 

În februarie 1942 s-a publicat din nou lista donatorilor, parcă mai mulţi ca 

69. Cf. scrisoare de mulţwnire nr. 242/9. VII.1941, idem, f. 62. 
70. Cf. scrisori de mulţwnire nr. 17/17.1.1941 şi 167/15.V.1941, idem, f. 73, 74. 
71. Cf. scrisori de mulţwnire nr. 285/4.VIII.1941, 39217.X, f. 28, 33. 
72. Cf. scrisori de mulţwnire nr. 173/20.V.1941 şi nr. 165/12.IV.1941, loc. cit., dosar 66, f. 30, 34. 
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altădată: Arutian Avakian, C.I. Băicoianu, Aristide Basilescu, Victor I. Bilciurescu, 
Mia V. Branisce, Lia Vintilă Brătianu, G. Chirovici, !liana Ciolaco, Emil Condurachi, 
George Dimitriu, Michaela Eleutheriade, Celine Emilian, Wilhelm Fildermann, 
George Fotino, Nicolae Germani, D. Iov, Anton Kaindl, Letiţia P. Lucasievici, 
Zoe Mano, C. Moisil, Adina Paula Moscu, Ştefan Neagoe, Ion D. Odor, Maria I. 
Panaitescu, A. Sacerdoţeanu, Ion Sava, Al. Poitevin-Scheletti, Corneliu Secăşeanu, 
T. Tascian, Păstorel Teodoreanu, Emil Vârtosu, Ion I. Vlădoianu au ţinut să-şi aducă 
obolul pentru muzeu. Mulţi dintre ei n-o făceau întâia oară, iar câteva instituţii (Banca 
Naţională, Direcţia Generală a Teatrelor şi Operelor, Institutul Central de Statistică, 
Judecătoria Geoagiu, Marele Cartier General - Secţia Propagandă, Ministerul Aerului 
şi Marinei, cele ale Economiei Naţionale, Justiţiei, Internelor şi Propagandei, Opera 
Română, O.N.T„ prefecturile de Bălţi, Ismail şi Orbei, Preşedinţia Consiliului de 
Miniştri, revistele „Porunca Vremii" şi „Muncitorul român'', Societăţile „Mica" şi 
cea a „Arhitecţilor") li s-au adăugat. 73 

Celine Emilian a revenit cu o altă donaţie în 1942. Pe lângă un desen propriu în 
cărbune, Nud de femeie ( 64 x 49 cm, 1940) şi un desen în peniţă, Retour des Champs, 
de fapt o schiţă de statuetă, a adăugat tabloul în ulei pe pânză, Biserică din Sibiu ( 49 
x 53 cm, 1930), semnat de mama ei, profesoara de pictură Cornelia Emilian, la fel şi 
o monedă de bronz scitică, iar alta callatiană, ambele găsite de artistă la Mangalia. 74 

Nu de puţine ori i s-au cerut muzeului să ateste, prin documentele ce le deţinea, 
titluri, moşteniri, descendenţe sau origini etnice. Mai ales în anii '40, asemenea 
servicii ajung a fi frecvente. 

De pildă, George Trancu a mulţumit conducerii muzeului că i s-a trimis copia 
unui document din 14 aprilie 1613, în cuprinsul căruia era amintit numele familiei 
sale, „aceasta dovedind odată mai mult cât de utile sau preţioase sunt colecţiunile 
Muzeului dvs. pe care cu atîta rîvnă şi desinteresare le strîngeţi."75 

Întrucât i s-a răspuns prompt la cererea de a i se elibera o copie după certificatul 
de absolvire a Academiei de Arte Frumoase din Miinchen -unde a fost „zeugnisch 
der studierende der Akademie"-, absolvită în 1904, Iosif Iser s-a revanşat donând 
muzeului ordinul bulgar Serviciul credincios (1891), în grad de ofiţer, acordat 
hunicului soţiei sale, dr. Kugel, primul medic oftalmolog din România.76 

În acei ani dificili, Aretie M. Demetrian şi-a înscris, de asemenea, numele printre 
donatorii cei mai generoşi, îmbogăţind muzeul cu lucrări semnate de M. Teişanu, 

7.1. Cf. „Basarabia", 14.11.1942. 
74. Cf. scrisori de mulţumire nr. 86/18.VI, 292/22.VI, 319/7.XI.1942, loc. cit., dosar 66, f. 61, 62, 63. 
75. Cf. scrisoare, Bucureşti, str. Smârdan 3, 19.1.1942, loc. cit., dosar 66, f. 17. 
76. Vezi cererea din Bucureşti, str. Crăiţelor 3, 6.IIl.1942 şi scrisoarea de mulţumire pentru donaţia 
lhcută, nr. 123/9.III.1942, idem, f. 19, 30. 
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M. Basarab, I. Kober, Kimon Loghi, V. Teodorov etc., dar şi cu planurile moşiilor 
Silvestri şi Câmpeni (1880). Între lucrările donate în mai multe reprize figurau: 
tablourile în ulei Costache Mladec (bunicul donatoarei din Craiova), Maria Mladec 
(bunica donatoarei) şi propriul său portret lucrat de R. Petelenz; apoi bustul lui Sissi 
Stephanidi (fiica donatoarei) executat de D. Măţăoanu ( 1916); s-au adăugat picturile 
Tătar din Dobrogea (I. Iser), Vapor (P. Yorgulescu-Yor), Casă albă (creion, Horia 
Teodoro, 1929), Pod pe Sena (I. Iser), Nud de femeie (desen în cărbune, Miliţa 
Pătraşcu), Portret cubist (de H.N. Maxy, 1924), bustul lui Emil I. Pătraşcu (bronz, 
Miliţa Pătraşcu), Dansatoare (basorelief în bronz, Miliţa Pătraşcu), Statuie în ceară 
şi scoici (Miliţa Pătraşcu), Tors de femeie (I. Jalea), 17 gravuri cu costume vechi 
semnate Philippoteux Dupre (Soc. Impr. Bonaventure et Ducessois, 24 x 8 cm), un 
voluminos album cu 187 de cărţi poştale colorate. 77 

Pentru anii războiului asemenea gesturi sunt de reţinut nu doar datorită protecţiei 
pe care o oferea muzeul ci şi încrederii de care acesta s-a bucurat în ochii elitelor. 

În anul 1943 muzeul s-a îmbogăţit de altfel cu mai multe fonduri de arhivă 
personală: arhivele Tache Ionescu (donată de Adina Korbut-Woroniecka), Theodor 
Emandi (donaţia Elena Emandi), amiral Vasile Ursianu (donaţia Ancuţa P. Năsturel). 

Aşa cum ne-o arată arhiva, patima colecţionării nu l-a părăsit deci pe Al. Saint
Georges nici în timpul războiului, amintind aici doar cele determinate de el în răgazul 
nefericit al refugiului silit al colecţiilor şi adăpostirea lor la Perşani. 

Astfel, în 1944 au intrat în patrimoniul muzeal donaţii excepţionale de icoane pe 
lemn şi sticlă, ca şi diferite obiecte religioase din Ţara Făgăraşului. Maria Petru Iacob 
din minunatul sat făgărăşean a dăruit icoanele pe sticlă Isus pe cruce şi Sfântul Ioan 
copil, iar Maria Horaiaş o icoană, tot pe sticlă, Sf Nicolae. Elisabeta L. Grama a venit 
cu alta, la fel, reprezentându-i pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, iar Maria Ilie 
Gociu, cu una ce-l înfăţişa pe Sf Haralambie, în timp ce Eva Goci Stoflescu, a adus 
icoana Maica Domnului. Li s-au adăugat: Eva Moise Finghiş, tot cu o icoană Maica 
Domnului, Victoria Finghiş dăruind o ulcică veche din veacul al XIX-lea; Victoria I. 
Dan a dăruit icoanele Sfântul Dimitrie şi Pomul vieţii iar Maria I. Comardicea icoana 
Sf Nicolae, în timp ce Valeria Gh. Comardicea icoana pe sticlă Sf Paraschiva, iar 
Theodora Gh. Comardicea, Sf Nicolae şi un parsechim din 1870. 

Chiar şi notarul locului, I. Chiţea, a ţinut să dea muzeului manuscrisele 
protocoalelor comunale din Perşani (1889-1891) şi volumele de legi vechi Fogaras 
varmegye hivatalis Lapja din 1905, 1906, 1908, 1911, 1914 şi 1915.78 

77. Despre donaţie, în scrisorile de mulţumire nr. 117/24.V şi l 70/4.VIII.1943, loc. cit„ dosar 67, f. 22, 26. 
78. Vezi, în ordine, scrisorile oficiale de mulţumire pentru donaţie: nr. 200/2.VIII, 137/3.VII, 233/30. 
VIII, 198/2.VIII, 159/12.VII, 166/21.VII, 187/22.VII, 171/21.VII, 153/11.VII, 115/14.VI.1944, loc. 
cit„ dosar 68, f. 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 
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Ce carismă trebuie să fi avut Al. Saint-Georges de a convins atâţia oameni să se 
despartă de obiecte sacre atât de dragi! ! Tot de la Perşani au provenit alte obiecte 
muzeale, dăruite cu atâta credinţă de oamenii locului, sigur şi pentru a-şi asocia 
gestul lor pios la dramele ce însoţeau războiul încă neîncheiat. 

Aşa au făcut Thişoara Theohari Ivanciu, care a donat o cruce de os ce provenea de 
la Ierusalim şi reprezenta Răstignirea şi Botezul Domnului sau Iustin Ilieşiu, donator 
al cărţilor sale Grădina cu flori de toamnă, Spre biruinţă şi Lîngă hotar. 79 

Ca să evaluăm amplitudinea demersului muzeografic, mai adăugăm încă la cele 
de mai sus următoarele donaţii, tot de la Perşani, dar şi din zonă: Elisaveta Gh. Cătoi 
a dăruit un ulcior de lut vechi, la fel şi Gheorghe Gh. Bulenci, în timp ce Cornelia 
Băţia o icoană pe sticlă Sf Gheorghe, dar şi călimara Poştei din Perşani (Nicolae C. 
Băţia fiind poştaşul localităţii), o fotografie reprezentând podul vechi de lemn, un 
ulcior şi o strachină de lut ca şi un dosar cu acte ale familiei. 80 

Ana Achim Bârsan şi Maria Rotfei Urdea din Grid, aşezare apropiată de Perşani 
s-au alăturat donatorilor cu o icoană pe sticlă Maria cu pruncul şi respectiv, Sfântul 
Haralambie, iar Gheorghe Bârlez din Perşani cu icoana pe sticlă Sfânta Troiţă şi 
un ulcior din veacul al XIX-lea, în timp ce Rafira Marin Băgăuaru a adăugat tot un 
ulcior vechi şi Maria V. Alecu icoana Naşterea Domnului. 81 

Carismaticul Al. Saint-Georges i-a convins, iată, pe mulţi făgărăşeni să îndrepte 
spre muzeu valori dragi lor, dând astfel, acum, prilej să fie precis încadrate topografic 
şi înscrise într-o arie precisă de provenienţă. Rosturile sale în acele locuri ar merita 
să fie reevaluate, iar istoria artei să restituie provenienţa atâtor minunate icoane pe 
sticlă din Ţara Făgăraşului care împodobesc acum muzeele bucureştene. 

În timpul refugiului, donatorilor li s-au adăugat Ion I. Lupu, tot din Perşani (nr. 
87), care a îmbogăţit muzeul cu icoana pe sticlă „Răstignirea" (sec. XIX, 15 x 12 
cm).82 Un confrate, prof. Valer Literat, director al Muzeului din Făgăraş, a îmbogăţit 
biblioteca muzeului bucureştean cu volumele Cetatea, oraşul şi Ţara Făgăraşului 
(co-autor cpt. Moise Ionaşcu, Făgăraş, 1943), ca şi extrasul după studiul său Din 
trecutul Bisericii româneşti din Făgăraş în sec. XVII („Revista teologică", 33/1943). 83 

Tot în 1944, Alexandru Barbu Catargi a venit cu noi donaţii, în cărţi şi documente, 
dar şi cu o colecţie de 48 de mărturii de botez provenind de la Elena Bibescu, familiile 
Blaremberg, Berindei, Cantacuzino, Băleanu, Moruzzi, Şuţu, Filipescu, Kreţulescu, 
Ghica, Filitti şi Catargi, la care a adăugat uniforma regelui Milan al Serbiei.84 

79. Cf. în loc. cit., scrisorile de mulţumire, nr. 27/14.VIII şi 163/21.VII. l 944, dosar 68, f. 4-5. 
KO. Cf. idem, scrisorile nr. 182/22.VII, 170/21.VII, 160/12.VII. l 944, idem, f. 28, 37, 38. 
81. Idem, scrisorile cu nr. 230/22.VIII, 140/3.VII, 169/21.VII şi 234/30.VIII.1944, idem, f. 40, 41, 43, 47. 
82. Cf. loc. cit., inv. 617, dosar 1/1934, f. 116. 
83. Cf. scrisoare de mulţumire, în loc. cit., dosar 4/ 193 7, f. 86. 
84. Cf. loc. cit., scrisoare nr. 64/22.III. l 944, idem, dosar 68, f. 31. 
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Încheierea războiului i-a adus lui Al. Saint-Georges multe îngrijorări. Disperat, 
în 194 7 el scria Ministerului Artelor: "vă rugăm salvaţi colecţiile acestui institut, 
care au fost adunate de subsemnatul timp de patruzeci de ani, cu gândul să pot 
contribui cu folos pentru cultura acestui popor. Obiectele stau în ploaie şi se 
macină. E păcat de ele!"85 

În anul următor, în ianuarie 1948 primea donaţia Constandina C.I. Băicoianu 
constând într-o bibliotecă bogată şi două busturi dar ... muzeul nu avea cu ce să 
transporte lucrurile! Tot în acea lună, li se oferise pentru achiziţie două monede 
de aur Lisimah, motivându-le astfel cererea de bani adresată Ministerului Artelor 
şi lnformaţiilor.86 Aceluiaşi minister i-au solicitat suma de 4.000 de lei pentru 
achiziţionarea medalionului Eminescu (teracotă de Ion Georgescu). 

Din păcate muzeului nu i s-a dat nici o subvenţie, Primăria suportând doar 
întreţinerea casei Manu din Calea Victoriei şi a sediului de pe str. Polonă. Muzeul 
era nepăzit şi neîncălzit! 

Donaţiile „curg" şi în anul 1947. Florica N. Lupu-Kostaki le-a dăruit arhiva Titu 
Maiorescu (256 scrisori şi documente datate 1861-1914; 86 documente de la familia 
Lupu-Kostaki şi alte 154 acte de la acelaşi emitent datate între 1829 şi 1923, apoi 
peste 330 de scrisori primate, plus 17 fotografii de familie). 87 Emil Becker, gravorul, 
a trimis masca mortuară din ipsos a lui Vintilă Brătianu, iar Lilly N. Bălănescu a 
donat bustul lui C.A. Rosetti (gips, I.Georgescu, 1887), portretul lui Călin Burcă şi 
cel al Ecaterinei Călin Burcă (cărbune, Sava Henţia, 1881 ), bunicii donatoarei, ca şi 
fotografii din Războiul de independenţă 1877-1878.88 

Că Muzeul Al. Saint-Georges -o întreprindere privată- era foarte bogat o arată 
următoarele: organizarea în 1948 a unei mari expoziţii dedicate Revoluţiei de la 
1848 nu s-a putut face fără acesta. În colecţiile acestuia existau portretele în ulei ale 
Anei şi Nicolae lpătescu, bustul în ghips a lui C.A. Rosetti (de I. Georgescu, 1887), 
portretul gravat al generalului Gh. Magheru (de P. Mateescu, 1848), manuscrisul 
jurământului guvernului provizoriu (din arhiva Gr. Grădişteanu).89 

Cercetate la faţa locului în octombrie 1948, obiectele cu valoare culturală din 
palatul Cotroceni au fost cerute de către Al. Saint-Georges pentru a fi expuse în 
muzeu. Subiectul cererii -refuzată de altfel de Ministerul Artelor şi Informaţiilor cu 
nr. 7172/29 .XI.1948- l-au format următoarele piese: două uniforme; guler brodat 
cu stema regală; sabie, stilet, sabie lată cu inscripţie; pinteni, cravaşă; drapel mic 

85. Cf. loc. cit., 617, dosar 87/1947, f. 164. 
86. Idem, dosar 88/1948, f. 12, 17. 
87. Cf. scrisoare de mulţumire nr. 306/14.X.1947, loc. cit., dosar 71, f. 12. 
88. Cf. scrisori de mulţumire nr. 18/11.III şi 206/30. VI.194 7, idem, f. 46, 50. 
89. lbidem 88/1948, f. 126. 
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auto cu stema regală; corn de puşcă vechi; două buzdugane de lemn; 8 bastoane; 
un birou cu stema regală, fotolii şi 3 vitrine; 4 lămpi de plafon, 2 candele de plafon, 
4 lămpi de birou, 4 sfeşnice evreieşti mari şi 4 sfeşnice mici; 6 icoane pe metal, 
o icoană de lemn mare; triptic; 8 cruci diferite mărimi; 4 cupe de metal; o ladă 
cu decoraţii; 27 medalii şi insigne, pecete F.M.; cutie cu capac decorat cu castelul 
Peleş; vas de sticlă pentru parfum; coup-papier tip săbioară; 2 clopoţei de birou; 
placă de argint inscripţionată; 3 ciocănele; 2 nasturi; cărţi, albume, brevete, diplome, 
fotografii; 4 lăzi.90 

La început de an 1948, muzeul îşi îmbogăţea colecţiile datorită generozităţii 

ambasadorului Mihai Boerescu: sute de scrisori, documente diplomatice, brevete, 
cărţi şi broşuri, manuscrise datate între 1852 şi 1892); a lui Dimitriu Şoimu (721 
acte şi scrisori datate 1610-1940, între care 4 pergamente datate 1504, 1515, 1587 şi 
1588); a dr. Paul Gotcu (256 de scrisori, documente şi fotografii, un dosar al restaurării 
şi pictării bisericii de la Durău de către N. Tonitza, însoţit de 8 fotografii cu acesta, 
cărţi şi reviste); a lui Fritz Deutsch pentru 40 de scrisori provenind de la familiile 
Ghica, Sturdza, Bogdan, Ştirbei, Balş, Ventura dintre 1865 şi 1883; a Ecaterinei 
Henri Catargi (24 7 acte şi scrisori, brevete din arhiva Catargi datate 1898-1940) şi 
un hrisov din 4.1.1805 de la Al. Moruzzi, plus 23 de fotografii privind vizita regelui 
Ferdinand în Belgia în mai 1924; a Vioricăi Nicolae Filitti [peceţi, portretele în ulei 
ale serdarului Christodor Filitti (1798-1862)] şi Zoe Filitti (n. Panaiotti), cel al lui 
Carol I (de M. Dan, 1866), dosar cu 56 de scrisori şi un album cu 28 fotografii; a lui 
Zoe I. Cămărăşescu (plachete, medalii, 68 de acte vechi privind moşiile familiei). 91 

Ultimii ani, iată, oferă imaginea unui muzeu spre care elitele îndreptau valori 
culturale reprezentative. Gestul de donare avea, neîndoielnic, şi o altă conotaţie: 
certitudinea că bunurile dăruite erau bine păstrate şi că acestea vor fi folositoare, 
astfel protejându-le de ameninţările unor vremuri nesigure. 

90. Cf. loc. cit., dosar 88/1948, f. 205 v. Cele de mai sus au fost atribuite, probabil, în parte, Muzeului 
Militar Naţional, beneficiar al patrimoniului de acest tip atât de la castelul Peleş cât şi al Muzeului Al. 
Saint-Georges, care i-a revenit în 1949. 
91. Pentru toate referă scrisorile de mulţumire nr. 20/27.1, 16/27.1, 22/28.1, 34/5.11, 59/12.III, I 09119 .IV, 
17/18.V.1948, loc. cit., dosar 72, f. 21-24, 26, 28-29, 31, 34, 37, 39. 
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SUMMARY 

The memory oftime, space, events, that of personalities of the past can be preserved 
by objects, reunited in small or large, private or public collections. Museums were 
horn to gather such patrimony items, to preveni them from decaying or getting /ost, 
to make them known. Co/lectors and curators have worked to build up real treasures 
for the future, and their role within the human society is vital, as long as society shall 
be intersted in understanding the past - or rather in understanding the present and 
thinking up the future, in connection with the past. 

The paper deals with collectors and donators who have, by their contributions, 
enriched the cultural heritage of Bucharest. 
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prof. Gheorghe Constantin 
Casa de Cultură a M.A.I. 

Un desen publicat în cotidianul „Ordinea'', dn 16 decembrie 1909, pezenta într
un careu şi o cruce, următoarea inscripţie: „Jalnicii contribuabili vă roagă să asistaţi 
la înmormântarea Fondurilor Secrete decedate în ziua de 15 decembrie 1909, la ora 
I l dimineaţa, cu ocazia ocupării portofoliului Internelor de către d. M.Ferechide. 
Rugaţi-vă pentru ele." 

Iată cum prezenta presa, printr-o formulă jurnalistică aparte, una din calităţile 
unui om politic care ajunsese în fruntea Ministerului de Interne. 

În aceleaşi zile, cotidianul „Viitorul" anunţa că „venirea lui Pherekyde în fruntea 
ministerului de interne"„."a fost primită nu numai în partidul liberal, dar şi în toate 
cercurile politice cu o vădită atenţie şi încredere." Cred că numai prestigiul câştigat 
prin „tact şi distincţiune'', după cum apreciază acelaşi ziar, a făcut posibilă o aşa de 
frumoasă caracterizare: "este unul din cei mai distinşi parlamentari şi oameni de 
guvern ce-i avem astăzi în ţară. Colaborator, în mai multe formaţiuni ministeriale, 
al nemuritorului Ion Brătianu, d.Pherekyde s-a remarcat întotdeauna prin fermitatea 
vederilor sale şi prin vigilenţa ce o punea în apărarea şi afirmarea intereselor de stat. " 1 

Foarte interesantă este lectura presei româneşti care se referă la personalităţile 
cc s-au aflat în furntea Ministerului de Interne. Relatând despre noul cabinet 
conservator instalat la Bucureşti, la sfârşitul anului 1904, cotidianul „La Roumanie" 
prelua numeroase aprecieri asupra oamenilor politici ai noului cabinet. „Journal des 
Debats" din 7 inauarie 1905 scria, între altele, că ministrul de interne, George Gr. 
Cantacuzino, „est l 'une des personnalites Ies plus marquantes de la Roumanie et 
dont l' esprit de justice et Ies sentiments eleves sont egalement apprecies a la Court et 
dans le pays". Despre aceeaşi pesonalitate, „Le Figaro" din 6 ianuarie 1905 remarca 
faptul că acest „le plus grand proprietaire de Roumanie" a ocupat în întreaga sa viaţă 
funcţii înalte şi a fost de multe ori ministru. „Esprit calme, pondere, il est respecte 
par tous Ies partis" - scria „Le Figaro", iar ziarul „Vossische Zeitung" din 3 ianuarie 
1905 afirma că G.Gr. Cantacuzino „este un homme politique calme, plein de tact, 

I. „Viitorul", 17 decernbreie 1909. 
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jouissant d'une autorite incontestable au sein de son parti ainsi que de l'amitie et de 
l 'estime particuliere de S.M. le Roi." Un alt personaj care a ocupat fotoliul Internelor 
mai târziu, Take Ionescu, „est l'un des plus puissants orateurs roumains et un homme 
d'Etat de large anvergure. Sa popularite este aussi grande dans le pays que dans son 
parti" (Le Figaro din 6 ianuarie 1905). Generalul G.Manu „est un militaire de grande 
valeur et un administrateur de premier ordre" (Le Figaro) şi „un esprit d'une integrite 
parfaite; tous les partis le respectent et le souverain l'honore de son amitie et de sa 
confiance." (Journal des Debats din 7 ianuarie). 

Vasile Lascăr, care a rămas în istoria Internelor drept „Părintele Poliţiei", este 
descris astfel în cotidianul „Adevărul": „Dintre toţi miniştrii, cel de interne are 
situaţia cea mai grea faţă cu partidul şi cu partizanii săi şi situaţia aceasta devine cu 
atât mai dificilă cu cât ministrule mai conştiincios, mai drept, mai ministru. D.Lascăr 
fost aşa, d-sa a fost un excelent minstru de interne, dar tocmai de aceea n-a putut fi 
un bun politician."2 

Lui Eugen Stănescu i s-a ridicat, în anul 191 O, un monument în „Sala paşilor 
pierduţi" din Palatul de Justiţie. Potrivit ziarului „Voinţa Naţională"3 , monumentul 
„a ţinut să nemurească în marmură, în templul dreptăţii, figura măreaţă a neuitatului 
bărbat de stat, a oratorului şijuristconsultului neîntrecut prin elocinţa sa fermecătoare, 
prin gândirea sa adâncă, uimitoare." Acelaşi ziar subliniază meritele celui „care a 
strălucit ca un luceafăr în viaţa României moderne, a bărbatului care şi-a închinat 
toată munca în folosul ţării şi al binelui obştesc, care a pus temelia magistraturii 
noastre şi al cărui prim gând a fost să asigure justiţiabililor şi în special ţărănimei, 
atât de lipsite de sprijin, patrimoniul sfănt al dreptăţii". Monumentul, operă a 
sculptorului francez Ernest Dubois, era din marmură albă. 

Relaţia unei instituţii cu presa nu trebuie privită doar dintr-o direcţie. Presa, prin 
condiţia ei de a exista, trebuie să informeze propriii cititori asupra evenimentelor 
curente, iar dacă intervine şi poziţia de partid sau de proprietar, atunci poate să 
publice opinii diferite. 

Într-un articol din „Adevărul" semnat de Constantin Mille, cu titlul „De 
râsul şi batjocura lumei"4, cu referire la refuzul Guvernului român de a permite 
socialistului Cristian Racovski de a pătrunde în ţară, celebrul ziarist respingea 
acuzaţia guvernanţilor potrivit căreia ziarul pe care-l conducea ar fi „răspândit ştiri 
alarmante şi că astfel a compromis ţara în străinătate". Dimpotrivă, ca orice ziarist, 
prin chiar profesia sa, se simţea obligat să semnaleze un fapt de presă. „În ziarele 
guvernului care era ţinut la curent- afirma C.Mille - n-a apărut nimic nici vineri 

2. „Adevprul", 1/14 ianuarie 1905. 
3. „Voinţa Naţională", 30 noiembrie 1910. 
4. „Adevărul'', din 30 octombrie 1909. 
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seara, mc1 sâmbătă seara, nici duminică şi tocmai luni singura „L'Indepedence 
Roumaine" a strecurat o notiţă foarte scurtă şi enigmatică. La ministerul de 
interne acelaşi mutism. Şeful Secţiei a III-a, d.Panaitescu, se îmbolnăvise, iar 
d.Smântânescu n-a reuşit să păcălească decât pe reporterii „Universului" arătându
le că nu s-a întâmplat nimic". 

Presa se străduia, de asemenea, să prezinte structurile Ministerului în culorile 
sub care erau receptate de societatea românească. Cotidianul „Conservatorul" relata 
despre „Banchetul de la Boulevard", desfăşurat în sala de marmură, „cu ocazia 
serbării patronului corpului de jandarmi rurali". Cu acest prilej, scrie ziarul, „d.Mihail 
Rachtivan, secretar general al Ministerului de Interne, a adus laude corpului de 
jandarmi rurali, de modul cum îşi face datoria şi a băut pentru prosperitatea acestui 
corp." În context, s-a vorbit de „foloasele pe care le-a adus jandarmeria", cei prezenţi 
„manifestându-şi speranţa că şi în timp de război ea va şti să îşi facă datoria cu 
aceeaşi conştiinciozitate cu care şi-a făcut-o în timp de pace".5 

Şi nu era singura structură sau situaţie la care se referea presa.6 Sub banalul titlu -
„Instalarea şi constituirea noului Consiliu Comunal la Bucureşti" - cotidianul „Voinţa 
Naţională" exprima „bucuria şi mulţumirea" ministrului de interne Ion I.C.Brătianu, 
precum şi convingerea că această structură administrativă pendinte de Interne „va 
răspunde desigur la greaua sarcină ce-i incurnbă şi care s-ar putea numi o sarcină 
de salubritate publică; consiliul va avea să se preocupe de igiena fizică şi morală a 
oraşului Bucureşti" - spunea demnitarul Internelor. 

Desigur că instituţia „Ordinii" avea, ca dealtfel în toate timpurile, atribuţiunile sale 
exacte în societate, dar presa şi-a rezervat dreptul de a comenta procedeele folosite. 
Cotidianul „Dimineaţa"7 remarca faptul că pentru a pune capăt unor manifestaţii ale 

5. „Conservatorul", 11 noiembrie 1906. 
6. „Desigur că nu se poate încătuşa presa, cum nu putem tăia aripile păsărilor fMă a le împiedica a 
zbura; această idee însă nu este admisibilă decât în domeniul luptelor cu caracter curat politic. Omul 
militant politic nu se va influenţa niciodată în acţiunea lui de atacurile personale cei se îndreptează, 
atacuri ce sunt simple manopere de a influenţa spiritul public, dar cărora semenii serioşi nu le dau nici 
o importanţă. Din acest punct de vedre înţeleg prohibiţiunea arestului preventiv în materie de presă. 

De multe ori însA presa este un element constitutiv al crimelor şi delictelor îndreptate contra 
siguranţei publice. În împrejurările de faţA s-a vizut ci prin presA s-au incitat pirţi însemnate 
din populaţia rurali, la rAzvrAtiri şi nesupunere la acţiunea forţei publice. Nici în aceste cazuri 
arestul preventiv să nu fie posibil? Aş vrea să văd cine poate merge aşa departe cu admiraţia pentru 
libertatea presei. 

La noi se separă prea mult delictul de presă de delictul politic, aşa încât s-a lăsat arestul preventiv într
un - delict poliltic - şi s-a prohibit altul, deoarece îşi asigură execuţiunea unul printr-altul, trebuie admisă 
posiblitatea arestării prevenitive". (Interviu cu d.C.G.Dissescu, ,,Adevărul", 21 martie/3 aprilie 1907). 

7. "Dimineaţa", 9 ianuarie 1910. 
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muncitorilor şi meseriaşilor, poliţia, ca instrument al Ministerului de Interne, a recurs 
la ceea ce ziarul numeşte a fi „o manoperă poliţienească": „mai mulţi agenţi secreţi 
de pe lângă Poliţia Capitaliei au împărţit azi pe străzile oraşului următorul manifest. 
Îl reproducem în întregime pentru ca să se vadă la ce manopere au fost nevoiţi 
guvernanţii să recurgă, pentru a micşora succesul întrunirilor de protestare contra 
legei scelerate"; ziarul acuză autorii manifestului care, pentru a ascunde provenienţa 
documentului, „au contrafăcut limbajul muncitorilor". Ziarul ,,Adevărul", de 
asemenea, comentează acţiunile poliţiei, deci ale Ministerului de Interne, trăgând 
concluzia următoare: „Iată ce a ajuns libertatea şi dreptul de întrunire". Măsurile 
luate de Poliţie - concentrarea unor forţe în cartierele muncitoreşti şi în fabrici, - sunt 
caracterizate ca fiind „caraghios de exagerate", ele fiind o dovadă că „guvernul şi-a 
pierdut capul, alarmând opinia publică". Ziarele acuză instituţiile de ordine care, în 
situaţii de "manifestaţiuni" sau de „întruniri" chiar de partid, caută „să dovedească 
că mulţimea cetăţenilor care manifestau era compusă din oameni care erau lipsiţi de 
sentimentul ordinei." („Conservatorul"). 8 

Nu cunosc o lege de organizare a ministerului sau a structurilor acestuia în 
care să fie precizate atribuţii politice. Dimpotrivă. Atât doar că au fost mai tot 
timpul diferenţe între teorie şi practică, iar personalităţi de frunte ale respectivei 
instituţii încercau să fixeze în conştiinţa contemporanilor o imagine fără politică 
şi în slujba cetăţeanului. 

Treptat, pentru că viaţa politică românească făcea ca Internele să constituie un 
instrument din ce în ce mai folosit în lupta pentru putere, au început să-şi facă loc 
precizări în legătură cu locul pe care trebuia să-l ocupe instituţia. 

În dezbaterile parlamentare pentru Proiectul legii pentru organizarea 
jadarmeriei rurale, din anul 1893, de pildă, deputatul N.Albu era de părere că: 
„cei care se sperie de instituţiunea jandarmeriei au ca motiv principal că se vor 
înmulţi mijloacele de care se servesc guvernele în politică".9 În „Regulamentul 
legii şi statutului jandarmeriei rurale", din acelaşi an, se precizează în art.311, că 
„este interzis ofiţerilor şi jandarmilor să colaboreze, sub orice formă, la diferite 
ziare, să se amestece în discuţii politice sau să ia parte la întruniri publice, cu 
caracter politic." Într-un manual apărut în aceeaşi perioadă10 

- manual alcătuit sub 
forma unor întrebări şi răspunsuri - exista şi o întrebare formulată astfel: „ 71. 
Gendarmii pot face manifestaţiuni sau rapoarte politice? Răspuns: Nu, aceasta este 
cu desăvârşire oprit (Art.66 din Regulamentul Gendarmeriei)." 

Societatea românească a încercat continuu să stopeze intervenţia politicului 

8. „Conservatorul'', 30 aprilie 1910. 
9. Dezbaterile Adunării Deputaţilor, „Monitorul Oficial", partea a III-a din 4 februarie 1893, p.332. 
10. E.Căplescu, „Manual de teorii pentru Gendannerie", Craiova, 1899, 
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în administraţie, administraţie care era una din atribuţiile Ministerului de Interne: 
„Actuala administraţiune, însă, de la săvârşirea alegerei, a lăsat cu totul în părăsire 
intersele comunei - se preciza în raportul lui Lascăr Catargiu din 1 ianuarie 1895 
adresat M.S.Regelui - căutând, pe lângă aceasta, a face instigaţiuni printre locuitori 
pentru a-şi asigura reuşita lor sau a protejaţilor lor la viitoarea alegere. Pentru a se 
pune capăt acestei stări de lucruri şi a se împiedica influenţa ce ar putea să exercite 
consilierii în funcţiune asupra alegătorilor, mai cu seamă că sub administraţiunea 
lor interesele comunei nu au avut decât să sufere" .. .11 Ministrul exprima, cu acest 
prilej, necesitatea dizolvării consiliului din comuna Pipirigu, Neamţ12 prin aceea că 
„ .. .în interesul de a se evita orice înrâurire din partea actualei autorităţi comunale 
la alegerea viitoare şi a se garanta libertatea alegătorilor pentru a alege în consiliu 
persoanele în care ar avea încredere ... ". 

Miniştrii de interne asociau legalitatea cu morala, cu politica chiar în activitatea 
partidelor politice: „Când vorbim de fapte certate cu morala în patidele politice -
declara Al.Marghiloman, ministru de interne, într-un discurs ţinut la întrunirea 
Partidului Conservator de la Iaşi - să nu socotiţi totdeauna că sunt fapte certate cu 
legalitatea, căci de multe ori un lucru e permis de legi, e tolerat de moravuri şi cu 
loate acestea e imoral şi duce partidele, duce ţara către ruină ... " 13 

Iar O.Or.Cantacuzino, fruntaş al aceluiaşi partid (Conservator - n.n.) remarca, 
în cadrul unei întruniri: „Suntem convinşi că legile eterne şi imuabile ale moralei 
nu se pot călca nepedepsit în picioare şi că conştiinţa publică, mai puternică decât 
calculele egoiste ale indivizilor, spulberă visurile bolnăvicioase ale ambiţioşilor şi 
răstoarnă clădirile artificiale aşezate pe nisip". („Conservatorul", 8/21 octombrie 
1902; „La Roumanie", 8/21 octombrie 1902). 

Doar lupta politică făcea ca de cele mai multe ori subiectivismul să primeze în 
caracterizarea unor personalităţi sau a instituţiei Internelor. Nicolae Xenopol, de 
pildă, în discursul său din 6 decembrie 1909, rostit la întrunirea partidului conservator 
- democrat, din sala „Dacia", din Bucureşti, critica, în general, guvernarea liberală 
subliniind că, în opinia sa, „în toate ministerele predomină numai arbitrarul'', iar 
„legile sunt călcate în picioare". În finalul discursului, comparând situaţia politică 
u României cu cea a Franţei, unde „pe toate edificiile publice, minister, parlament, 
prefecturi, sunt scrise cu litere strălucitoare aceste cuvinte: libertate, egalitate 
~i fraternitate'', se întreba: „Ştiţi ce ar trebui să se scrie pe ministerele noastre?" 
Răspunsul este categoric unul politic din opoziţie: „La ministerul de interne să se 

11. Buletinul oficial al Ministerului de Interne, Bucureşti, Imprimeria Statului, Bucureşti, anul I. Nr. I, 
ianuarie 1895, p.15. 
12. Ibidem, Raportul 706, 13 ianuarie 1895. 
l.l. „Epoca", 1(14) noiembrie 1901. 
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scrie aici domneşte bunul plac." 
Sub titlul „Falsificatorii", publicaţia „Jurnalul", din anul 1903, se întreba retoric: 

„Cui se datorieşte răsădirea acestei urâte buruieni care se cheamă parvenitismul 
în ogorul românesc? Milionarii răsăriţi ca ciupercile, ariviştii fără scrupul, cari 
n-au nimic sfânt afară de buzunarele lor" ... "plaga funcţionarismului ... ". Partidele 
se acuzau reciproc, răfuindu-se şi la instituţia de ordine, pentru că din dorinţa de 
„a-şi asigura imoralele succese electorale", au creat „clientele politice d'a pururea 
flămânde spre complecta conrupere a moravurilor noastre."14 

La 1903, pentru prima dată în istoria Internelor s-a încercat, prin Legea lui Vasile 
Lascăr, să se separe politica de instituţie: „Ofiţerii şi agenţii de poliţie nu pot ocupa 
alte funcţiuni publice sau particulare; nu pot face comerţ, nici exercita vreo altă 
profesiune; nu pot ţine moşii în arendă, nici lua în întreprindere lucrări de orice 
natură; nu pot servi sau gira afaceri ale altor persoane, nici face parte din consiliul 
de administraţie al vreunei societăţi comerciale, industriale sau financiare." (art.36). 
„Este cu totul oprit ofiţerilor şi agenţilor de poliţie ca, prin daruri, promisiuni, 
ameninţări, violenţe sau orice alte mijloace, să împiedice sau să încerce a 
împiedica pe vreun cetăţean de a-şi exercita în mod liber drepturile lui politice 
precum: de a lua sau nu lua parte la o întrunire politică, de a lipi, distribui sau 
distruge afişe pentru asemenea întruniri, de a vota sau nu vota anume candidaţi, 
de a distribui buletine de vot etc. 

Asemenea, le este oprit de a împărţi, de a lipi sau distruge ei înşişi afişe 
pentru întruniri politice; de a distribui buletine de vot; de a sta, dacă nu au 
fost legalmente ceruţi, înaintea localurilor de vot sau de întrunire, ori prin 
împrejurimi; cu un cuvânt de a face orice act cu caracter politic afară de 
exercitarea drepturilor de vot. 

Orice abatere în această privinţă, din partea ofiţerilor şi agenţilor de poliţie, 
constituie un delict de abuz de putere şi va fi pedepsit conform art. 147 din 
codul penal (art.37)." 

În susţinerea acestor idei, demnitarul Vasile Lascăr sublinia necesitatea ca această 
instituţie a statului să fie ferită de fluctuaţiile politice existente înainte de 1903, când 
se amesteca direct în luptele politice sau când se credea că „ea este menită să facă 
alegeri, să pedepsească partizanii politici ai guvernului şi să persecute pe adversari 
şi dacă se va putea să prindă din când în când câte un pungaş". El declara categoric 
în Senatul României: „Să facem toate sacrificiile pentru a scoate poliţia din luptele 
politice oricât de mari ar fi ele; trebuie să facem ca poliţia să fie în adevăr pavăza 
ordinii şi a siguranţei statului. Este o adevărată crimă de a dezarma ţara şi de a 
compromite siguranţa şi ordinea publică, numai ca să avem un număr mai mare de 

14. ,,Jurnalul'', Bucureşti 10 (23) iunie 1903. 
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voturi". În context, el considera că „ chestiunea poliţiei n-ar trebui să ne despartă în 
liberali şi conservatori; când e vorba de ordinea publică şi de siguranţa interioară a 
statului, deosebirile de partide politice ar trebui să dispară. Cred că nu mă înşel dacă 
voi afirma că poliţia se compune din oameni pe care partidele politice, neputând 
să-i căpătuiască altfel, îi bagă în serviciul poliţiei. Toţi aceşti agenţi poliţieneşti, cu 
oarecare excepţiuni, evident, constituie o clientelă politică, pe care partidul care vine 
la putere o azvârle afară, iar când cade partidul celălalt, o pune la loc." 

Ministrul Vasile Lascăr releva, într-un discurs rostit în Adunarea Deputaţilor, 
necesitatea de a "studia legile străine de poliţie ... " Referindu-se la „poliţia franceză, 
care este una din cele mai bune poliţii ce există pe lume", demnitarul român 
remarcă: „Ea s-a distins întotdeauna şi din punct de vedere politic. Istoria poliţiei 
este strâns legată de istoria politică a Franţei. Poliţia a dat sprijinul cel mai puternic 
la menţinerea diferitelor regime ce s-au succedat în Franţa. Şi-a făcut datoria. Noi nu 
avem trebuinţă de poliţie politică. Uneltiri împotriva formei de guvernământ 
nu există. La noi se schimbă guvernele, este adevărat, uneori cu zgomot, dar 
fără tulburări. Era schimbării formei de guvernământ s-a închis." 15 

În susţinerea continuităţii în serviciu a unui poliţist, chiar dacă are vechime 
V.Lascăr susţinea necesitatea trecerii unui „examen de capacitate. El argumenta acest 
lucru amintind că „până acum agenţii poliţieneşti nu făceau poliţie, ci politică; ei nu 
se numeau după capacităţile poliţieneşti ce aveau, ci după aptitudinile electorale şi 
protecţiunile politice ce aveau." 16 

Ministrul Lascăr se străduia să ridice poliţia „la nivelul cultural al ţării: trebuie 
să ajungă a inspira tuturor fără deosebire, încrederea cea mai deplină. Pentru 
aceasta - accentua el într-o circulară către Prefecţi - poliţia trebuie să rămână a ţării, 
în serviciul unor interse de ordin superior; ea nu poate aparţine şi sta în serviciul 
partidelor politice."17 

Cu toate că, prin legea lui Vasile Lascăr, poliţia trebuia scoasă în afara politicii, 
„bunul" obicei a rămas în anii care au urmat, dar cu un rol diminuat. De regulă, 
partidul de guvernământ folosea din plin acest procedeu în perioada alegerilor, iar 
atunci când nu funcţiona cum trebuie, trezea nemulţumirea oamenilor politici. 

C. G. Disescu, ziarist la „Conservatorul", adresa ministrului V.Lascăr o scrisoare în 
care îi reproşa „abuzul de putere", referindu-se la recomandarea făcută unui candidat 
în alegerile locale din Teleorman, recomandare semnată cu calitatea sa de „ministru 

15. Dezbaterile Adunării Deputaţilor, „Monitorul Oficial'', partea a III-a, nr.34129 iunie 1903, p.658. 
16. Constantin Gheorghe, Miniştri de Interne în Parlamentul României, ed.Ministerului Administraţiei 
~i Internelor, Bucureşti, 2004, p.160. 
17. Circulara nr.19.129 /18 iunie 1903 către Prefecţi, în „Buletinul oficial a Ministerului de Ineme", 
unul IX/ 6 iunie 1903, p.219. 
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de interne", „adică tocmai acela care este însărcinat cu supravegherea luptelor 
electorale". Acţiunea ministrului este considerată de ziarist ca fiind „încălcarea 
datoriei lui, este apăsarea asupra conştiinţei alegătorului'', deci "are tot caracterul 
unei înrâuriri adminstrative electorale"18

• 

„Poliţia - spunea Al. Marghiloman într-un interviu publicat de ziarul „Epoca", 
din 27 martie 1909 - nu mai are nici un rol. Poliţia de azi, mai ales, nici nu mai ştie 
dacă cutare alegător e liberal ori conservator." El reamintea, cu acel prilej, un fapt 
din ultimele alegeri pentru Colegiul al Ii-lea când, „la o secţie de vot, poliţia a dus cu 
săniile ei 120 de alegători, crezându-i liberali. Ei bine, din aceştia nici 20 n-au votat 
pentru candidatul guvernului" - preciza Marghiloman, exprimându-şi dezamăgirea 
că „puterea administraţiei nu mai are rolul de mai înainte." Acelaşi ziar, în numărul 
său din 27 ianuarie 1905, reproşa faptul că, la Dorohoi, „împărţirea buletinelor de 
vot a fost făcută de către jandarmi şi sergenţii de oraş", iar în numărul său din 30 
ianuarie aprecia, referindu-se la alegerile din acelaşi oraş, că „poliţia şi jandarmii 
joacă rolul cazacilor din Rusia" („Alegerea delegaţilor în acel orăşel s-a efectuat sub 
baionetele a 40 de soldaţi"; „cu ocaziunea alegerii delegaţilor nici un alegător n-a 
scăpat nepercheziţionat de jandarmi şi agenţi"). Ziarul era contrariat că „s-a reclamat 
telegrafic Ministerului de Interne dar fără nici un rezultat." 

Pe acelaşi ton, cotidianul „Voinţa Naţională" din 9 februarie 1905 preciza 
că la Craiova, noua guvernare a făcut „din ofiţerii poliţiei agenţi electorali, iar 
oficiul de prefectură al poliţiei a fost transformat într-o oficină electorală". „Acei 
din ofiţerii de poliţe care n-au primit să servească ca unelte ... au demisionat, 
preferând să-şi câştige în mod cinstit existenţa lor". Acest rol este considerat de 
ziar ca fiind „degradator", sau „înjositoare misiune", şi se afirma că ziarul este 
în posesia unor „dovezi puternice" potrivit cărora directorul prefecturii poliţiei 
„a făcut ingerinţe în alegeri". Între procedeele folosite, potrivit unor delagaţii, 
figurau şi acelea că au fost „împiedicaţi de a veni la vot, sau le-a impus cu 
ameninţări, să voteze cu administraţia". 

Ideea este reluată în legile care priveau jandarmeria şi poliţia după realizarea 
Marii Uniri. 

SUMMARY 

The way the leadership of the Ministry of Home Affairs has been refiected by 
journalists, has often been a matter of debate. Points of view may vary with the 
politica! trends, but stil!, epoch newspapers remain an interesting documentary 
source for historians. 

18. „Conservatorul'', 18/31 ianuarie 1904. 
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prof. Miliana Şerbu 
Secţia Asistenţă Religioasă 

Direcţia Informare şi Relaţii Publice M.A.I. 

Despre Bucureşti s-a scris şi spus mult. Istorici şi scriitori avizaţi i-au povestit 
istoria, i-au descris arhitectura şi mai presus de orice, i-au trăit viaţa iubindu-l şi 
urându-l, admirându-l sau dispreţuindu-l; asemenea unui personaj de roman, oraşul 
s-a însufleţit în viziunea fiecărui autor după pricepere şi percepere. Pe lângă acestea, 
toate personalităţile trăitoare pe malurile dâmboviţene au surprins momente din viaţa 
tihnită sau zbuciumată a controversatului oraş. De la sintagma „Micul Paris" preluată 
mai ales în zilele noastre ca atare, până la critica acerbă, oraşul se zbate să-şi păstreze 
identitatea care-i conferă statutul de capitală europeană. 

Din păcate, ultimii douăzeci de ani, care ar fi trebuit să însemne reconstrucţie şi 
restaurare după perioada comunistă, au fost un adevărat dezastru pentru dezvoltarea 
urbanistică, pentru păstrarea şi revigorarea valorilor patrmoniale care scăpaseră 
de buldozerele „epocii de aur". Deşarte speranţe. Bucureştiul agonizează în acest 
moment, la 550 de ani de atestare documentară, sub povara incompetenţei şi 

indiferenţei primarilor, arhitecţilor şi dezvoltatorilor pentru care oraşul a fost şi este o 
sursă de venituri în folos personal şi atât. Sufocat de o populaţie eterogenă - majoritar 
venită aici după 1989, din alte zone ale ţării, căutând resurse financiare - Bucureştiul 
suferă de lipsa acută de atitudine civică a celor care-l populează şi care, fie din 
inconştienţă, fie din absenţa unei culturi minime, nu realizează prăbuşirea estetică, 
funcţională şi socială. Un oraş care, în momentul de faţă, ar trebui să concureze cu 
celelalte capitale europene este copleşit de mizerie, prost-gust şi nesimţire, aşa cum 
mulţi dintre noi nu şi l-ar fi imaginat nici în cele mai negre previziuni. Ce n-au putut 
foce două războaie şi aproape cinci zeci de ani de comunism, s-a definitivat cu brio în 
aceşti douăzeci de ani de - aş spune eu - un „capitalism sălbatic" sau, mai degrabă un 
„postcomunism" infinit mai nociv şi mai vicios decât comunismul care l-a generat. 

Şi, ca să nu se trezească cineva să mă suspecteze de nostalgie comunistă, aş vrea 
si\ tranşez lucrurile din start. Nu am iubit niciodată comunismul dar nici nu m-am 
manifestat împotrivă. Am luat lucrurile ca atare şi m-am protejat cum am putut eu 
mai bine de propaganda mincinoasă a egalităţii, încercând să aflu cât mai mult prin 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



68 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXIV 

lectură (citeam cu ardoare tot ce îmi cădea în mână), prin filme (nu scăpam nici un 
film nou apărut pe marile ecrane), teatru, muzică, muzee sau galerii de artă. Şi dacă 

atunci strângeam din dinţi în faţa lipsurilor sau a restricţiilor de tot felul, un lucru 
mă ajuta să trec mai departe: era speranţa, sentimentul că până la urmă ceva se va 
schimba în bine. Astăzi, după douăzeci de ani de la căderea comunismului, cel mai 
mult îmi lipseşte acea speranţă că lucrurile mai pot merge spre bine vreodată, pentru 
că răul care s-a produs, cel puţin, mi se pare ireversibil. 

M-am născut în Bucureşti, în anul în care ocupaţia sovietică se retrăgea de 
pe teritoriul României. Strada pe care am văzut prima dată lumina zilei (şi unde 
locuiesc şi în prezent) poartă nume de dregător, fiind înconjurată de alte câteva străzi 
cu nume de aceeaşi provenienţă: ispravnic, şoltuz, pârgar dar şi alte câteva cu nume 
de sfinţi. Situată undeva la confluenţa dintre mahala şi stradă urbană, avea câte ceva 
din amândouă. Păstra, încă, aerul de-atunci, boem, al mahalalelor din Bucureştiul 
interbelic, cu case nu foarte mari dar plăcute la vedere, cu grădini îngrijite şi pline 
de flori, pomi fructiferi şi bolte de viţă-de-vie chiar şi acolo unde spaţiul era foarte 
mic. Trotuarele late erau străjuite de copaci înalţi, în jurul cărora erau plantate flori 
ocrotite de gărduleţe din lemn sau metal. 

Un carosabil generos, pavat cu bolovani de râu încă din perioada interbelică, dar 
şi racordarea la reţeaua de apă curentă a oraşului, o poziţionau de drept acolo unde 
se află de fapt, la 6 km. de kilometrul zero al Capitalei. 

Casa, construită de bunicul meu şi terminată în 1931 (anul şi inţialele sunt trecute 
pe frontispiciu, aşa cum se obişnuia), era o casă de tip negustoresc, cu o arhitectură 
simplă, desfăşurată pe lungimea curţii şi cu mai multe intrări. Pe partrea opusă erau 
bucătăriile de vară, magazii şi alte acareturi precum şi nelipsita grădină. 

În mare, cam aşa se prezentau majoritatea clădirilor de pe strada noastră, doar 
ici-colo mai vedeai câte o casă cu etaj. Din păcate, cele mai multe erau naţionalizate, 
prea puţine, printre care şi a noastră, scăpând de această „binefacere" a comunismlui. 
Se ajunsese la situaţia paradoxală în care proprietarii plăteau chirie la stat pentru 
propriile case. Bine, asta în cazul fericit în care nu fuseseră daţi afară cu totul. 

Ceea ce îmi amintesc cu mulă plăcere, din perioada copilăriei, este acea linişte a 
străzii, profundă şi senină, în după-amiezile de vară când se auzea bâzâitul bondarilor 
veniţi în număr mare la florile de tot felul. Înspre seară, liniştea era spartă de gălăgia 
copiilor ieşiţi la joacă după obligatoriul somn de după-masă. 

Şi acel inegalabil parfum al tuturor florilor, în diversele anotimpuri şi mai ales 
parfumul inegalabil al lunilor de primăvară marcate de liliac, iasomie şi caprifoi. 
Când sosea acest anotimp, noi, copiii, porneam în adevărate excursii prin cartier să 
vedem prin grădini ce flori au mai înflorit şi făceam un fel de clasament al celor mai 
frumoase case şi grădini. Cred că de atunci mi-a rămas deprinderea de a privi casele 
atât cu ochii, cât şi cu sufletul, de a le considera nu doar nişte clădiri din cărămidă sau 
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beton, ci adevărate fiinţe care pot da viaţă unui oraş la fel cum îl pot face să şi moară. 
Ne plimbam mai ales pe acele străzi cu nume amintind de istorie: Dumitrache 

Banul, Maria Ghiculeasa, Ghica-Tei. Admiram fără rezerve casele de aici, locuinţe 
tip, construite în perioada guvernării antonesciene pentru funcţionarii de stat. 
Cochete, cu un etaj şi scară interioară, pe acesta le catalogau la categoria „vile". 
Cam de fiecare dată, excursia se termina în Parcul Circului unde, obosiţi, ne aşezam 
pe băncile de lângă lac, de unde puteam admira frumuseţea nuferilor albi şi galbeni 
ce reprezentrau una din atracţiile acestei oaze de verdeaţă. 

Toamna aducea cu ea parfumul suav al strugurilor copţi, multitudinea de culori a 
fumzelor şi mai ales mirosul inegalabil al conservelor de legume pe care gospodinele 
le pregăteau afară, în curte, fierbându-le în tuciuri uriaşe şezate pe pirostrii. Peste tot 
cartierul plutea un fum uşor de lemn ars, amestecat cu miros de vinete şi ardei copţi 
sau roşii fierte pentru bulionul de peste iarnă. 

Zăpada era o binecuvântare pentru noi, copiii. Mai ales că pe-atunci era din 
abundenţă. Strada era a noastră. Maşinile, şi aşa puţine, nu prea mai circulau deloc. 
În schimb, săniile, derdeluşul şi oamenii de zăpadă erau la ei acasă. Strada, străjuită 
de copacii bătrâni încărcaţi de ninsoare, părea parte dintr-o poveste a cărei magie 
îmi este şi acum în memorie. De sărbători mergeam negreşeit în Orăşelul Copiilor, 
amenajat în Parcul Herăstrău, intrarea din Şoseaua Nordului. Într-un cadru natural 
deosebit, orăşelul ne aştepta cu personaje din poveşti (Albă-ca-Zăpada, Făt-Frumos, 
llcana-Cosânzeana, Păcală etc.) şi mai ales cu acel brad uriaş, împodobit, care nu ştiu 
dacă era cel mai mare sau mai bogat împodobit din Europa, dar sigur era o încântare 
pentru ochii copiilor veniţi cu nerăbdare să-l privească. 

Cumpărăturile de sărbători se făceau cu precădere în zona centrală. Ţin minte 
~trada Lipscani, cu vitrine şi firme luminoase (vorbesc de anii '60), împodobite de 
~11rbătoare. 

Stăteam minute în şir privind vitrina de la „Macul Roşu" cred, unde păpuşi 
costumate în patinatoare se dădeau pe gheaţă pe un patinoar de jucărie. 

Un furnicar de oameni intra şi ieşea din magazine cu pachete în braţe şi totul avea 
un aer de sărbătoare. Chiar dacă nu se sărbătorea oficial, Crăciunul îşi făcea simţită 
prezenţa în fiecare casă, prin bradul împodobit, mirosul inegalabil al cozonacilor 
rnpţi şi al sarmalelor lăsate să fiarbă la foc mic. 

Toţi copiii eram prezenţi la biserică, în dimineaţa zilei de Crăciun, unii cu părinţii, 
uliii cu bunicii, şi numai după aceea veneam acasă şi mâncam din bunătăţile pregătite 
pentru sărbătoare. Chiar şi când eram la şcoală, în mod tacit, profesorii ne lăsau să 
mergem la biserică în ziua de Crăciun, mai ales că biserica era vis-a-vis de şcoala 
unde am învăţat. Colindatul în preajma Crăciunului şi a Anului Nou nu lipsea din 
ugenda nici unui copil. 

La fel şi la sărbătoarea Paştelui. Nu ratam slujbele din Săptămâna Mare, mai ales 
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că acolo mă întâlneam cu toţi colegii, iar în noaptea de Înviere, îmbrăcaţi în haine noi, 
stăteam la slujbă până dimineaţa. În prima zi de Paşti, noi, copiii, mergeam în parc, 
unde ciocneam ouă şi mâncam cozonac. Totul avea un aer patriarhal, cum nu mai 
găseşti astăzi nici măcar la ţară. Crescând, plimbările mele s-au extins şi în alte zone 
ale Bucureştiului. Îmi plăcea în mod deosebit - şi am rămas cu aceeaşi plăcere - să 
merg în piaţă, unde mă fascina bogăţia de culori şi mirosuri a legumelor şi fructelor. 
Oborul, care pe atunci era o piaţă mare, bogată şi mai ales curată, era locul în care 
mergeam cel mai des, fiind piaţa cea mai apropiată de casă. Halele Obor, curate şi 
luminoase, erau pline de magazine în care găseai cam toate cele necesare pentru 
casă. Am mai prins, în copilărie, şi Calea Moşilor înainte de sistematizare, între 
şoseaua Ştefan cel Mare şi bulevardul Republicii (astăzi Carol). Plină de magazine 
mici, cu miros uşor de mucegai şi cu vânzători care te îmbiau să intri să cumperi câte 
ceva, avea aerul acela vetust al unui sfărşit de epocă. Modernizarea acesteia era cu 
siguranţă necesară pentru o mai bună circulaţie. Dar blocurile consturite pe locul 
vechilor case, impersonale şi reci, mi-au provocat, mărturisesc, o strângere de inimă. 
Şi acela a fost doar începutul! 

Cum mama mea era profesoară la o şcolă din zona Rosetti, mergeam adeseori 
pe acolo şi îmi plăcea să mă plimb pe străzile adiacente şi să admir casele frumoase 
şi impunătoare, cu o arhitectură deosebită. Străzile Italiană, Speranţei, Popa Rusu, 
Armenească aveau aerul şi eleganţa unei epoci trecute, cărora trecerea timpului nu le 
ştirbea nimic din frumuseţe. 

Pasul următor a fost intrarea la liceul care, fiind aşezat în centrul capitalei (este 
vorba de Liceul „Gheorghe Lazăr") îmi oferea ocazia să fac zilnic o plimbare prin 
Bucureşti, ba chiar, în zilele cu mai puţine ore, să mă întorc acasă pe jos, căci timpul 
nu alerga aşa de repede ca astăzi. 

Tot atunci am făcut cunoştinţă cu Atheneul Român unde, datorită unui foarte bun 
profesor de muzică, mergeam în fiecare miercuri şi sâmbătă, la concertele de muzică 
simfonică - nu ştiu dacă am pierdut vreunul. În 1976, când Sergiu Celibidache a 
susţinut un concert în Bucureşti (nu ştiu dacă la Sala Radio sau la Atheneul Român), 
negăsind bilete cu locuri, am audiat, împreună cu o colegă, întregul concert, stând în 
picioare. Şi nu am regretat nici o clipă. 

Teatrele Nottara, Bulandra sau Naţional erau pe lista mea de priorităţi, de câte 
ori apărea o piesă nouă şi, cu aceeaşi plăcere, urmăream şi filmele ce intrau pe 
piaţă. Chiar dacă, după spectacole, mă întorceam uneori singură acasă, nu mi-a 
fost niciodată teamă, nu am păţit niciodată nimic. Exista, fără îndoială, mai multă 
siguranţă, lumea era mai liniştită, mai decentă şi, chiar dacă nu era o viaţă de noapte 
ca în marile oraşe din lume, străzile Bucureştiului erau pline până târziu de oameni 
ieşiţi la plimbare. 

Dar, din păcate, a venit cutremurul din 4 martie 1977 şi parcă, după aceea, nimic 
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nu a mai fost la fel. Locuind la curte, nu am realizat, pe moment, grozăvia situaţiei. 
Pe strada noastră, o singură casă a avut mai mult de suferit (i-a căzut un perete) dar 
fără să fie nimeni rănit. Şocul mare l-am simţit a doua zi când, pentru ca să ajung 
la liceu, a trebuit să merg pe jos, căci prin zona centrului nu mai circula nimic. 
Atunci am avut parcă o senzaţie de sufocare, văzând ruinele hâde ale unor clădiri 
care până ieri se înălţau pline de viaţă. Zi de zi, până ce au fost degajate complet, 
am trecut pe lângă aceste locuri, simţind adeseori mirosul fetid al corpurilor ce nu 
fuseseră încă scoase de sub dărâmături. Parcă a fost un semn. În câţiva ani, va începe 
demolarea oraşului pentru a face loc Casei Poporului şi numeroaselor clădiri ce vor 
forma Centrul Civic. 

Am putut să cunosc mai bine zona Uranus când, studentă fiind la Facultatea 
de Istorie-Filosofie, am participat la săpături arheologice la "Curtea arsă'', sub 
îndrumarea d-lui profesor Panait I.Panait. Tot atunci am vizitat pentru prima şi 

ultima oară Muzeul Arhivelor din incinta Mănăstirii Mihai-Vodă. 
În 1985, când m-am angajat la Arhivele Statului (Arhivele Naţionale, astăzi), 

mănăstirea fusese rasă de pe suprafaţa pământului - iar biserica, mutată în alt loc - la 
ICI toate clădirile vechi din zona Uranus, clădiri ce aduceau aminte de trecutul unui 
oraş ciuntit acum în propria identitate. 

Bucureştiul devenea din ce în ce mai trist. Sunt demolate nu doar clădiri de 
valoare, ci mai ales biserici. Am urmărit cu lacrimi în ochi şi în suflet cum a fost 
demolată, pas cu pas, în 1986, mănăstirea Văcăreşti, monument istoric. Pe atunci 
lucram la Direcţia Bucureşti a Arhivelor Statului, care îşi avea sediul în fostele 
birouri ale închisorii Văcăreşti, închisoare ce a funcţionat chiar în incinta mănăstirii. 
imi amintesc cum, într-o zi, s-a anunţat vizita de lucru a lui Ceauşescu în zonă. În 
ultima vreme, din ce în ce mai mult aceste vizite se soldau cu demolări în zona 
respectivă. Sigur, nu cred că lucrurile se puneau atunci la cale, ci, pe baza unor 
sugestii discutate anterior, se făcea vizita în teren. L-am văzut pe Ceauşescu oprindu
se în dreptul mănăstirii şi discutând cu cei care-l însoţeau. Noi ne temeam că va fi 
demolată clădirea noastră şi, să muţi atâta arhivă în prag de iarnă, ar fi fost cumplit. 
Nici o clipă nu am putut să cred că va fi demolată mănăstirea, până nu am văzut 
buldozerele apărând şi începându-şi infernala lucrare. Şi tăvălugul nu a mai putut 
li oprit. S-a demolat mult şi fără să se ţină cont de nimic. Totul se petrecea ca într
un halucinant delir. Bucureştiul devenise un imens şantier. În locul caselor şi al 
bisericilor, se înălţau blocurile epocii de aur. Totuşi, încă mai speram să se întâmple 
l"cva care să opească dezastrul. Şi a venit luna decembrie a anului 1989, aducând cu 
l'll, credeam noi, eliberarea. Demolările s-au oprit, dar şi construcţiile. Ani de zile, 
hlocuri neterminate au zăcut în Bucureşti sub nepăsarea atuorităţilor. S-a furat din 
l'le tot ce se putea fura. Vedeam cum, de pe şanteriul aflat vis-a-vis de strada mea se 
l'i\rau cu roaba nisip, pietriş, calorifere, uşi, geamuri. Asta este libertatea noastră: iei 
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ce vrei, fără să plăteşti sau să dai socoteală. Multe lucruri s-au distrus doar pentru că 
aparţineau epocii comuniste, de parcă nu tot pe banii noştri erau făcute. În schimb, 
nimic din ce distrusese regimul ceauşist nu s-a reconstruit. Am crezut că se va face 
un soi de consens şi vom contribui, noi toţi, locuitorii Capitalei, să aducem oraşul cât 
mai aproape de ceea ce fusese odinioară, chiar dacă anumite lucruri erau ireparabile. 

Din păcate, vocaţia distructivă a bucureştenilor s-a dovedit a fi mult mai 
trainică. Ceea ce începuse Ceauşescu şi acoliţii lui s-a continuat cu un entuziasm 
exacerbat în următorii douăzeci de ani. Ba mai mult, a apărut mafia imobiliară 
şi mafia dezvoltatorilor. Tranzacţiile cu case şi terenuri în Bucureşti au adus în 
buzunarele unora, peste noapte, averi inimaginabile. Case naţionalizate, legi făcute 
în bătaie de joc, acte false, procese interminabile, o întreagă industrie s-a creat 
pentru ca unii să se umple de bani. S-a construit atât de urât şi haotic, de parcă 
oraşul ar fi fost pregătit să candideze la titlul de cea mai urâtă capitală. Clădiri 
uriaşe, lipsite de orice stil, impersonale şi hidoase, au fost înfipte în peisajul 
urbanistic, urâţindu-l grosolan. Ba mai mult, acolo unde s-a construit, s-au afectat, 
uneori până la dărâmare, clădirile din jur. Nu s-a ţinut cont de nimic, n-a fost 
niciodată cerută cu adevărat părerea cetăţenilor sau dacă s-a cerut, pe ici pe colo, 
n-a ţinut nimeni cont de ea. Totul s-a făcut în numele unui singur scop: interesul 
personal. Ştiam că, în ţările civilizate, primăriile solicită avizul cetăţenilor pentru 
orice intervenţie în structura urbană. 

La noi, nu există nici o formă reală şi legală prin care cetăţenii pot lua parte la 
decizii privind viaţa cetăţii. Plătim impozite şi, din când în când, votăm nişte primari 
care, până la urmă, fac tot ce vor, iar noi rămânem la fel de neputincioşi ca şi pe 
vremea comunismului. 

Se distrug spaţii verzi, clădiri de patrimoniu, monumentele sunt lăsate în 
paragină, muzeele de-abia au bani să-şi desfăşoare activitatea zilnică. În această 
vară s-a distrus părculeţul din faţa fostului sediu al Ministeruui Administraţiei şi 
Internelor. Fusese amenajat în urmă cu aproximativ şase sau şapte ani, tot din banii 
noştri. Acum a fost desfiinţat: s-au tăiat, fără nici o jenă, toţi copacii (pini şi tei), 
la doi paşi de Primăria Capitalei, pentru a se face loc unui monument care putea fi 
foarte bine amplasat pe un loc viran. 

Am încercat, în naivitatea mea, să refac traseele plimbărilor prin Bucureşti. 
Am renunţat rapid. Nu mai aveam nici măcar pe unde să mă strecor, de mulţimea 
maşinilor parcate peste tot şi apoi, ce să mai văd? Un oraş urât, plin de gunoaie, 
înecat în poluare şi în mirosuri pestilenţiale. Clădiri bolnave de cancerul indiferenţei 
stau să se prăbuşească în chiar zona centrală şi paradoxal, alături, apar cafenele sau 
restaurante cu pretenţii, de unde poţi, probabil, admira în tihnă dezastrul. Centul 
istoric se zbate în mizerie, sub privirile incompetente şi indiferente ale autorităţilor. 

La cei 550 de ani de atestare documentară, Bucureştiul este un oraş bolnav, aflat 
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într-o comă din care nu cred că va ieşi. Şi este aniversat cu parade de costume de 
epocă şi spectacole. Nu circul ne lipseşte, se pare. Nu putem curăţa locul, dar ne 
putem distra şi în mizerie. 

Şi, pentru că autorităţile noastre au vocaţia intrării în Cartea Recordurilor, propun 
următorul scenariu: la cei 550 de ani, că tot este bătrân şi aproape mort de bolnav, 
Bucureştiului să i se pregătească cea mai mare colivă din lume şi, împreună cu cel 
mai mare sobor de preoţi, să-i cântăm „Veşnica pomenire" că poate, cine ştie, în altă 
lume i-o fi mai bine. 

SUMMARY 

The authoress, horn in Bucharest, critical/y and nostalgically presents aspects 
in the evolution of the city - its „ cityscapes ", as they kept changing, with various 
periods of time, with fashion or historical realities, and, unfortunately, not always 
for the better. 
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CENTRUL ISTORIC AL BUCUREŞTILOR 
CERCETĂRI ARHEOLOGICE DE SALVARE 

DIN PERIOADA 2007 - 2010. 

Gheorghe Mănucu-Adameşteanu, Panait I. Panait, 
Raluca Popescu, Elena Gavrilă, Theodor Ignat, 

Andrei Măgureanu, Adina Boroneanţ, Meda Toderaş 

În anul 2007 au început lucrările la Proiectul de Reabilitare Străzi şi Utilităţi Zona 
Pilot Centrul Istoric Bucureşti, zonă definită între străzile Calea Victoriei-B-dul I. 
C. Brătianu-strada Lipscani-Splaiul Independenţei'. Deşi lucrările de reabilitare se 
desfăşurau pe suprafaţa unui sit arheologic de categoria A, suprafaţa afectată fiind în 
acelaşi timp şi rezervaţie de arhitectură, iniţial nu s-a considerat necesară prezenţa 
arheologilor şi arhitecţilor. A fost nevoie de o demonstraţie practică, mai precis 
de efectuarea de către un colectiv de arheologi de la MMB, coordonaţi de dr. Gh. 
Mănucu-Adameşteanu2, a unui sondaj pe strada Smârdan, la nr. 30, pentru a se dovedi 
şi a se impune necesara supraveghere şi cercetare arheologică pe suprafaţa afectată 
de lucrări. Drept urmare, a fost formată o echipă de arheologi din cadrul MMB3

, 

IAB4 şi INMP, responsabil ştiinţific fiind dr. Gh. Mănucu-Adameşteanu. Acestora 
li s-a alăturat un colectiv de arhitecţi6, numismaţi7, antropologi8 şi specialişti în 

I. Mănucu-Adameşteanu 2008c, p. 1-3. 
2. Colectivul a fost alcătuit din Gheorghe Mănucu-Adameşteanu, Mirela Ciocănel şi Dan Pîrvulescu. 
3. Gheorghe Mănucu-Adameşteanu, Elena Gavrilă, Raluca-Iuliana Popescu şi Theodor Ignat. 
4. Andrei Măgureanu, Adina Boroneanţ, Meda Toderaş şi Dorin Sârbu. 
5. Daniela Mihai, Raluca Iosipescu, Emil Lupu, Ciprian Sandu. Din păcate, echipa de la Institutul 
Naţional al Monumentelor Istorice a participat doar la campania din 2007 şi la finalizarea cercetărilor 
la „Casele Drugănescu", în anul 2008. 
6. Colectivul de arhitecţi a fost coordonat de Monica Mărgineanu-Cârstoiu (IAB), alcătuit din Virgil 
Apostol de la Muzeul Naţional de Istorie a României (MNIR), Ştefan Bâlici (Universitatea de Arhitectură 
şi Urbanism „Ion Mincu"), Claudia Apostol (Asociaţia Arhitectură - Restaurare - Arheologie). 
7. Materialul numismatic fost identificat şi prelucrat de Ana Maria Velter şi Katiuşa Pârvan de la 
Cabinetul Numismatic al Muzeului Naţional de Istorie a României (monedele româneşti şi occidentale) 
şi de Aurel Vîlcu de la Cabinetul Numismatic al Institutului de Arheologie „ Vasile Pârvan" din Bucureşti 
(monedele otomane). 
8. Analizele antropologice au fost realizate de Gabriel Vasile de la Centrul Naţional de Cercetări 
Pluridisciplinare de la Muzeul Naţional de Istorie a României şi Cristina Muja de la Institutul de 
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conservarea şi restaurarea lemnului9
• 

Pe traseul a 9 străzi (21763 m2
) au fost identificate numeroase clădiri din zidărie sau 

din lemn, precum şi cimitire sau diferite amenajări cu caracter public sau privat (Planşa 
I). Unele dintre acestea sunt mai cunoscute, cum sunt hanurile de pe strada Lipscani, 
altele nu, însă toate împreună spun povestea naşterii şi dezvoltării unui oraş. 

Cercetările arheologice au reuşit să aducă la lumină piesele cu ajutorul cărora, 
arheologi şi arhitecţi pot să înţeleagă mai bine dinamica oraşului care tocmai . 
sărbătoreşte 550 de ani de la prima atestare documentară cunoscută. Dar, nu numai 
cei direct interesaţi prin natura meseriilor lor, arheologi, arhitecţi sau istorici au putut 
beneficia de aceste descoperiri, ci şi orăşenii, simpli trecători, care, nu de puţine ori, 
se opreau şi cereau lămuriri, făceau fotografii minunându-se de faptul că trecuseră 
de ani de zile pe acele străzi fără a şti ce se află sub caldarâm. Şi nu puţini au fost 
aceia, bucureşteni sau turişti străini, care şi-au exprimat dorinţa ca măcar unele 
dintre vestigiile vechiului Bucureşti, să fie păstrate pentru public şi nu acoperite şi 
date uitării.10 • De altfel, echipa care a lucrat în Centrul Istoric a încercat să realizeze 
acest deziderat al salvării unor monumente, al conservării, restaurării şi punerii lor 
în valoare. Astfel s-au putut delimita trei puncte unde monumentele cercetate vor 
fi păstrate pentru a fi conservate, restaurate şi puse în valoare: pe strada Lipscani -
„Uliţa Mare" a oraşului - Hanul Zlătari împreună cu o casă din secolul XVII şi Hanul 
Şerban-Vodă, iar pe strada Gabroveni - un mic segment din zidul de incintă al Curţii 
Domneşti şi porţiunea din strada de lemn paralelă cu acesta. 

Revenind la succesiunea lucrărilor din Centrul Istoric, acestea s-au desfăşurat 
după cum urmează: 

1. Strada Smârdan, sectorul dintre str. Şelari şi str. Lipscani (Planşa 2), lungime 
435 m, ampriza 9 m (suprafaţa totală 3915 mp): a fost prima stradă cercetată, în 
prima jumătate a anului 2007 şi prima care a beneficiat de un studiu monografic 11

• 

2. Strada Franceză, lungime 435 m, ampriza 13 m (suprafaţa totală 5655 mp): 
anul 2007. 

3. Strada Lipscani (Planşele 8-15), lungime 460 m, ampriza 9 m (suprafaţa totală 
4140 mp ): lucrările au vizat tronsoane scurte de stradă şi s-au desfăşurat în perioada 

Arheologie „Vasile Pârvan" din Bucureşti. 
9. Analizele dendrocronologice au fost realizate de Toth Boglarka, Botar Istvan prin intermediul lui Eugen
Silviu Theodor de la MNIR; conservarea segmentului din strada de lemn descoperit pe strada Gabroveni a 
fost asigurată de Ioniţă Vasile şi Traian Ilisei de la Complexul Muzeal „Bucovina" din Suceava. 
I O. In timpul lucrărilor am fost de nenumărate ori „întrerupţi" de către trecători, fie pentru a-şi vărsa 
năduful referitor la durata lucrărilor, fie pentru a ne cere informaţii despre descoperiri şi a-şi da cu 
părerea referitor la conservarea acestora. Trebuie să menţionăm că cei mai mulţi trecători, şi în special 
turiştii străini, cereau conservarea şi punerea în valoare a „ruinelor". 
11. Gh. Mănucu-Adameşteanu et alii 2008c, passim. 
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iunie 2007 - decembrie 2008. După o perioadă de pauză săpăturile au fost reluate, 
în cursul lunilor august-septembrie 2009 şi mai 2010, cu cercetarea pivniţelor de la 
Hanul Şerban Vodă (Planşele 14-15), zonă de unde sunt propuse, pentru conservare, 
restaurare şi valorificare, câteva din pivniţele din secolul al XVII-iea (Planşa 14/2-3). 

4. Strada Sf Dumitru (Planşa 3), lungime 208, ampriza 10 m (suprafaţa totală 
2080 mp ): lucrările s-au desfăşurat în mai multe etape, între lunile mai 2007 şi martie 
2008. 

5. Strada Pictor Nicolae Tonitza (Planşa 4), lungime 200 m, ampriza 9 m 
(suprafaţa totală 1800 mp ): lucrările s-au desfăşurat în mai multe etape, între lunile mai 
2007 şi martie 2008 12

• 

6. Strada Pasajul Francez (Planşa 5), lungime 70 m, ampriza 5 m (suprafaţa 
totală 350 mp ): lucrările s-au desfăşurat în cursul anului 2008 13 • 

7. Strada Gabroveni (Planşa 6), lungime 220 m, ampriza 10 m (suprafaţa totală 
2200 mp ): lucrările s-au desfăşurat în cursul anului 2008. 

8. Strada Zarafi (Planşa 7), lungime 48 m, ampriza 6 m (suprafaţa totală 288 mp): 
lucrările s-au desfăşurat în două etape, în noiembrie 2008 şi august 2009. 

9. Strada Poştei, lungime 260 m, ampriza 9 m (suprafaţa totală 2640 mp): lucrările, 
care s-au desfăşurat în primăvara anului 2008, au vizat doar un tronson cu o lungime 
de cca 50 m (suprafaţa totală 450 mp ), situat între strada Franceză şi strada Sf. Dumitru 
şi au avut ca obiectiv cercetarea integrală a Caselor Drugănescu. 

Săpăturile arheologice din anul 2007 
Str. Smârdan, sectorul între str. Şelari şi str. Lipscani14 (planşa 2) 
Din informaţiile cunoscute, pe strada Smârdan nu s-au practicat, până în prezent, 

săpături arheologice, făcându-se doar consemnări cu ocazia unor lucrări edilitar
urbanistice 1. În documentele din secolul al XVII-lea apare sub numele de „Uliţa 
care merge de la Curtea Domnească spre biserica Grecilor", cum este atestată într-un 
document din 1 mai 167215 • Într-un document din anul 1765, iunie 7 este menţionată 
drept "uliţa ce merge de la hanul lui Şerban Vodă la vale, spre Curtea domnească" 16 • 

În documentele emise în sec. XIX apare ca „Uliţa Germană" şi aşa este trecută şi în 
Planul „Bucuresci capitala României", din anul 1871, publicat de maiorul Dimitrie 
Pappasoglu. După 1878 şi-a dobândit actualul nume care evocă una din bătăliile 

12. Un tezaur descoperit pe această stradă a beneficiat de o publicare integrală, vezi Gh. Mănucu
Adameşteanu et alii 2009c, passim. 
13. Pentru un prim raport vezi Gh. Mănucu-Adameşteanu et alii 2009, p. 269- 270. 
14. Pentru descoperirile de pe această stradă vezi; Gh. Mănucu-Adameşteanu et alii 2007, p. 163-223; 
Gh. Mănucu-Adameşteanu et alii 2008, p. 163-223 
15. G. Potra 1961, p. 164-165, documentul 83. 
16. G. Potra 1982, p. 230, documentul 194. 
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câştigate de oştirea română în satul Smârdan de lângă Vidin, în prezent cartier al 
oraşului sud-dunărean. 

În secolul XIX, pe această stradă, se construiesc câteva hoteluri de mare 
însemnătate. Dintre acestea menţionăm hotelul Brenner sau Hotel d'Europe, despre 
care consulul englez W. Wilkinson nota la 1820 „că este bine mobilat şi înzestrat cu 
toate cele necesare"17

• 

Într-o primă etapă a lucrărilor de reabilitare, a fost efectuată, sub supraveghere 
arheologică, o decapare mecanică până la o adâncime de -0,90 m faţă de nivelul 
trotuarului. Astfel au fost identificate, pe traseul străzii, între str. Şelari şi str. Sf. 
I >umitru, fundaţii ale unor construcţii din cărămidă. Pe porţiunea dintre Sf. Dumitru 
~i Strada Lipscani nu au fost surprinse vestigii arheologice - substrucţii de cărămidă, 
urme ale „podului de lemn". Putem menţiona existenţa unor fundaţii de cărămidă 
- probabil ale hanului Greci - aflate la intersecţia cu strada Stavropoleos. Deoarece 
traseul zidurilor se dezvoltă pe strada Stavropoleos, acestea vor fi cercetate în 
momentul în care se vor face săpături pe această stradă. La terminarea săpăturilor 
au fost identificate şi cercetate, pe traseul străzii, resturi de construcţie în dreptul 
numerelor 30, 3 7, 39 şi 41, pentru ca la demontarea trotuarelor să mai fie dezvelite 
scurte tronsoane de zidărie în dreptul numerelor 14, 26, 27, 28, 29 şi 43. Fundaţiile 
clădirilor datează din secolele XVIII-XIX, fapt confirmat şi de materialul arheologic 
descoperit, în mare parte piese ceramice fragmentare 18 şi monede 19

• 

În dreptul nr. 30, pe o lungime de 15 m, au fost descoperite şi cercetate patru 
tronsoane ale „podului de lemn". Este vorba despre o amenajare cu bârne şi 

scânduri realizată astfel. Primul rând, aflat la o adâncime de -1,52 m faţă de nivelul 
actual, constă în fragmente de bârne dispuse pe axul lung al străzii, în timp ce al 
doilea rând, aflat la - 1,69 m, este realizat din scânduri dispuse perpendicular pe 
axul străzii. Unul dintre tronsoane a putut fi datat în sec. al XVIII-lea, deasupra 
ultimului nivel al bârnelor din lemn, la -1,50 m, fiind descoperit, în pământul 
negru corespunzător străzii, o monedă emisă la Sadagura: ( 1771-177 4 ). 

Str. Lipscani, sectorul dintre Calea Victoriei şi str. Eugenio Carada 
Hanul Zlătari (planşa 9) 
În campania de cercetări arheologice din anul 2007, în sectorul din strada Lipscani 

dintre Calea Victoriei şi strada E. Carada, a fost descoperită o situaţie deosebit de 
interesantă: vestigiile unuia dintre celebrele hanuri bucureştene şi alături de acestea, 

17. D. Almaş, Panait I. Panait 1974, p. 118. 
I X. Gh. Mănucu-Adameşteanu et alii 2008, p. 92-123. 
I 'I. Ibidem, p. 124-127. 
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pivniţele unei case demolate în momentul construirii hanului20
• 

Hanul, ridicat la începutul secolului al XVIII-lea de către spătarul Mihai 
Cantacuzino, a fost unul dintre hanurile mănăstireşti, fiind construit în jurul bisericii 
Zlătari. A fost demolat în anul 1903, pe timpul primarului C.F. Robescu, pentru a se 
lărgi Calea Victoriei. 

Cercetări arheologice mai fuseseră efectuate în 1978, când, cu ocazia construirii 
blocului actual2 1, a fost surprinsă aripa sudică a hanului. Informaţii suplimentare au 
fost obţinute în campania din anul 1996, ca urmare a unor lucrări edilitare efectuate 
pe trotuarul din faţa bisericii Zlătari22 • 

În anul 2007, la o adâncime de cca. 0,40 m faţă de nivelul trotuarului au fost 
surprinse zidurile hanului de pe latura sa nordică, care, după o curăţare primară, 
ne-au permis diferenţierea unor încăperi (Planşa 911 ). Camerele au fost numerotate 
în ordinea cercetării, succesiunea acestora desfaşurându-se de la vest spre est. 
Latura exterioară a hanului era orientată oblic faţă de clădirea existentă pe strada 
Lipscani, la nr. 12, astfel că suprafaţa care a putut fi cercetată, scade de la camera 1 
(prima dinspre Calea Victoriei) spre camera 9, ultima fiind distrusă aproape integral 
de fundaţia clădirii actuale. Nici una dintre camere nu a putut fi cercetată integral 
din cauza intervenţiilor modeme din zonă (cabluri, betoane etc.) şi a traseelor de 
conducte de apă, gaz sau curent electric, care perforează şi traversează toate zidurile 
identificate. Camerele 3-9 au fost distruse în proporţii variabile de groapa fundaţiei 
clădirii actuale. O singură cameră, a doua identificată dinspre trotuarul actual al Căii 
Victoriei, a putut fi surprinsă în întregime, având dimensiunile de 4,50 x 3,70 m. 

Lungimea surprinsă a hanului este de aproape 30 m pe latura dinspre strada 
Lipscani. Lăţimea maximă înregistrată, aproape 4 m, aflându-se în dreptul camerei 
1. Zidul, care alcătuia frontul clădirii dinspre strada Lipscani, are o grosime de 
1 m şi este realizat îngrijit, din cărămidă legată cu mortar de var. Cărămizile au 
următoarele dimensiuni: 24/25,5 x 12,5/13,5 x şi 4/4,5 cm. Zidurile despărţitoare 
ale camerelor au grosimi de aproximativ 1 m, cu elevaţie realizată din cărămizi şi o 
fundaţie înecată în mortar. Menţionăm ca element arhitectural interesant că a doua 
cameră avea colţurile marcate de mici boltiri, lucru întâlnit şi în cazul camerei 6, 
fapt ce ne anunţă că respectivele camere aveau tavanul sub formă de boltă. Camera 2 
prezenta, pe laturile de sud şi vest, pornirile unor intrări boltite, care făceau legătura 
cu restul clădirii hanului. Situaţia arheologică sugerează că latura nordică a hanului 
era compusă din cel puţin două rânduri de camere. În dreptul camerei 5, în zidul de 

20. Gh. Mănucu-Adameşteanu et alii 2008a, p. 74-76. 
21. C. Taloş 1980, p. 48-51. 
22. Cercetări arheologice coordonate de Gh. Mănucu-Adameşteanu: pentru descoperirile monetare 
vezi Mănucu-Adameşteanu et alii, 2005, p. 449 - 452. 
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la stradă al hanului, a fost practicată, la 0,60 m faţă de nivelul de surprindere, o gură 
de aerisire indicând prezenţa unei pivniţe. 

Casa din secolul al XVII-iea (Planşa 9/2-3) 
La Nord faţă de hanul Zlătari şi la o distanţă de cca. 8 m faţă de frontul nordic 

actual al străzii Lipscani, în dreptul nr 12, a fost identificată o altă construcţie de zid. 
Clădirea surprinsă, distrusă parţial cu ocazia construirii hanului, este formată din 
două camere, cu o lungime păstrată - latura exterioară, nordică - de 13, 1 O m. 

Fundaţia zidului nordic, al camerei 1, coboară dinspre vest spre est, diferenţa 
de nivel fiind de 1,20 m faţă de nivelul de surprindere al zidului. Este construită 
din cărămidă legată cu mortar, cu rosturi evidente, cărămida având următoarele 
dimensiuni: 26/27,5 x 14 cm x 3,5 cm. 

In fundaţie au fost practicate lăcaşuri rectangulare cu dimensiunile de 20 x 21 cm 
sau 35 x 25 cm, puţin intrate în zid şi care păstrează amprenta fibrelor de lemn, ele 
reprezentând amenajări pentru fixarea treptelor unei scări din lemn, fapt ce explică 
şi panta fundaţiei. In zid a fost practicată o nişă boltită. Această amenajare, cu 
dimensiunile de 0,56 x 0,63 m, este realizată din cărămizi cu dimensiunile de 28,5/29 
x 14 x 3/3,5 cm. O amenajare asemănătoare apare, tot în acelaşi zid şi în camera 2 
(Planşa 9/3).Trecerea din camera 1 spre camera 2 se tăcea prin ancadramentul boltit al 
unei uşi, zidit la un moment dat. În camera 2, la -3,40 m faţă de nivelul trotuarului, au 
fost surprinse fragmente de la o pardoseală realizată din cărămidă, aceasta marcând şi 
nivelul de delimitare între elevaţie şi fundaţia înecată în mortar. 

Inventarul arheologic descoperit în cele două camere este complet diferit. 
Astfel, în camera 1, până la o adâncime de -3,10 m, avem un material compus 
din fragmente ceramice din secolul al XIX-lea: castroane, oale cu toartă, ulcioare; 
pe nivelul de călcare, la o cotă de -3,20 m faţă de nivelul trotuarului, cercetarea 
arheologică a pus în evidenţă un strat cu o depunere surprinzătoare prin varietate 
şi frumuseţe (fragmente ceramice nesmălţuite şi smălţuite) din sec. XVI-XVII, 
care asigură şi datarea momentului de abandonare: oale cu toartă decorate 
cu humă, ulcioare, străchini şi o mare varietate de cahle nesmălţuite - oale cahle, 
cahle traforate, cahle plate decorate cu modele geometrice23• In camera 2 nu a fost 
înregistrat decât material ceramic din secolul al XIX-iea, reprezentând umplutura 
formată în momentul demolării hanului Zlătari. 

Datorită situaţiei deosebite, atât din punct de vedere arheologic, cât şi 
arhitectural, precum şi a stării foarte bune de conservare, această zonă (hanul 
Zlătari pe o lungime de 25 de metri şi locuinţa din secolul al XVII-iea pe o lungime 
de 13 m) a fost prima propusă pentru a fi conservată, restaurată şi pusă în valoare. O 
primă etapă a proiectului, care se află în fază de derulare, a constat în asigurarea unei 

23. Pentru câteva din cahlele descoperite în cursul cercetărilor arheologice din 2007 - 2010 vezi Gh. 
Mănucu-Adameşteanu, V. Rădulescu 2007-2008, p. 393-410. 
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protecţii a zonei, prin construirea unei incinte din beton. 

Str. Lipscani, sectorul dintre Calea Victoriei şi str. Eugenio Carada 
În urma decapării mecanice efectuate sub supraveghere arheologică, au fost 

identificate, pe stradă, trasee ale unor ziduri, în dreptul numerelor 18-20, care aparţin 
fundaţiilor hanului Greci. La acestea se adaugă fundaţiile unor clădiri, anterioare 
sau posterioare hanului. Cercetarea arheologică s-a limitat la jumătatea sudică a 
străzii - partea dreaptă a străzii, respectiv numerele cu soţ. Descrierea complexelor 
arheologice începe dinspre strada Carada, în ordinea cercetării acestora24 • Pentru 
descoperirile de pe latura nordică, vezi mai jos Hanul Şerban Vodă. 

Hanul Greci (Planşele 10-13) 
Acest han poate fi amplasat printre marile edificii bucureştene de acest fel, care 

aveau în mijloc o biserică. Nu se cunosc date precise despre construcţia hanului, 
dar este sigur că a fost ridicat mult mai târziu decât biserica lui Ghiorma Banul, 
ctitorie de pe la jumătatea secolului al XVI-iea. El a fost construit pe la începutul 
secolului al XVIII-lea25

• Către stărşitul secolului al XVIII-lea, hanul avea la parter 
13 prăvălii26 iar deasupra lor erau odăile de locuit. Pictorul şi desenatorul francez 
Denis August Marie Raffet (1804-1860), care a însoţit, în anul 1837 pe contele rus 
Anatol Demidoff în Principatele Române, a lăsat şi binecunoscuta litografie în care 
apar biserica şi hanul Greci27• Acţiunea de demolare a Hanului Greci a fost realizată 
în anul 1863. Terenul a fost cumpărat de către Societatea Dacia-Română, în ziua de 
9 iulie 1882, care a construit clădirea care găzduieşte acum sediul BCR. 

Cercetările arheologice au dus la descoperirea fundaţiilor acestui han, care 
a cunoscut două faze importante şi mai multe intervenţii cum ar fi reparaţii şi 

recompartimentări. 

Prima fază a hanului a fost surprinsă pe cca 87 m lungime şi aproape 4 m lăţime, 
spre S, faza I fiind distrusă de clădirea BCR, dar şi de faza II. Drept urmare spaţiul 
efectiv în care s-au putut cerceta vestigiile din faza I a fost de doar 1,50 m lăţime. Din 
faza I au fost surprinse 16 compartimentări - pivniţe, camere şi alte spaţii cu scop 
utilitar. Atât zidul exterior, cât şi cele despărţitoare au fost construite din cărămidă 
legată cu mortar, cu lăţimi de cca 0,80 m, cu fundaţiile înecate în mortar de var. Toate 
sunt clădite pe un sistem de pari, menit să confere mai multă stabilitate fundaţiilor. 

24. Pentru descoperirile arheologice din această campanie vezi Mănucu-Adameşteanu et alii 2008b, p. 
63-65. 
25. G. Potra 1985, p. 87. 
26. Dintr-un document din anul 1860 cunoaştem chiriile pentru 13 prăvălii, care erau cuprinse între 
910 lei şi 2520 lei, cf. G. Potra 1985, p. 89. 
27. D. Caselli 1994, p. 66. 
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În această fază a fost inclusă şi pivniţa (Cpl. 3) unei clădiri mai vechi ca faza I a 
hanului, singura încăpere ce a putut fi cercetată integral. Din umplutura pivniţei au 
fost recuperate câteva zeci de vase întregi şi întregibile (ceramică de uz comun, 
faianţă, porţelan) din secolul XIX, care asigură datarea ultimei faze de funcţionare a 
pivniţei, aceasta fiind inclusă în cele două faze ale hanului. 

În faza a doua, hanul suferă o mutare a frontului generată de o politică de lărgire 
a străzii Lipscani. Hanul se retrage spre sud cu cca 1,50 m faţă de zidul exterior al 
fazei I. Zidul de incintă a fost dezvelit pe cca 56, 70 m, fiind surprinse atât colţul de 
E, cât şi cel de V. Spre V hanul este delimitat de casa 1, adosată la zidul hanului, în 
timp ce spre E, după han, urmează o suprafaţă liberă de construcţii de aproape 20 m 
până la casa 2, fapt ce poate indica o curte interioară. În faza a doua nu se păstrează 
compartimentarea din prima fază, fiind surprinse şase încăperi. 

Casa 1 
Spre V de hanul Greci, adosată la acesta, a apărut o construcţie notată casa 

I. Fundaţiile au fost surprinse pe o lungime de 4,50 m. Spre S construcţia a fost 
distrusă de clădirea BNR, păstrându-se numai pe o lăţime de 1,20 m. În partea de 
V au fost surprinse două răsuflători boltite, probabil de la două pivniţe distruse de 
temelia clădirii BNR. În răsuflători au fost surprinse şi pornirile de arc ale pivniţelor. 
Adâncimea maximă de cercetare a fost de 1,42 m. Pe direcţia E-V, complexul a fost 
ufectat de traseul unor cabluri de curent electric. 

Casa 2 
În capătul de E al primei incinte a hanului au fost cercetate ziduri ale unei a 

doua case. Şi aceasta este distrusă aproape în totalitate de intervenţii modeme, 
păstrându-se doar frontul de N al construcţiei, cel dinspre Lipscani, eventual şi cel 
de E, dinspre Smârdan. Din păcate, apropierea clădirii BCR şi distrugerile masive, 
una de la începutul secolului XX (canal colector pentru ape pluviale) şi a doua mult 
mai recentă (traseele mai multor cabluri electrice şi a unei conducte) au restrâns 
foarte mult cercetarea. Putem să remarcăm că este vorba despre o construcţie de 
dimensiuni mai mari, zidul dinspre Lipscani fiind surprins pe o lungime de cca 14 m. 
A fost cercetat colţul de V, unde casa a avut pivniţe, fiind surprinse două răsuflători 
~i pornirile de la bolţi. În această zonă zidul coboară până la -3,50 m faţă de nivelul 
nctual de călcare. La această cotă apare o plintă de O, 16 m lăţime, după care fundaţia 
continuă în lutul galben, ce constituie pământul „viu". 

Cimitirul "Bisericii lui Ghiorrna banul- Biserica Grecilor" (Planşele 10, 13) 
Biserica era amplasată pe spaţiul cuprins între Uliţa Mare (actuala stradă Lipscani), 

„Uliţa care merge de la Curtea Domnească spre biserica Grecilor", cum este atestată 
într-un document din l mai 167228

, strada Smârdan şi strada Stavropoleos. Biserica 

2K. G. Potra 1961, p. 164-165, documentul 83. 
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lui Ghiorma banul29
, cu hramul "Naşterea lui Cristos", ridicată puţin după jumătatea 

secolului al XVI-lea30 la 156031 sau pe la 1564-156532
, a fost numită astfel după 

numele ctitorului său, Ghiorma, boier grec din Pogoniani (aşa se precizează în 
pisania de la l octombrie 1719, inscripţie astăzi dispărută )33

, foarte influent în timpul 
domniei lui Petru Vodă cel Tânăr (1558-1568); Ghiorma, mare postelnic, apare în 
sfatul domnesc între 31 martie 1564 şi 8 iunie 1568. 

Între limita estică a fazei a doua a hanului Greci şi Casa 2 este o zonă, din faza I 
a incintei hanului, care nu a fost compartimentată cu ziduri. Aici au fost descoperite 
peste 50 de morminte care alcătuiesc cimitirul mahalalei din jurul bisericii lui 
Ghiorma Banul. Nu toate au putut fi cercetate, multe dintre ele fiind deranjate fie de 
intervenţii modeme (cabluri şi conducte), fie de intervenţii mai vechi (construirea 
casei 2). Cimitirul a fost utilizat destul de mult şi ocupa un spaţiu destul de restrâns, 
dintre cele două străzi: Uliţa Mare şi Stavropoleos, ipoteză pentru care pledează două 
constatări: numărul destul de mare al reînhumărilor şi suprapunerea mormintelor 
pe mai multe rânduri. Menţionăm că în cazul reînhumărilor au fost păstrate şi 

reînhumate doar o mică parte din oase, uneori doar craniul. Toate mormintele, acolo 
unde s-a putut observa, sunt depuse în decubit dorsal, orientate V-E. Mormintele, 
adulţi (femei şi bărbaţi) şi copii, sunt sărace în inventar: o monedă sau un obiect de 
podoabă, indică situaţia socială modestă a celor îngropaţi aici. Cimitirul a funcţionat 
de la sfârşitul secolului al XVI-iea şi în cursul secolului următor. După încetarea 
folosirii spaţiului drept cimitir a fost ridicat hanul Greci. 

Strada de lemn 
În zonele cercetate aflate în exteriorul hanului Greci, la N şi E de acesta, au fost 

descoperite porţiuni importante ale „podului" de lemn, desfăşurate pe toată lungimea 
hanului. Constructiv s-a observat că strada de lemn era amenajată într-un strat de 
pământ negru (de la apele pluviale şi menajere), lutos, peste care erau puse bârne 
lungi, aşezate conform axului străzii. Peste acestea erau fixate, cu cuie din lemn, 
scânduri puse perpendicular pe axul străzii; au fost observate mai multe nivele de 
refacere a structurii străzii. Între hanul Greci (faza I) şi hanul Şerban Vodă, în cursul 
secolui al XVIII-iea, „Uliţa Mare" avea o lăţime de cca. 6,75 m. 

Strada de lut 
Un alt moment al amenajării străzii Lipscani, mai vechi ca podul de lemn, este o 

amenajare din lut. Acest nivel a fost surprins în mai multe casete la o adâncime de 

29. N. Stoicescu 1971, p. 60. 
30. N. Stoicescu 1961, p. 216, face confuzie cu cealaltă ctitorie a lui Ghiorma, care apare în 
documentul de la 1564-1568, aprilie 8, cfDRH. B. V, p. 320, documentul 291. 
31. G. D. Florescu 1935, p. 103. 
32. D. Pappasoglu 2000, p. 289-290. 
33. Inscripţii 1965, documentul 588, p. 486-487. 
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aproximativ - 2,60 m faţă de nivelul trotuarului actual. Strada constă într-o amenajare 
dintr-un lut tratat, amestecat cu alte materiale pentru a i se conferi duritate. Au fost 
prelevate probe ce vor fi analizate în laboratoarele MMB pentru a se determina 
„reţeta", compoziţia lutului34

• Lutul este foarte dur deşi are o grosime de numai 1-2 
cm. Strada are un plan drept aflat la cca 0,20 m sub nivelul podului de lemn. De 
asemenea, strada de lut este suprapusă (la cca 0,50 m) şi de traseul zidului exterior al 
primei incinte a hanului Greci. 

Constructii medievale 
Sub nivelul cimitirului de mahala din jurul bisericii ctitorite de Ghiorma Banul 

au apărut o serie de construcţii. Datorită adâncimii foarte mari şi a spaţiului foarte 
îngust, aceste structuri nu au putut fi cercetate în întregime. De altfel, toate au suferit 
distrugeri fie datorate gropilor de morminte, fie datorită fundaţiilor hanului Greci. 
Toate cele trei construcţii pot fi datate în secolul al XVI-iea. Dintre cele trei astfel de 
construcţii, pentru două putem presupune o destinaţie specială (tainiţe?), pentru cea 
de-a treia, datorită părţii mici surprinse nu ne putem pronunţa. 

Tainiţe 

Una dintre ele este de formă semicirculară, însă cu partea superioară construită 
rectangular. Construcţia, realizată din cărămidă legată cu mortar, proteja (întărea) 
partea de V a unei gropi circulare. Aceasta continua şi sub talpa zidăriei, coborând 
prin lutul galben până la un strat nisipos de culoare galben verzui cu multe pietricele. 
Groapa nu a avut nici un fel de inventar, în partea superioară a umpluturii apărând 
doar dărâmătură (moloz, cărămizi întregi şi fragmentare). 

Cea de a doua are o formă rectangulară, uşor trapezoidală, cu pereţii zidiţi din 
cărămidă legată cu mortar. Nu a fost observată groapa propriu-zisă şi nici nu au fost 
descoperite materiale arheologice. 

Strada Franceză35 

Strada Franceză face parte din reţeaua „uliţelor" vechi ale Bucureştiului purtând 
de-a lungul timpului mai multe denumiri: „uliţa cea domnească"; „uliţa işlicarilor", 
„uliţa franţuzească"; „Strada Carol I"; „30 Decembrie"; „Strada Iuliu Maniu", iar 
din anul 2007 strada Franceză. Pe lângă complexele şi zidurile unor construcţii 
medievale, au fost descoperite fundaţiile caselor Drugănescu - de aici a pornit 
marele incendiu din anul 184 7 -, aflate la intersecţia cu str. Poştei36 şi cele ale hanului 

\.1. Investigaţiile vor fi efectuate de Ingrid Poli de la Laboratorul de Archeometrie. 
I~. Cercetările au fost efectuate de o echipă de la Institutul Naţional al Monumentelor Istorice formată 

d111: Daniela Mihai, Raluca losipescu, Emil Lupu şi Ciprian Sandu. 
1(1. Frontul de camere aflat pe strada Poştei a fost cercetat în primăvara anului 2008 de acelaşi colectiv 
de arheologi. 
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Constantin Vodă, aflat la întretăierea cu Calea Victoriei. Au fost dezvelite o serie 
de clădiri care par să facă parte din aripa mai nouă, respectiv cea de sud. Reţinem 
şi descoperirea unor complexe de locuire aparţinând „culturii Ciurel" - o locuinţă 
cu un cuptor de lut, datată pe baza ceramicii în secolele VI-VII şi „culturii Dridu" 
- urmele unei locuinţe?, asociată cu fragmente ceramice aparţinând unor borcane 
lucrate la roată, din pastă grosieră, decorate cu benzi de linii orizontale şi vălurite37 • 

Săpăturile arheologice din 2008-2009 
Străzile Sf. Dumitru şi N. Tonitza38 (planşele 3-4) 
Cercetările arheologice desfăşurare pe străzile Sf. Dumitru şi Nicolae Tonitza au 

dus la identificarea mai multor construcţii de zid şi au permis cercetarea unei mari 
părţi din cimitirul bisericii Sf. Dumitru. 

Ziduri 
Zidurile şi fundaţiile descoperite aparţin câtorva categorii de construcţii, fiind 

identificate fie ziduri de delimitare a unor curţi/proprietăţi sau fundaţii ale unor case, 
fie structuri utilitare cum ar fi o fântână sau o instalaţie sanitară (toaletă). 

Una dintre cele mai interesante construcţii este o casă de la începutul secolului 
al XVII-iea (planşa 4). Din păcate din ea s-a păstrat doar gârliciul de acces spre o 
pivniţă. Lungimea lui este de 5,05 m şi este construit în pantă, dinspre SV spre NE. În 
capătul dinspre NV se observă urmele de la tocul uşii. Pe partea interioară a zidului 
este o nişă boltită, lângă care, a fost surprins un motiv geometric incizat, sub forma 
unui pătrat cu latura de 30 cm. Acesta era împărţit în alte nouă pătrăţele, în cadrul 
cărora erau desenate diagonalele. Îngropată în pivniţă, a fost recuperată o căniţă cu 
418 monede, care reprezintă emisiuni occidentale de argint din sec. XVI-XVII39

• 

Pe traseul străzii, s-au observat mai multe suprapuneri şi retrageri, toate acestea 
marcând o dinamică accentuată a străzii, care şi-a schimbat de multe ori firul, 
„migrând" dinspre E spre V, până pe traseul actual. 

Cimitirul bisericii Sf. Dumitru (planşa 3) 
Deşi s-au desfăşurat cercetări arheologice pe toate cele patru străzi care 

înconjoară biserica: Sf. Dumitru, N. Tonitza, Franceză şi Poştei, cimitirul bisericii a 
fost documentat arheologic numai pe străzile Sf. Dumitru şi N. Tonitza. Din motive 
obiective, zona din curtea bisericii nu a putut fi cercetată. Limitele cimitirului nu 
au fost stabilite cu precizie, câteva morminte fiind descoperite spre şi sub trotuarul 
din dreptul Spitalului de Recuperare, sugerând o posibilă întindere a sa sub aceste 

3 7. Pentru descoperirile arheologice din această campanie vezi D. Mihai et alii 2008, p. 65 - 71. 
38. Pentru descoperirile arheologice de pe aceste străzi vezi: Gh. Mănucu-Adameşteanu et alii 2009b, 
p. 271-272. 
39. Pentru acest tezaur vezi Gh. Mănucu-Adameşteanu et alii 2009c. 
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clădiri. Spre E, pe str. N. Tonitza, mormintele sunt amplasate la maxim 2-2,5 m de 
zidul actual al bisericii, indicând o mai mică extindere a cimitirului spre E (str. N. 
Tonitza) decât spre N (str. Sf. Dumitru). Întreaga zonă a cimitirului a fost puternic 
afectată de deranjamente - atât în vechime (gropi menajere, o groapă de var, ziduri), 
cât şi de intervenţii mai recente legate de modernizarea oraşului (introducerea de 
conducte de canalizare, cabluri, nivelare şi pietruire). 

Au fost identificate 217 morminte, dintre care 192 pe strada Sf. Dumitru şi 25 pe 
str. N. Tonitza. Poziţia este decubit dorsal (cu o excepţie - un individ a fost depus 
chircit pe o parte). Orientarea este E-V, cu mici variaţii probabil dictate de anotimp. 
Poziţia mâinilor era diversă, de la ambele pe piept sau pe bazin, la una pe piept şi alta 
la gât sau flexată spre umăr, ambele flexate spre umeri. Picioarele sunt întinse, numai 
în două cazuri sunt încrucişate. 

Inventar funerar 
Un număr de 46 de morminte conţineau monede, emisiuni puse în circulaţie în 

intervalul secolelor XV - XIX. Acestea au fost depuse de cele mai multe ori pe piept, 
în zona capului şi mult mai rar, la picioare. Dintre mormintele cu monedă, 12 au 
uvut şi piese de inventar: mărgele, ace de păr, o cataramă, copci de îmbrăcăminte, un 
inel. Alte 22 de morminte au avut numai piese de podoabă şi accesorii vestimentare: 
mărgele de sticlă (verzi, negre, albe), cercei, ace de păr, un inel sigilar, butoni, piepteni 
de os, acoperământ de cap, copci, pafta, bumbi de os. Majoritatea mormintelor 
nnalizate conţineau resturile osteologice ale unui singur individ, în 11 cazuri însă, 
upărând şi elemente dezarticulate de la alţi 2-3 indivizi. După caz, acestea proveneau 
din solul de umplutură al gropii, din reînhumări sau din deranjamentul mormântului 
iniţial la introducerea unui alt individ. 

Analiza antropologică40 

Până în prezent a fost analizat antropologic un lot de 52 de indivizi proveniţi 
din 35 de morminte, avându-se în vedere următoarele aspecte: starea de conservare 
11 materialului osteologic, starea de reprezentare a scheletelor, numărul minim de 
indivizi din fiecare complex funerar, aspecte demografice (estimarea vârstei la deces 
~i stabilirea sexului indivizilor adulţi), date biometrice, precum şi identificarea şi 
curacterizarea unor aspecte de patologie şi tafonomie, pentru acestea fiind utilizate 
metodele şi literatura de specialitate. 

Materialul osteologic examinat este bine conservat, dar starea de reprezentare a 
scheletelor este fragmentară, lipsind frecvent elemente scheletale esenţiale pentru 
unaliza antropologică (craniul, oasele bazinului, femurul etc.). 

Din cele 52 de schelete identificate, 34 indivizi (65,38%) sunt adulţi (peste 23 

·IO. Analiza antropologică o datorăm colegilor Gabriel Vasile de la Centrul Naţional de Cercetări 
l'luridisciplinare de la MNIR şi Cristina Muja de la IAB. 
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ani), restul fiind indivizi subadulţi. Încadrarea în clase de vârstă a fost posibilă doar 
în cazul a 40 de indivizi - 11 infans, 7 juvenis, 4 adultus, 5 maturus şi 13 senilis. 
Determinarea sexului a fost realizată pentru indivizii adulţi, 56% din aceştia fiind de 
sex masculin. 

Elementele de paleopatologie identificate cuprind un spectru larg de boli - defecte 
de tub neural, patologii dentare, artropatii şi boli de nutriţie. Interpretarea statistică 
a aspectelor patologice este însă considerabil îngreunată de starea fragmentară de 
reprezentare a scheletelor. 

Precizări privind cronologia cimitirului 
Monedele occidentale (analizate până în prezent) descoperite în morminte se 

datează astfel: o monedă în prima jumătate a sec. XV; trei monede de la sîarşitul sec. 
XV - începutul sec. XVI; mijloc de XVI: nouă monede; sfârşit de sec. XVI -început 
de XVII: patru monede; sfârşit de sec. XVII- început de XVIII: patru monede; trei 
monede au fost datate în sec. XVI-XVII, respectiv XVII (una singură). Cele otomane 
(au fost determinate patru) se datează în a doua jumătate a sec. XVII şi prima jumătate 
a sec. XVIII. De remarcat că în cazul a două morminte care prezentau atât monedă 
otomană cât şi occidentală, se constată refolosirea monedelor occidentale. 

Istoriografic, există menţiunea unei mânăstiri cu hramul Sf. Dumitru, care pare 
să fi existat la sfârşitul secolului al XVI-iea, fără însă a putea fi identificată cu 
certitudine ca fiind aceeaşi cu actuala biserică Sf. Dumitru. De la 1655 menţiunile 
documentare se înmulţesc fiind cunoscută în a doua jumătate a sec. XVII sub 
numele de „Biserica de Jurământ"41 • Studiul numismatic al monedelor descoperite 
în morminte sugerează însă o dată mai timpurie de construcţie al unei prime 
biserici, probabil începutul/mijlocul sec. XVI, ceea ce ar putea face posibilă o 
identificare cu biserica menţionată la sfărşitul secolului al XVI-lea. 

Strada Pasajul Francez42 (Planşa 5) 
Cercetarea Pasajului Francez s-a desfăşurat într-o primă etapă prin decapare 

mecanică până la cota de 0,80/0,90 m, efectuată sub supraveghere arheologică. De la 
această adâncime, datorită identificării unor fragmente de ziduri, a început cercetarea 
traseului străzii. Au fost deschise 18 casete de dimensiuni variabile, impuse de 
situaţia descoperirilor din teren. 

Clădiri 

Cercetările arheologice efectuate pe Pasajul Francez au permis identificarea mai 
multor construcţii. Acestea se concentrează în partea nordică a străzii, aparţinând 

41. P. V. Năsturel 1906, p. 34;. I.C. Filitti 1932, p. 3; St. Nicolaescu 1935, no. 193, p. 1-11; N. Stoicescu 
1961, p. 275-277. 
42. Pentru descoperirile arheologice de aici vezi Gh. Mănucu-Adameşteanu et alii 2009, p. 269 - 270. 
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unor clădiri ce aveau faţa spre strada Gabroveni, în spatele lor, până în str. Covaci, 
având curţi delimitate de ziduri. Au fost surprinse mai multe suprapuneri de 
construcţii (patru clădiri), într-un areal restrâns (8 x 5 m), un indiciu privind dinamica 
construcţiilor din zonă. Fundaţiile, cu grosimea medie de 0,60 m, sunt alcătuite din 
cărămizi bine arse, legate cu un mortar nisipos dar dur. Clădirile delimitate de aceste 
fundaţii nu au avut pivniţe. La o singură fundaţie au fost identificate două răsuflători, 
care sugerează existenţa unei pivniţe. Cea mai recentă clădire surprinsă a fost, cel 
mai probabil, dărâmată în momentul trasării Pasajului Francez în a doua jumătate a 
sec. XIX. 

În partea sudică a fost identificată, pe o lungime de 6,55 m, o clădire masivă, cu o 
zidărie foarte îngrijită, care se dezvoltă sub str. Covaci. În colţul surprins în săpătură 
apare şi un pilon, care se adânceşte sub nivelul fundaţiei. 

Cămin (Planşa 5.3) 
Spre centrul străzii a fost identificată o structură dreptunghiulară, cu latura de 4,20 

x 2, 70 m. Pe laturile de N şi S, la o cotă inferioară nivelului de călcare contemporan 
construcţiei, a apărut câte un orificiu lat de 0,41 m şi înalt de O, 71 m. Cota fundaţiei 
nu a putut fi stabilită, dar depăşeşte limita săpăturii, de cca 3,30 m faţă de nivelul 
de călcare al trotuarului actual. Este posibil să fie vorba despre un cămin colector 
construit odată cu strada, în a doua jumătate a secolului XIX. 

Morminte 
Au fost surprinse trei morminte, la adâncimea de -1,42 m (Ml) şi 2,20 -2,40 m 

(M2, M3) faţă de nivelul trotuarului actual. Indivizii erau depuşi în decubit dorsal, 
cu orientare V-E. La Ml s-a observat că avea mâna stângă pe bazin, cea dreaptă fiind 
întinsă pe lângă corp. Inventarul funerar este extrem de sărac, fiind descoperită doar 
o copcă la cel mai bine păstrat mormânt (M 1 )43

• Datarea lor se poate face pe baze 
stratigrafice în sec. XVIII-XIX. 

Strada Gabroveni44 (Planşa 6) 
Pe traseul străzii Gabroveni au fost trasate 19 secţiuni de dimensiuni diferite, 

dispuse perpendicular pe axul străzii, acoperind întregul traseu între Bdul I.C. 
Brătianu şi str. Şelari. Informaţia din aceste secţiuni a fost completată prin deschiderea 
u 5 sondaje şi 1 O casete. 

Complexe anterioare trasării străzii Gabroveni 
Au fost identificate patru amenajări, fiecare având câte o vatră construită pe pat de 

·B. Alte trei morminte au apărut şi în cercetările lui D.V. Rosetti din anul 1953, cf Bucureşti 1954, p. 
242-243, fig. 49. 
44. Pentru descoperirile arheologice de pe această stradă vezi Gh. Mănucu-Adameşteanu et alii 2009a, 
Jl. 270-271 
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cărămizi. Toate vetrele prezintă urme de ardere puternică şi îndelungată. Din păcate, 
datorită distrugerilor suferite nu putem preciza cărui tip de complexe aparţineau 
aceste vetre. Cel mai probabil ele făceau parte din amenajarea unor locuinţe cu 
structură de lemn. Datorită situaţilor stratigrafice în care acestea au fost surprinse, 
putem considera că sunt complexe databile anterior trasării străzii ca atare, eventual, 
la vremea aceea (probabil început de sec. XVI) actuala stradă să fi fost doar un drum 
pe lângă palisadă. 

Palisadă (Planşa 6/2) 
Pe toată lungimea străzii Gabroveni, pe partea sudică a acesteia, a fost identificată 

o palisadă din lemn. Fortificaţia este alcătuită din trunchiuri de copaci cu lungimea 
maximă surprinsă de 1, 70 m şi cu diametrul cuprins între 0,30 şi 0,50 m, fixaţi într
un şanţ. Într-un singur loc a fost posibilă observaţia că palisada era alcătuită din două 
rânduri de astfel de trunchiuri de copaci. Datarea în secolul XVI poate fi acceptată pe 
baza mărturiilor documentare ale juristului parizian Pierre Lescalopier, care la 1574 
menţionează că oraşul era înconjurat de trunchiuri de copaci45

• 

Zidul de incintă al curţii domneşti (Planşa 6/1) 
Zidul, realizat din cărămidă legată cu mortar, are o lăţime medie de cca. O, 70 m 

şi este întărit cu contraforţi, dispuşi la intervale regulate unul de celălalt. Şi acest zid 
a putut fi urmărit pe toată lungimea străzii Gabroveni, el urmând traseul palisadei, 
pe care o şi suprapune de multe ori. Zidul de incintă al curţii domneşti a suferit 
o reparaţie capitală în timpul lui Constantin Brâncoveanu ( 1688-1718), moment 
reflectat prin observarea unor intervenţii de amploare în zidăria originală şi prin 
adosarea unor noi contraforţi. 

Clădiri adosate zidului de incintă 
Cercetarea zonei de la S de zidul de incintă al curţii domneşti a dus la descoperirea 

mai multor clădiri care au fost adosate la zid, când acesta îşi pierduse funcţia, după 
parcelarea curţii domneşti la sfârşitul secolului al XVIII-iea. Clădirile sunt realizate 
din cărămidă legată cu mortar şi au diferite dimensiuni, deschiderea la stradă variind 
de la o clădire la alta. Orientarea este însă generală: N-S. Spaţiul extrem de îngust avut 
la dispoziţie pentru săpătură (între zidul de incintă şi clădirile actuale) nu ne-a permis 
cercetarea interiorului acestor clădiri. Totuşi s-a putut observa că latura vestică a unei 
clădiri prezenta urmele unei bolţi, fapt ce sugerează existenţa unei pivniţe. 

Strada podită cu lemn (Planşa 611) 
În majoritatea secţiunilor şi casetelor, cercetate pe traseul străzii Gabroveni, au 

fost identificate porţiuni aparţinând „podului de lemn". Strada podită cu lemn este 
realizată din scânduri (0,30 - 0,40 m lăţime, 0,06 m grosime şi o lungime păstrată 
de cca. 1,30-1,40 m). Scândurile sunt susţinute de bârne, dispuse paralel cu axul 

45. P. Cemovodeanu 1960, p. 44. 
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lung al străzii (dimensiuni medii 0,10 x 0,10 m). Scândurile erau fixate prin cuie 
din lemn, cu diametrul de cca. 3 cm. Pe marginea podirii, în unele locuri au fost 
observaţi pari. O situaţie deosebit de interesantă, o suprapunere a mai multe nivele 
de podire a străzii, separate de straturi de pământ negru lutos, a fost surprinsă şi a 
putut fi cercetată într-un sondaj de lângă S XII. Acestea reprezintă nivele de refacere 
a „carosabilului" şi dovedesc o îndelungată folosire a acestei străzi. 

Pentru o porţiune foarte bine păstrată din zidul de incintă şi strada pavată cu 
lemn, în cadrul şedinţei CNA din luna noiembrie 2008, a fost aprobată o propunere 
de conservare şi punere în valoare, pe baza unui proiect întocmit de Facultatea 
de Arhitectură. Restaurarea şi conservarea segmentului din strada de lemn a fost 
asigurată de specialişti de la Complexul Muzeal Bucovina Suceava, care au finalizat 
această operaţiune. 

Strada Lipscani, sectorul dintre str. Smârdan şi bulevardul I.C.Brătianu46 

(Planşa 8) 
Pe data de 5 septembrie 2008 au început săpăturile pe str. Lipscani, sectorul dintre 

str. Smârdan şi bulevardul l.C. Brătianu. Pentru o mai bună controlare a informaţiei, 
datorită lungimii deosebite a zonei ce urma a fi cercetată, strada a fost împărţită 
în trei sectoare notate A, B şi C: sectorul A este primul, între str. Smârdan şi str. 
Şelari, sectorul B cuprinde zona dintre str. Şelari şi str. Zarafi iar sectorul C, ultimul, 
între str. Zarafi şi Bulevardul I.C. Brătianu. Datorită situaţiei întâlnite în săpătură 
în sectorul A, acesta a fost subdivizat în patru suprafeţe, notate de la A I la A IV. În 
cadrul tuturor sectoarelor au fost deschise casete şi secţiuni de dimensiuni şi orientări 
diferite, impuse de situaţia din teren. 

Pe toată lungimea străzii au fost identificate fragmente de construcţii. Din păcate, 
în cea mai mare parte, acestea erau în imediata apropiere a construcţiilor actuale, fapt 
care a împiedicat cercetarea interioarelor clădirilor surprinse. Cea mai mare parte a 
fundaţilor erau puţin adânci (o medie de 40 cm faţă de nivelul de călcare actual), 
cu o deschidere mică la stradă şi de o calitate destul de proastă a zidăriei. Aceste 
constatări ne-au surprins, având în vedere că ne aflăm pe str. Lipscani, principala 
arteră comercială a Centrului Istoric. Totuşi au fost surprinse şi clădiri cu pivniţe, 
precum şi o accentuată dinamică edilitară în zona intersecţiei cu str. Smârdan, pe 
partea nordică a str. Lipscani. 

Descoperirile arheologice cercetate în această zonă le vom exemplifica prin 
câteva situaţii sugestive: 

Lipscani nr. 32-34 (Planşa 8/1-2) 

46. Pentru descoperirile de pe acest tronson vezi Gh. Mănucu-Adameşteanu et alii 2010, p. 241-243. 
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În dreptul unui teren liber de construcţii47, la demontarea trotuarului au 
apărut mai multe fragmente masive de zidărie. Ulterior, în urma curăţării, a fost 
identificată o pivniţă şi resturi de la fundaţiile altor construcţii. Pivniţa era puternic 
afectată în partea superioară de intervenţii modeme, databile şi pe baza unei 
monede din aluminiu, cu valoarea de 500 lei, emisă în România, în anul 1999. 
Sub nivelul de umplutură cu materiale contemporane, apare un al doilea nivel de 
umplere. De data asta umplutura este din pământ amestecat cu mortar, fragmente de 
cărămidă. Apar fragmente de porţelan englezesc şi românesc, dar şi fragmente de 
sticlă sau ceramică comună din secolul XIX. De asemenea, din umplutura pivniţei 
au fost scoase fragmente de tencuială albastră. Lungimea surprinsă a pivniţei este 
de 7,85 m, iar lăţimea ei este de 1,88 m. La cota de - 3,35 m faţă de nivelul de 
surprindere, a apărut podeaua pivniţei, amenajată din cărămizi. Construcţia a avut 
două faze principale. Primul moment este marcat de materialul ceramic din umplutura 
din zona abandonată (un depozit din prima jumătate a secolului al XIX-iea), datat şi 
cu monede ruseşti emise la sfârşitul secolului al XVIII-iea, precum şi de o monedă 
otomană - Mecidiye (20 kuruşi) emisă de sultanul Abdiilmecid la 1845/1846 - ceea 
ce ne permite să precizăm că această pivniţă a fost distrusă de incendiul de la 1847. 
Cândva, la sfârşitul secolului al XIX-iea, este construit un nou zid, care reprezintă o 
retragere spre Sa pivniţei, respectiv o aliniere la actualul front sudic al clădirilor din 
acest sector al străzii Lipscani. 

Conductă de apă (Planşa 8/3) 
În partea nordică a străzii, în Cas. 1 a sectorului A III, la cota de -1,90 m faţă de 

nivelul actual, a fost surprinsă o conductă care se dezvoltă în direcţie SE-NV, având 
o lungime surprinsă de 66 cm. Conducta intră în profilul de NV al casetei, părând să 
continue pe strada Smârdan. Conducta suprapune o fântână din secolul XVI, iar spre 
SE a fost suprapusă şi anulată de fundaţia unei clădiri din secolele XVIII-XIX. Pe 
baza acestor relaţii stratigrafice putem presupune că această conductă era în funcţiune 
în cursul sec. XVII-XVIII. Conducta este realizată dintr-un tub ceramic la interior, 
cu diametrul de 1 O cm. Aceasta prezintă la exterior o protecţie din cărămizi dispuse 
în două ape, legate cu un mortar dur. Conducta pare să stea pe un pat de mortar. Între 
conductă şi protecţia de cărămidă există un strat foarte fin, realizat dintr-o „pastă 
de mortar'', alb, aparent fără degresant (nisip sau pietricele). Tubul conductei este 
realizat dintr-un lut fin, compact, având ca degresant nisip fin. 

Arderea este făcută la cărămiziu, având însă miezul cenuşiu. 
Fântâna 
În aceeaşi casetă în care a fost cercetată şi conducta de apă, a apărut, la - 2,88 m 

4 7. Începând cu luna martie a anului 20 I O, pe acest teren se efectuează cercetări arheologice de salvare, 
impuse de ridicarea unui imobil. 
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faţă de nivelul actual de călcare, o fântână amenajată din cărămizi. Gura şi fundul 
erau de formă rectangulară, în timp ce corpul era cilindric. Gura se mai păstrează pe o 
porţiune foarte mică pe laturile de E şi N, respectiv colţul de SE. Zidăria din care este 
compusă această structură se termină la -4, 70 m, sub care apare un pământ galben 
nisipos, curat, fără material ceramic. Umplutura este formată din pământ negru
cenuşiu, cu mult cărbune, fragmente de cărămidă, foarte mulţi chirpici, fragmente 
ceramice şi fragmente de cahle databile la sfârşitul secolului XVI - începutul 
secolului al XVII-lea48

• Pe baza fragmentelor de cahlă se poate aprecia că această 
făntână a fost folosită în cursul secolului al XVI-lea. 

Hanul Gabroveni 
Pe tronsonul de stradă cuprins între strada Zarafi şi B-dul I.C. Brătianu, în dreptul 

Hanului Gabroveni, au fost trasate mai multe casete de dimensiuni diferite. Au 
fost identificate mai multe faze de funcţionare ale Hanului Gabroveni. În dreptul 
casetei XI, clădirea a suferit o refacere, sub forma construcţiei unei posibile intrări, 
amenajare în urma unei reparaţii capitale a clădirii existente şi astăzi, foarte probabil 
care a survenit spre sfârşitul secolului XIX. Deschiderea acestei intrării este de 1, 15 
m. Pereţii interiori prezintă urme de tencuială albă, groasă de 3-4 cm. 

Strada de lemn 
Părţi din podirea cu lemn a străzii au fost surprinse în mai multe casete şi 

secţiuni, pe toată lungimea cercetată a străzii Lipscani. În faţa Hanului Gabroveni, la 
adâncimea de -1,90 - 2,20 m, a fost sesizată o podină de lemn, din care s-au păstrat 
2 nivele. Sub nivelul inferior se observă fragmente de cărămidă de dimensiuni mari, 
poate folosite ca bază de întărire a podelei de lemn. Pe partea de N, strada e mai 
bine păstrată, observându-se bine şi bârnele transversale. Pe latura de S, strada de 
lemn este mărginită de mai mulţi pari de formă rotundă, cel mai estic par având 7 cm 
diametru şi o înălţime de 20 cm; cel mai vestic având 8 cm diametru şi o înălţime de 
30 cm; un al treilea par, mai prost păstrat, apare la 0,60 m V de parul estic şi 0,90 m 
de parul vestic. În acest sector probabil că am surprins partea inferioară a structurii 
străzii de lemn, reprezentată o dată de cei trei pari descrişi mai sus; imediat la N 
de aceştia pornesc mai multe bârne, orientate N - S, cu diametrul de O, 10-0, 15 cm, 
nefinisate, unele cu coajă pe ele, peste care este dispusă E - V bârna propriu-zisă pe 
care se fixau scândurile de 1,57 m lungime şi l O cm grosime. 

Descoperirea unei podele din jumătăţi de trunchiuri de copaci în caseta 
V (sector C), aparţinând unei pivniţe de la o clădire păstrată parţial, ne 
confirmă că strada Lipscani avea o deschidere mult redusă faţă de cea actuală, 
situaţie constată de mai multe ori în cursul cercetărilor din 2007-2008. 

48. Cahlele au fost studiate şi datate de d-na Venera Rădulescu. 
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Strada Zarafi 
Cercetarea arheologică pe această stradă a fost efectuată într-o primă etapă între 

21 octombrie şi 19 decembrie 200849
; lucrările au fost reluate şi finalizate în luna 

iulie 2009. · 
În cunoscuta sa monografie a Bucureştilor apărută în 1899, istoricul G.I. Ionescu

Gion consemna: ,,În Lipscani, lângă mica stradă a Zarafilor, se află Hanul cu 
Tei"50• Practic, Ionescu-Gion se referea la un pasaj, ca şi celelalte din zonă, care 
permitea legătura între „Uliţa Lipscanilor" şi „Uliţa ce merge alăturea cu zidul Curţii 
Domneşti", aşa cum era cunoscută încă din 1678, actuala Str. Gabroveni. Pasajul 
respectiv se desfăşoară pe o lungime de cca 50 m şi pe o lăţime de 4 m, lăţime ce se 
încadrează în parametrii arterelor centrale din jurul anului 180051

• 

Cartografic, strada este surprinsă pe planul Ernst, în 1791 sau pe planul maiorului baron 
Rudolf Artur Borroczyn, publicat în timpul domniei lui Barbu Dimitrie Ştirbei, în 185252

• 

Pe suprafaţa străzii Zarafi au fost deschise mai multe casete, pentru dezvelirea 
vestigiilor surprinse în timpul decopertării. În suprafaţa cercetată au apărut ziduri 
dispuse paralel şi în apropierea frontului estic al străzii, marcând astfel o lărgire a 
străzii, la sfârşitul secolului al XIX-iea, când sunt construite clădirile actuale de 
către familia Elias. 

Casa cu pivnită (Planşa 7) 
În casetele VII şi VIII a fost identificată o clădire masivă, cu pivniţă, care a fost 

cercetată în 2008 şi 2009. Lungimea surprinsă a pivniţei este de 11,60 m, iar lăţimea 
de 3,20 m. Pivniţa este compartimentată în două camere care comunică printr-o 
trecere boltită groasă de 111,05 m. Camerele nu sunt egale, cea cercetată în Cas. VII 
având o lungime de 8,20 m, iar cea din Cas. VIII, camera de N, de doar 2,35/2,40 m. 

Latura de V a pivniţei, surprinsă, la -1,06 m faţă de nivelul actual, este traversată 
pe toată lungimea de un tub de canalizare. Zidul este realizat din cărămizi legate cu 
mortar de o culoare galben roşiatic, cu nisip şi pietriş, omogen, dar destul de friabil. 
Rosturile au grosimea de 2-3 cm. Dimensiunile cărămizilor: 24 x 13 x 4,5 cm; 25 
x 12,5 x 3,5 cm sau 24,5 x 12,5 x 4 cm. În zid au fost surprinse o serie de fante 
de formă rectangulară, probabil pentru fixarea unor de bârne de lemn, acoperite cu 
o tencuială de 2-3 mm. Aceste fante străpung zidul pe toată lăţimea lui. Datorită 
faptului că zidul a fost demantelat de canalizarea surprinsă, până la nivelul lor, nu se 
poate preciza înălţimea acestor fante. 

49. Întreruperea lucrărilor s-a datorat unor probleme tehnice existente între beneficiar (Primăria 
Capitalei) şi firma care executa lucrările (Sedesa S.A.). 
50. G.I. Ionescu-Gion 1899, p. 493. 
51. Bucureşti 1965, p. I 03. 
52. Planul Bucuresciului, 1852, Bibi. Acad. H., DXLV/1. 
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Latura de S a pivniţei, care separă Cas. VI de Cas. VII, este reprezentată de 
un zid surprins la -0, 70 m faţă de nivelul actual. La exterior, se poate observa că 
ultimii 1,80 m sunt turnaţi în şanţ, în timp ce partea superioară este zidită. Zidul 
are sămânţa fundaţiei la 3,50 m faţă de nivelul actual. Latura de Ea camerei sudice 
este reprezentată de o succesiune de două bolţi de trecere spre încăperi aflate la E, 
distruse la construcţia clădirii actuale. Dimensiunile cărămizilor sunt de 24 x 12 x 
4 cm. Zidăria este îngrijită, cu mortar de var şi rosturi destul de mari de 2,5 - 3 cm. 
deasupra bolţilor au apărut aceleaşi fante identificate şi în latura de V. Podeaua, a 
fost surprinsă la -3,10 m faţă de nivelul actual. A fost construită din lemn, fiind 
identificat în săpătură un strat compact de lemn carbonizat natural, gros de 0,3-0,5 
cm. Podeaua era amenajată pe solul viu, reprezentat de un strat de lut nisipos galben 
verzui. Atât latura de S, cât şi picioarele bolţilor estice se sprijineau pe o talpă de 
zidărie. Aceasta era zidită din cărămizi direct în şanţ şi are o lăţime de aproximativ 
0,35 m. Deschiderea celor două bolţi estice este de 2, 77 /2,80 m. 

Casa, care ocupa capătul nordic al străzii actuale, putem presupune că a fost 
demolată înaintea sau cu ocazia trasării străzii Zarafi, probabil în secolul al XVIII-iea. 

Casa cu „spolii" 
Interesantă este o situaţie dinspre capătul sudic al străzii, spre strada Gabroveni, 

unde a fost observată o reamenajare a spaţiului unei clădiri. Este vorba despre o 
construcţie din care a fost surprinsă latura de est. Zidul, realizat din cărămidă legată 
cu mortar de var, cu o lăţime de 0,75 m, depăşea ca adâncime cota de 3,90 m faţă 
de nivelul actual, moment în care săpătura a fost oprită din motive de siguranţă şi 
de spaţiu. Adâncimea mare până la care coboară zidul ne indică o pivniţă de mari 
dimensiuni. La un moment dat se va renunţa la această pivniţă şi se ridică nivelul 
de călcare până la cota de -1,60 m faţă de nivelul actual. Interesant că pentru a 
marca acest nivel, pentru a susţine noua podea, s-au folosit fragmente masive, 
sparte, provenite de la o altă construcţie, foarte probabil impunătoare, judecând după 
fragmentele descoperite. Casa a dispărut în urma unui incendiu puternic, urmele 
acestuia fiind surprinse pe faţa interioară a zidului, un strat gros de cărbune apărând 
în zonele nederanjate de groapa de fundaţie a clădirii actuale. 

Hanul Şerban Vodă (Planşele 14-15) 
Una dintre cele mai mari clădiri ale Bucureştilor, vreme de două secole (XVIII

XIX), Hanul Şerban Vodă a căzut pradă uitării odată cu demolarea sa, timp de un alt 
secol (XX). Construit de domnitorul Şerban Cantacuzino între anii 1683 şi 168553

, 

hanul va deveni unul dintre cele mai importante repere economice ale Bucureştiului 

53. Pentru cercetările arheologice de pe strada Lipscani vezi Gh. Mănucu-Adameşteanu et alii 2008b, 
p. 63 - 65; Gh. Mănucu-Adameşteanu et alii 2008a, p. 74 - 76. 
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secolelor XVIII şi XIX. Hanul va fi demolat în 1883, o mare parte din amplasamentul 
său fiind folosit pentru construirea palatului Băncii Naţionale. 

Cercetările arheologice din anul 2007 efectuate pe tronsonul străzii Lipscani 
cuprins între str. Eugeniu Carada şi str. Smârdan, 14 au identificat latura dinspre strada 
Lipscani a hanului. In perimetrul hanului Şerban Vodă, cu excepţia unor săpături cu 
caracter utilitar desfăşurate în colţul de sud-est al Băncii Naţionale în anul 197154, 
nu au mai fost efectuate cercetări arheologice, toate consideraţile referitoare la acest 
mare han bucureştean bazându-se numai pe datele culese din documentele de arhivă. 

În timpul campaniei din 2007 au fost cercetate o serie de fundaţii aflate sub traseul 
străzii Lipscani, pe latura sudică a hanului, reprezentând cel mai probabil, suportul 
pentru structura din lemn a prăvăliilor de negustori cu acces spre strada Lipscani. 
Acestea au fost demolate odată cu o nouă lărgire a străzii în secolul al XIX-lea. 

În anul următor (2008), odată cu demontarea trotuarului din dreptul BNR, a fost 
posibilă cercetarea spaţiului interior al hanului, fiind identificate mai multe fundaţii 
aparţinând parterului hanului, precum şi o serie de pivniţe, ca şi accesul dinspre 
stradă spre han. O nouă cercetare a fost efectuată în vara anului 2009, când a fost 
finalizată cercetarea a trei dintre pivniţele hanului, dintr-un complex de şase. Ultima 
intervenţie datează din luna mai a anului 2010, fiind impusă de necesitatea obţinerii 
unor detalii constructive la pivniţele care urmează să fie puse în valoare. 

În cele ce urmează, ne vom referi doar la descoperirile din zona propusă pentru 
a fi protejată. Aceasta acoperă suprafaţa a şase pivniţe din faza iniţială a hanului, 
unele dintre cele mai bine conservate structuri medievale din Centrul Istoric al 
Bucureştilor. Pivniţele dinspre stradă au aceleaşi dimensiuni (Planşa 14/2-3). Acestea 
au dimensiunile laturilor de cea. 4,00 m şi o înălţime de 5,50 m, fiind cele mai adânci 
pivniţe identificate până în prezent. Pereţii sunt frumos construiţi, cu cărămidă bine 
aranjată şi rosturi egale, umplute cu un mortar dur. Dimensiunile cărămizilor sunt 
următoarele: 30 I 31 x 16 /17 x '4 cm. Podeaua, aflată într-o stare de conservare foarte 
bună, dar numai pe jumătatea nordică a pivniţelor 1-3, este realizată din cărămidă 
pusă pe cant, legată cu un mortar dur. Cele trei pivniţe comunică între ele prin arce 
de trecere realizate din cărămidă. Prin acelaşi sistem, ele comunică şi cu un al doilea 
şir de pivniţe, dispus paralel cu primul. In aceste spaţii de trecere, dintre primul rând 
(cel cercetat) şi cel de al doilea, au fost identificate trei fragmente de pictură. Acestea 
sunt realizate în tehnica „a fresco", două dintre ele reprezentându-l pe „Sfăntul 
Nicolae, iar cea de-a treia reprezentând scena „Adormirea Maicii Domnului". O 
primă frescă a apărut la intrarea în pivniţa 4, pe latura de est, imediat după arcul 
de trecere dinspre pivniţa 1. Câmpul central este încadrat de un chenar cu motive 

54. A. Ştefănescu 1981, p. 270-271: a fost surprinsă latura sudică la intersecţia dintre strada Lipscani 
şi strada Smârdan. 
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vegetale. Fresca continuă spre nord, cercetarea fiind întreruptă datorită condiţiilor 
precare de săpătură. Fragmentul identificat are dimensiunile de 1,00 x 0,80 m. Cea 
de-a doua frescă, mai bine conservată, a apărut pe latura de est a arcului de trecere 
dinspre pivniţa 2 spre pivniţa 5. Scena reprezentată este înconjurată cu un chenar 
în relief cu dimensiunile de 0,80 x 0,80 m. Aceeaşi scenă apare şi pe un al treilea 
fragment de frescă, aflat pe arcul de trecere dinspre pivniţa 3 spre pivniţa 6. 

Având în vedere tehnica şi stilistica, aceste fresce pot fi datate în a doua jumătate 
a secolului al XVII-lea55 • 

Datorită perioadei scurse între momentul descoperirii lor în 2008 şi luna octombrie 
a anului 2009 când s-a intervenit pentru restaurarea şi conservarea acestora56, a 
avut loc o degradare a stratului suport al picturii datorită factorilor de mediu astfel 
încât, specialiştii în restaurare pictură murală au intervenit asigurând marginile 
frescelor cu mortare şi injectarea de consolidanţi precum şi montarea unor panouri 
de protecţie. Din păcate, în momentul intervenţiei din anul 2010, am constatat 
distrugerea iremediabilă a fragmentelor de pictură murală, factorii de decizie - cu 
toate intervenţiile făcute de Muzeul Municipiului Bucureşti şi colectivul din cadrul 
Laboratorului de conservare -restaurare de la Universitatea de Artă din Bucureşti -
neimplicându-se în conservarea „in situ" sau decaparea lor57

• 

Cercetările arheologice desfăşurate în perioada 2007 - 201 O în Centrul Istoric 
au permis readucerea în memoria colectivă a unor simboluri ale Bucurestiului de 
altă dată. Toată lumea ştia despre „podurile de lemn", dar nimeni nu le văzuse. La 
fel hanurile care erau cunoscute doar pe baza documentelor de arhivă. Cercetările 
arheologice de până acum au permis bucureştenilor (şi nu numai) să vadă şi să 
aprecieze aceste monumente. 

Cele trei zone propuse pentru conservare, restaurare şi valorificare, acceptate de 
Comisia Naţională de Arheologie, precum şi de Comisia Naţională a Monumentelor 
Istorice, au fost incluse în proiecte aflate în derulare împreună cu Primăria 
Municipiului Bucureşti, beneficiarul lucrărilor din Centrul Istoric. Ele readuc şi 

vor ţine vie în memoria colectivă parfumul Bucureştilor din secolele trecute. Ele 
reprezintă repere culturale atât pentru localnici, cât şi pentru turiştii străini, cu toţii, 
nu de puţine ori miraţi şi impresionaţi de lucrurile care se ascundeau până mai ieri 
sub caldarâmul modem al Centrului Istoric. 

55. Identificările şi datarea îi aparţin colegului Dan Mohanu, căruia îi mulţumim încă o dată pentru 
sprijinul acordat. 
56. Lucrările au fost efectuate de Dan Mohanu, Martin Elena Vasilica, Bîrzu Călin Doru de la 
Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti din cadrul Laboratorului de conservare-restaurare. 
57. Gh. Mănucu-Adameşteanu et al ii 201 Oe, p. 116, fig 11: fografii color cu aceste fresce 
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SUMMARY 

Taking place /rom 200 7 to 201 O, the archaeological research was triggered by the 
rehabilitation projectfor the infrastructure ofthe Pilot Area ofthe Historica/ Centre 
in Bucharest, and brought to light elements of built structures as well as various 
archaeological features dating to medieval, modern and contemporary limes. 

Amang the many important discoveries are worth mentioning here the remains 
of the first wooden fortification of the Princely Court (161h century); a brick wall 
/rom the reign of Prince Constantin Brâncoveanu (1688-1714); three major inns (the 
Zlătari Inn, the Greci lnn, the Şerban Vodă Inn) located along the Lipscani Street, 
the capital s main commercial street; the remains of the wooden structure that used 
to pave the street during the l 81h and l 9'h centuries; severa/ medieval cemeteries; 
foundations of buildings dating to the 18th and 19th centuries etc. 

The Zlătari Inn was built during the early l 81h century by Mihai Cantacuzino. 
During the first half of the 191h century, the inn fel/ into decay following the 1838 
earthquake and the 1847 fire. Between 1850 and 1852 it was rebuilt alongside with 
its church. At that time the inn had a ground floor and a first floor, with a/mast 200 
rooms and shops. lt was demo/ished in 1903 in an attempt to widen Calea Victoriei. 
The archaeological excavations exposed six cel/ars of the Zlătari Inn and two of a 
I 71h century house, at a depth varying /rom 0.40 m to 3. 70 m, measured from the 
sidewalk levei. This inn will be the first objective to be preserved, restored and put 
into the value in the Bucharest City Hali. 

The Greci Inn ranks among the greatest edifices of its kind in Bucharest, with 
a church in the centre of its courtyard. There is no precise data for the construction 
of the inn, but mast specialists agree that it was erected much later than the mid
l 61h century church of Ghiorma Banul, probably some time during the late 171h 

century or in the early l 81h century. 
The archaeological excavations uncovered the foundations of the inn, identifying 

two important stages and severa/ minor interventions, such as repairs and re
divisions. An early stage of the inn was documented over a /ength of approx. 87m 
length and a width of 4 m, in the southern part of the archaeological trenches. Stage 
I was affected by the constructions of stage 11 and later on by the present day BCR 
building. Arhaeological investigations brought to light some 16 compartments for 
stage 1 - cel/ars, rooms and some spaces with various utilities. 

Following the widening of Lipscani street, during stage li - the fa9ade of inn 
moved back some 1. 5 Om behind the exterior wall of stage I. The excavations exposed 
the enc/osure wall (with a thickness of cca. 0.55 m and a length of approx. 56. 70 m) 
as wel/ as the eastern and western corners of the inn. To the west, the limits of the 
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inn were set by House 1 abutting the inn wall, while to the east, behind the inn, there 
was a construction-free area of a/mast 20 m before reaching House 2. 

A/so during stage li, the compartmenting observed for the first stage was nat 
kept and six new rooms were discovered. For a/mast 19 m towards the east, no 
compartments were noticed, which may be suggestive of an inner yard. Over 60 
tombs belonging to the cemetery of the "Ghiorma Banul Church (subsequently 
named the Grecilor Church ") were uncovered in this area. The cemetery (extending 
over a rather limited area between the streets of Uliţa Mare and Stavropoleos) was 
probably used during the l 61h century and the entire next one. The adult burials (both 
women and men) as well as the infant ones had a poor inventory: rare appearance of 
a coin and a piece ofjewellery seem to indicate a modest social status for the people 
buried there. 

On the opposite side of the Lipscani Street was located the Şerban Vodă 

Inn, another important historical and archaeological objective. Prince Şerban 
Cantacuzino started building it in 1683 and the inn was demolished only 200 
years later (1881), being replaced by the present day National Bank Pa/ace. The 
archaeological excavations on the Lipscani Street exposed an important part of the 
southern side of this important monument: foundations of 11 rooms, 7 basements 
and an entrance in the cel/ar levei. The cel/ars numbered 1 to 6 belong to the first 
phase of the building, while cel/ar no. 7 and the acces way were added later and 
have sujfered modifications during the final phase of the edifice (19 th century). 
Those first six cel/ars, very well preserved, stil/ maintain areas showing painted 
wall decorations. Dating to the 171h century, and made in the a fresco technique, the 
decorations have a religious theme. It was a unique discovery in the Historic Centre 
of Bucharest and probably belonged to a church. Because of their sizes (4.10 x 4.10 
mfioor square and 5.50 m height), the good state of conservation and the presence 
of fragments of painted decorations, this particular cel/ar area was proposed for 
conservation, restoration and valorisation. 

Archaeological excavation in the area of Sf Dumitru and N. Tonitza streets, 
uncovered an important mediaeval cemetery, developed around the old parish 
church of Sf Dumitru. 217 graves were investigated. The dead were found in a supine 
position, heads to the east, legs to the west, with one exception, an individual lying 
on the lefi side, with legs and armsfiexed. Personal items occurred in 34 graves: belt 
buckles, hair pins, cujfs, earrings, seal rings, hair combs, bone buttons, coloured 
glass beads. 46 graves yielded co ins, mast of them found in one of the hands of the 
skeletons, in the chest area, around the head or more rarely, the lower leg area. 
Based on the coins /rom the graves, the cemetery was dated to the 161h-J 81hcenturies, 
with a starting date earlier than what the historical documents might suggest as a 
foundation time for the St. Dumitru church (1593). 
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Along al/ the southern part of Gabroveni Street remains of the first wooden 
fortification of the Princely Court were found. Mentioned in their works by the foreign 
travelers of the l 61

h century, the wooden fortification was probably a structure made 
<~{big logs fixed in a trench. Later on, a brick wall was added to proiect the Princely 
Court, following, in general lines, the alignment of the wooden fortification, and in 
some areas even covering it. The wall suffered a major restoration during the reign 
<~{Constantin Brâncoveanu. After the Princely Court was abandoned, new buildings 
appeared in the area, making use of the wall of the former Princely Court. 

ln almost al/ of the trenches that were excavat ed, remains of a wooden structure
probably the street pavement during J 81

h and J 91h century - were observed.. An 
extraordinarily well preserved area of this "wooden street" and of the enclosure 
wall of the Princely Court were both proposed for conservat ion. First measures for 
a protected area in Gabroveni street have already been taken: the restoration and 
conserva/ion of the wooden pavement segment described above. 

Ali the above mentioned discoveries represent important cultural landmarks 
hoth for the locals and the foreign tourists, often amazed and impressed by the 
things hidden (until recently) under the modern pavement of the Historic Centre of 
Bucharest. 
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Centrul Istoric Bucureşti 
2007-2010 

Planşa 1. Planul Borroczyn cu etapele cercetărilor arheologice. 
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Centrul Istoric Bucureşti 
2007-2010 

Strada Smârdan 

1 

Planşa 2: clădirea cu nr. 39 (l); strada podită cu lemn din dreptul nr. 30 (2); 
zidul de la nr. 39 (3). 
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Centrul Istoric Bucureşti 
2007-2010 

Cimitirul bisericii Sf. Dumitru 
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Planşa 3: M 4-9, vedere de la N la S (1); M 106 (2). 
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Centrul Istoric Bucureşti 
2007-2010 

Strada N. Tonitza 

Planşa 4: casa cu tezaur (1-2); detaliu tezaur secol XVII (3). 
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Centrul Istoric Bucureşti 
2007-2010 

Strada Pasajul Francez 

3 

Planşa 5: vedere generală de la N la S (I); vedere de la S la Na casetelor 
VIII, XII, XVI (2); vedere de la S la Na casetei XVII (3). 
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Centrul Istoric Bucureşti 
2007-2010 

Strada Gabroveni 

2 

Planşa 6: zonă propusă pentru punere în valoare, zidul de incintă al curţii 
domneşti şi strada de lemn (l ); palisada de lemn de secol XVI (2). 
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Centrul Istoric Bucureşti 
2007-2010 

Strada Zarafi 

Planşa 7. Casă de secol XVIII: vedere generală (l); detaliu (2). 
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Centrul Istoric Bucureşti 
2007-2010 

Strada Lipscani 

Planşa 8: casă cu pivniţă de secol XVIII, vedere generală (1) şi detaliu (2); 
conducta de apă de secol XVII (3). 
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Centrul Istoric Bucureşti 
2007-2010 

Strada Lipscani 

Planşa 9. Hanul Zlătari, secolele XVIII-XIX: vedere generală (l); incinta 
hanului şi locuinţă de secol XVII (2); detaliu locuinţă de secol XVII (3). 
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Centrul Istoric Bucureşti 
2007-2010 

Strada Lipscani 

1. -· .I, -· .I ~~-~,11~;~\ 

- &za I a bmuJai Oi.:i 
.,. n • bmuJai Oi.:i 

~ ... CClllClllli. cimltinJai 
clldirea aclmll 

\ ~ / 

N 

+ 

Planşa 1 O. Amplasarea zonei cercetate a cimitirului faţă de biserica Greci şi cele două faze ale hanului Greci (scara 1 :400). 
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Centrul Istoric Bucureşti 
2007-2010 

Strada Lipscani 

Planşa 11. Hanul Greci, secolele XVIII-XIX: sectorul A II, vedere de 
ansamblu de la NV la SE (l); sectorul B, vedere de la V la E (2). 

2 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



BUCUREŞTI LA 550 DE ANI DE ATESTARE 

Centrul Istoric Bucureşti 
2007-2010 

Strada Lipscani 

Planşa 12. Hanul Greci, secolele XVIII-XIX: sectorul C, vedere de la NV 
la SE ( l); sectorul D, vedere de la SV la NE (2); casetele din exteriorul 
hanului, vedere de la NV la SE (3). 
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Centrul Istoric Bucureşti 
2007-2010 

Strada Lipscani 
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Planşa 13. Cimitirul bisericii Greci, secolele XVIII-XIX: sectorul C, 
caseta V, M28, M29, M30 şi M35; sectorul C, caseta VII, M46, M47, 
MS0-55 (2). 
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Centrul Istoric Bucureşti 
2007-2010 

Strada Lipscani 

Planşa 14. Hanul Şerban Vodă, secolele XVII-XIX: vedere generală (l); 
vedere a zonei propusă pentru punere în valuare (2-3). 
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Centrul Istoric Bucureşti 
2007-2010 

Strada Lipscani 

Planşa 15. Hanul Şerban Vodă, secolele XVII-XIX, detalii frescă: 
Sf. Nicolae (1-2); Adormirea Maicii Domnului (3). 
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O MOŞTENIRE PENTRU VIITORIME: 
MONUMENTUL DE FOR PUBLIC. 

Virgiliu Z. Teodorescu 

„O civilizaţie sănătoasă trebuie să aibă o îndoită bază: cruţarea naturii şi cruţarea 
omului însuşi... Civilizaţia n-are dreptul de a prăda şi ea nu poate să se întoarcă 
împotriva ei însăşi, lucrând la împuţinarea acelei energii omeneşti de la care, în ultimă 
instanţă, pleacă orice." 

Nicolae Iorga 

Din timpuri îndepărtate omenirea a realizat conştient transmiterea unor mesaje 
care le reda preocupările cotidiene dar şi intenţia de a fi de pildă urmaşilor 1• Exemple 
sunt numeroase, relevând prin proporţii şi materialele puse în operă preocuparea 
de a asigura perenitate acestor mesagere către viitorime. Pentru plaiurile vieţuirii 
poporului român cel mai reprezentativ este complexul de la Adamclisi2 menit de 
a imortaliza marea confruntare de oşti a primului mare război al oştirii imperiale 
romane cu reuniunea de apărători ai teritoriului Daciei condusă de regele Decebal. 

Un alt exemplu, din multe altele posibile, îl constituie cele întreprinse de voievodul 
Ştefan3 domn al Moldovei care, sintetic este definit de cronicarul Gheorghe Ureche4 

„câte războaie a purtat atâtea biserici a ridicat" pentru loc de pomenire a apărătorilor 
de glie străbună. 

Evoluţia în timp a societăţii umane a înregistrat mutaţiile de la o epocă la alta, 
ajungându-se în veacul al XIX, în cadrul amplului proces de metamorfozare a 
concepţiilor, să acordăm atenţie şi chipului cioplit, eludându-se astfel canoanele 
care nu permiteau unui neam de credinţă creştină ortodoxă să uzeze de o asemenea 
posibilitate de a reda tridimensional fizionomii, caractere umane. Accentuarea 
relaţiilor cu vestul Europei a facilitat o asemenea mutaţie cu repercusiuni în timp greu 
de imaginat ca proporţii şi eficienţă în rândurile urmaşilor. A existat un precedent 
în faptele lui Antim Ivireanu5

, au urmat paşii timizi ai deceniilor premergătoare 
veacului XIX şi a celor de la începutul următorului secol când, printre alte fapte 
revoluţionare, s-a înscris comandarea realizării unei lucrări sculpturale6 dedicată 

lui Tudor Vladimirescu7
, iar la 1848 adoptarea decretului8 prin care se preconiza 

modelarea unui monument pentru a evoca pe omul şcolii Gheorghe Lazăr9 • Anii 
domniei lui Alecsandru Ioan I Cuza 10 sunt cei când sculptorii ajung să primească 
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comenzi 11
, redând în diverse materiale fizionomiile unor contemporani dar şi din 

rândurile înaintaşilor, demne exemple că au „binemeritat de la Patrie" perpetua 
recunoştinţă, ajungându-se la enunţarea intenţiei de a realiza un monument dedicat 
Unirii 12

• Au urmat marile evenimente generatoare ale dobândirii Independenţei de 
Stat a României 13

, reîntregirea neamului în urma marii conflagraţii mondiale 14
• Pentru 

artiştii plastici români şi străini aceste episoade au constituit surse de inspiraţie, 

răspunzând comanditarilor15 modelând şi transpunând în materialul definitiv ample 
lucrări sculpturale ce şi-au aflat finalitate, atât în forul public, iar ca reducţii aflându
le în interioarele unor instituţii publice dar şi în locuinţe private ale acelora, care 
într-un mod sau altul erau implicaţi în evenimentele evocate. Finalul de veac XIX şi 
începutul celui următor a înregistrat o adevărată competiţie între localităţi care să aibă 
în dotarea forului public simboluri ale cinstirii unor cruciale evenimente sau ilustre 
personalităţi cu fapte recunoscute spre binele public pe drumul propăşirii neamului 
românesc. De la prezenţe temporare sau definitive a unor artişti plastici veniţi din 
ţări cu tradiţie în dotarea forului public cu diverse simboluri s-a ajuns, ca prin crearea 
şcolii româneşti de arte plastice16

, să fie formaţi şi viitorii sculptori cu realizări ce 
le-a evidenţiat gradul de creativitate, dar, şi nu trebuie să neglijăm în nici o analiză 
de caz, că toate erau condiţionate de sumele puse la dispoziţia artistului de către 
comanditari. A fost factorul determinant al finalizării unor bune intenţii, ajungându
se uneori la compromisuri soldate cu folosirea de materiale degradabile în timp, 
compromiţând concepţia, modelajul iniţial al artistului. La tărăgănarea materializării 
unei lăudabile intenţii au intervenit la timpul respectiv erori de comportament din 
partea comanditarului. Fie că la lansarea concursului menit a desemna pe viitorul 
realizator intenţia era astfel enunţată încât la data vizionării se constata o totală 
discrepanţă între dorinţă şi cele dobândite spre expunere şi apreciere. Urmau alte 
concursuri, de fiecare dată comanditarii venind cu noi precizări care, evolutiv, 
relevau că cele vizionate le-a oferit prilej de reflectare şi o mai bună redactare a 
pretenţiilor lansate către concurenţi 17 • Urma problema materialelor care să asigure 
trăinicia, atât a piedestalului (încă eronat în descrierea monumentelor definit soclu), 
cât şi a componentelor sculpturale. Adeseori se ajungea la finalizarea lucrării şi se 
năştea o nouă problemă. Amplasamentul, care uneori era schimbat după bunul plac 
al celor neaveniţi în postura de edili. Adeseori sunt formulate aprecieri prin care, 
analizând lucrări de aiurea, comparându-le cu cele de la noi, se exprimă regretul 
că la realizarea respectivelor lucrări n-au fost „chemaţi" iluştri arhitecţi şi sculptori 
ale căror creaţii îşi au un binemeritat loc în marile oraşe ale occidentului. Se uită 
şi elementara comparaţie care să releve preţul unor asemenea realizări acolo şi cât 
primea un artist plastic pentru a înfăptui ceva competitiv cu ce au alţii. La soarta 
monumentului în timp interveneau adeseori mutaţiile, ajungându-se în perioada 
interbelică la plastica formulare a lui Henri StahP 8 care a etichetat asemenea situaţii 
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atribuind respectivelor simboluri caracterul de „vagaboande" 19
• Au fost anii când 

asemenea realizări au cunoscut amplasări şi reamplasări. Din multele exemple 
amintim soarta monumentului Avântul Ţării20, iniţial ridicat în calea Griviţei21 a ajuns 
după câţiva ani în Piaţa Valter Mărăcineanu22 • La această ispravă intervine cea mai 
condamnabilă acţiune constând din înlăturarea23 din forul public a monumentelor 
care, din raţiuni contrare poporului român, aveau nedeclaratul scop, dar consecvent 
înfăptuit, pentru a ne îndepărta de trecutul sugerat de asemenea „condamnabile" 
simboluri. Era una din măsurile menite a prelua de la eliberatorii ocupanţi perceptele 
menite a ne sovietiza-staliniza24

• 

Este necesar să amintim că marea majoritate a monumentelor ridicate până la cel 
de al Doilea Război Mondial25 au fost realizate cu contribuţia benevolă a locuitorilor. 
Excepţie au fost monumentele comandate sculptorului croat Ivan MestroviC26 pentru 
a cinsti memoria regilor Carol 127 şi Ferdinand 128

• În celelalte situaţii iniţiatorii 
găseau cele mai variate formule pentru a dobândi suma necesară care să dea finalitate 
acţiunii declanşată. Drumul n-a fost uşor, adesea reclamând ani sau chiar decenii 
de la intenţie la faptă. Contribuabilul era îndreptăţit să exprime puncte de vedere, 
vizând toate etapele de realizare, reacţia29 lui determinând comitetele de iniţiativă să 
găsească soluţii la toate observaţii justificate. Una din formulele uzitate era emiterea 
unor medalii3°, inclusiv a unor miniaturi care se purtau cu mândrie la reverul hainelor. 

Am consemnat şi această situaţie întrucât cele petrecute din 1945 şi până astăzi, 
inclusiv după 1989 a exclus din ecuaţie modul cum se achită lucrarea, considerându
se că de fapt banii de la buget sunt tot contribuţia cetăţeanului. Numai că pe această 
cale aportul afectiv al acestuia în toate etapele a fost practic eliminat. Undeva se 
consemnează că în viitorul apropiat forul public va fi îmbogăţit cu lucrarea ... Apoi 
apar în preziua dezvelirii unele reportaje de la faţa locului şi informarea publicului 
se încheie cu prezentarea solemnităţii inaugurării, accentul fiind plasat pe cei care au 
participat ca reprezentanţi conjuncturali ai „oficialităţii" momentului. Au fost multe 
asemenea „reportaje" care au uitat să amintească numele realizatorului ca artist 
plastic, precum şi anumite caracteristici de natură tehnică referitoare la componentele 
monumentului, puncte de vedere ale realilor beneficiari. 

Este timpul ca asemenea practici să fie radical modificate pentru a se ajunge 
din nou ca fiecare contribuabil să fie un efectiv acţionar, cuvântul, reacţia să-i fie 
receptată analitic cum se cuvine. 

Pentru a susţine cele de mai sus recurgem la cele consemnate, în decursul timpului, 
ca puncte de vedere în privinţa menirii monumentului de for public. Considerăm a fi 
utilă, concludentă şi edificatoare această sumară succesiune. 

Cităm în acest sens definiţia formulată spre finalul veacului XIX de către omul 
de ştiinţă şi cultură Constantin Esarcu31

, cel care uzând de mobilizatoarea formulă 
„Daţi un leu pentru Ateneu !" a reuşit ca, în anii cu alte multiple priorităţi la 
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capitolul „nevoi bugetare", să edifice clădirea32 ce astăzi este reprezentativă pentru 
arhitectura Capitalei României. El aprecia33

: „ ... monumentele, prin faptul că sunt 
destinate a perpetua memoria marilor momente ale unei naţiuni, arăt periodic 
scara lor morală. Ele indică cel mai înalt punct la care un avânt naţional a 
ridicat o generaţiune şi invită, prin aceasta însuşi, generaţiunile următoare a face 
sforţările necesarii pentru a se menţine sau a se repune la un asemenea nivel." 

Au fost anii când intervenea regele Carol I cu o înţeleaptă îndrumare lansată către 
cei implicaţi nemijlocit în realizarea de monumente, inclusiv cele menite ca dincolo 
de Dunăre să amintească viitorimii contribuţia românilor la confruntarea armată de 
la 1877-1878 întru dobândirea Independenţei de Stat a României. El amintea că34 : ••• 

Popoarele cari îngrijesc monumentele lor, se ridică ele însăşi, căci pretutindeni 
monumentele sunt povestirea vie a istoriei, oglinda trecutului, semnele vederate 
pentru generaţiile viitoare. 

Pentru omul de cultură Petre Gârboviceanu35
, slujitor a şcolii româneşti, timp 

de bune decenii, preocuparea de formator a viitoarelor generaţii, l-a determinat să 
enunţe36 : Cultul trecutului e cea mai de seamă virtute a unui popor. Acest trecut 
e al părinţilor, al moşilor şi strămoşilor noştri şi ni e lăsat nouă ca o scumpă 
moştenire, ca cel mai preţios tezaur. 

El împărtăşea auditoriului că învăţatul nostru istoric şi arheolog, Vasile Pârvan37 , 

ne spune într-un loc: „Tradiţia istorică şi cultul trecutului au la neamuri luminate 
rostul de a hrăni sentimentele de continuitate spirituală între strămoşii lor 
anticii idealişti şi între luptătorii pentru ideal ai vremurilor de astăzi." 

O vastă cunoaştere a relicvelor trecutului a fost prilejuită de neobosita cercetare 
pe teren efectuată pe parcursul a bune decenii de muncă asiduă. Acesta i-a fost 
chemarea pentru Virgil Drăghiceanu38 care în urma analizelor întreprinse a ajuns la o 
concludentă concluzie: „Popoarele care sunt pătrunse mai mult de însemnătatea 
trecutului naţional, acelea au o conştiinţă mai dezvoltată, acelea şi au mai bine 
fixate ţintele către care tind; iar acele popoare, cari n-au conştiinţa şi mândria 
trecutului lor, cari nu sunt destul de convinse de rolul trecutului în dezvoltarea 
neamului, acelea sunt expuse pieirii. Cele mai tari naţiuni ale Europei de azi 
sunt acelea în care conştiinţa trecutului e mai dezvoltată ... " 

Afirmaţia de acum aproape un secol este de mare actualitate în condiţiile 

globalizării când în creuzetul metamorfozelor neglijarea specificului conduce la 
pierderi irecuperabile ale individualităţilor specifice fiecărei naţiuni. 

O relevantă atribuire a menirii unui monument integrat în forul public a formulat39 

criticul de artă Alexandru Busuioceanu40
• 

Atentul observator al vieţii cotidiene Henri Stahl a încredinţat presei numeroase 
articole referitoare la zestrea edilitară a Capitalei revenind deseori cu remarci la adresa 
celor cu misiune de a acorda cuvenita atenţie monumentului de for public. Dacă le 
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lipsea acelora necesarul cuantum de efectiv gospodar, reacţiile acide ale acestuia 
constituiau la timpul respectiv clopoţelul care chema la fapte reparatorii. Cităm din 
numeroasele articole pe cel ce revendică o nouă abordare a acestor prezenţe41 în forul 
public. El afirmă: „Poate că astfel bucureştenii vor afla că unele statui sunt şi 
operă de artă, iar nu numai indicaţia unei staţii de tramvai". 

În al patrulea deceniu al secolului XX s-a trecut la elaborarea unui vast plan de 
sistematizare care a generat înlăturarea unor edificii care, arhitectural dar mai ales 
prin „biografia" lor, erau evocatoare a unor ilustre personalităţi. Printre cei care au 
revendicat42 discernământ şi prezervarea elementelor evocatoare s-a aflat omul de 
cultură şi de trăire spirituală Gala Galaction43

• 

Semnificative şi de mare actualitate au fost considerentele enunţate44 de George 
Călinescu45 în privinţa monumentelor. Afirmate în condiţiile zilei de 24 august 1944 
aprecierile îşi au valabilitatea în orice moment, chiar şi în condiţiile unor grave 
stări de criză, indiferent de natura lor, el având profunda convingere că binele este 
supremul învingător al vicisitudinilor. 

Finalul conflagraţiei mondiale, prezenţa eliberatorilor ocupanţi infiltraţi printr-o 
efectivă „coloană a V-a" în toate structurile a ceea ce mai era statul român, a condus 
la înlăturarea46 a numeroase monumente. Discernământul a lipsit, rarele excepţii47 

întărind regula, şi ca atare, actul distructiv a fost un gest de bravură, bronzul luând 
drumul topitoriilor pentru a devenii, prin returnare, simboluri evocatoare ale 
Ostaşului sovietic, al corifeilor ideologiei ce se impunea ca o categorică „călăuză" a 
zilei de mâine. 

Ca în toate domeniile structurii statale şi în cel al artelor plastice sau afirmat, 
rredilect din rândurile alogenilor, slujitori ai noului regim, deseori recurgând perfid 
la argumente neatacabile, pentru a susţine procesul de profunde prefaceri. Cităm în 
acest sens pe Ionel Jianu48 care referindu-se la Expoziţia anuală de stat 1953-1954 
cvoca49 poziţia revoluţionarilor de la 1848 care afirmaseră: „O statuie naţională e 
ca o pietrificare a unei mari gândiri naţionale, poporul o prinde pentru că are o 
formă care trece din generaţie În generaţie." 

Un alt exemplu de activ ideolog la constituit Maximilian Schulmann50 care s-a 
implicat în geneza Uniunii artiştilor plastici51 , în „educarea" colegilor sculptori prin 
1inerea de prelegeri de îndoctrinare52, coordonarea temelor ce urmau a fi abordate. 

Proces de o complexitate care necesită, fără patimă, o atentă analiză a treptelor 
parcurse în deceniile de prezenţă a celor care evolutiv de la obedienţă la revenirea 
lreptată la verticalitate au reclamat permanente ajustări în continua „bătălie în marş" 
desfăşurată cu oprimarea. Este în acest sens remarcabilă creaţia lui Ion Vlasiu53

, un 
valoros artist plastic şi scriitor, care a găsit cu cale, ca în cadrul unui interviu54

, să se 
refere la soarta monumentelor de for public, la semnificativele valenţe pe care acestea 
Ic revendică pentru a dobândi perenitate ca efectivă moştenire către viitorime. 
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Recurgem şi la afirmaţiile55 sculptorului Constantin Popovici56
, valoros realizator 

de incontestabile simboluri, şi faţă de creaţia sa tăvălugul distructiv post 1989 s-a 
manifestat57 incredibil la Oradea, act ce, de fapt, lezează demnitatea naţională a 
poporului român. 

La finalul celui de al optulea deceniu al secolului trecut criticul de artă Mircea 
Deac58 a întreprins o atentă „radiografie" a realizărilor59 evocatoare ale trecutului 
istoric incluse în forul public ca mărturie a cinstirii faptelor înaintaşilor. 

Experienţa bogată dobândită în decursul deceniilor de activă creaţie de modelare 
a unor reprezentative simboluri dar şi de slujitor în structura ministerială ce patrona 
resortul respectiv l-a determinat pe sculptorul Ion Jalea60 să realizeze un efectiv 
arc peste timp61 exprimând cu îndreptăţită calitate crezul său referitor la menirea 
acestora: „Monumentul public este lucrarea de sculptură sau de arhitectură 
ce se ridică într-o piaţă, într-un parc sau grădină, la răspântie de drumuri, 
spre a se înfăţişa privirii tuturor, cu scopul de a împodobi locurile în care 
se află, a le înfrumuseţa, adică a le da formei desăvârşită. În cele mai multe 
cazuri, monumentul public este purtătorul unui mesaj, este memorial şi 

năzuieşte să devină memorabil. Intră în istorie, în istoria unui popor: e un 
semn nepieritor despre fiinţa lui. E un semn a cărei însemnătate creşte încă 
odată cu trecerea timpului." 

După evenimentele de la finalul anului 1989, în perioada de „avânt revoluţionar" 
din nou a dominat lipsa de discernământ, realizându-se iresponsabile intervenţii62 , 

îndepărtări din forul public a numeroase monumente care, prin tematică, nu erau 
condamnabile a purta stigmatul unei epoci oprimatoare. Este greu de înţeles de ce 
de pe vatra de la Obor a fost îndepărtat monumentul dedicat răscoalelor ţărăneşti 
din 1907, pentru a fi, după un timp, remontat cu un alt miniatural postament 
în cartierul Pantelimon. După câte ştiu unui monument i se atribuie o vatră care 
evocă evenimentul respectiv. La Obor trecutul evoca evenimentele care au adus 
la conducerea Ţării Româneşti pe Matei Basarab, anualele praznice dedicate celor 
morţi, de manifestările secolului XX cu ocazia Târgului Moşilor. 

Nu întâmplător istoricul scriitor Dumitru Almaş63 , în mai multe împrejurări, a luat 
poziţie întru apărarea vestigiilor trecutului nostru, inclusiv în scris64

, care însă încă 
este ignorat de către edilii responsabili ai resortului respectiv. 

Au urmat anii care, pentru cei cu respect pentru trecutul neamului românesc, au 
evidenţiat incredibile situaţii, de la lipsa de interes pentru protejarea monumentelor65

, 

la tărăgănarea nejustificată a unor „şantiere" de intervenţii reparatorii manifestare 
prin încadrarea monumentelor cu paravane, unde fie că nu erau cei care îşi atribuiseră 
realizarea intervenţiilor necesare, fie că erau „la o odihnă binemeritată" şi dialoguri 
interminabile. Asemenea situaţii jenante sunt perpetuate în plin sezon turistic pe 
parcursul a bune luni de zile. Au fost situaţii când goana după violuri, tâlhării a cedat 
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spaţiu în unele cotidiene şi pentru soarta monumentelor. O referinţă concludentă la 
situaţia monumentelor bucureştene o găsim în cele formulate66 de reporterul Paul Stan. 

Formal cei abilitaţi cu asigurarea perenităţii monumentelor, cu înzestrarea forului 
public cu noi lucrări au pentru fiecare an planuri justificative la dosar dar fără 
acoperire pe teritoriul oraşului Bucureşti. 

Analizând cele înscrise ca obiective realizabile în 2008 constatăm la capitolul 
reabilitări(?!) problema reamplasării obiectivului „Lupoaica Romei" pe vatra iniţială 
(Târgul Cucului, rebotezată devenind peste ani Piaţa Sf. Gheorghe şi în limbajul 
curent al cetăţeanului „în capul Lipscanului"), după închiderea Expoziţiei Generale 
Române din 1906 de la „Filaret", loc cunoscut ulterior cu denumirea de Parcul Carol 
167 şi cu o modificare temporară de câteva decenii când eronat a fost rebotezat Parcul 
Libertăţii, exemplu de uzurpare a unei denumiri ce defineşte platoul de la Filaret. 
Simbolul Romei, obiectiv al anului 2008, an fără dificultăţi financiare, este încă în 
aşteptarea mutării şi a primirii râvnitului certificat de „statuie vagaboandă"68 • Orice om 
cu discernământ se întreabă dacă o fi existând un dosar care să însumeze cheltuielile 
făcute cu ocazia remutărilor, a turnărilor repetate de replici care să suplinească 
actele agresive prin care nu cantitatea bronzului „valorificat" la „Remat" motivează 
necugetata acţiune a răuvoitorilor ci lezarea demnităţii noastre prin înlăturarea unui 
simbol care face referinţă la obârşia noastră. Lui ar trebui săi se alăture filele dosarului 
care s-au constituit timp şi bani pentru cercetarea actelor agresive, „rezolvate" cu o 
condamnabilă clemenţă. Agresarea monumentelor constituie în codul Penal o faptă 
de majoră gravitate, dar care, prin lipsa de preocupare a anchetatorilor, a tuturor 
structurilor implicate creează precedentul că este necondamnabilă o asemenea faptă, 
apreciată ca o faptă a unor teribilişti. 

Mutarea presupunea şi asigurarea condiţiilor reamplasări monumentului Lascăr 
Catargiu, componentele iniţiale impunând intervenţii de completare a părţilor lipsă. 
Obiectiv nefinalizat în 2008 cu o soartă incertă în anul 2009. 

Este înscris ca obiectiv conservarea monumentelor din „Parcul"69 Cişmigiu70 • 

Relatez o situaţie incredibilă de nejustificată tărăgănare. În Rondul Roman găzduind 
cele 12 busturi, evocând pe iluştri reprezentanţi ai culturii veacurilor XIX-XX, am 
avut prilejul de a trece în 2009, la sfârşitul lunii mai, ca şi în cursul celei următoare 
pe aleea care flanchează respectivul rond. Am constatat prezenţa unei sumare schele 
care încadra tocmai bustul Mihail Eminescu. Deşi trecerile mele erau la orele când, 
logic, persoanele angajate a le conserva trebuiau să fie la faţa locului, exercitându
~i operativ misiunea asumată. De fiecare dată am avut impresia că era un şantier, 
părăsit. M-am întrebat cum va fi în ziua de 15 iunie când oamenii vin să depună 
o floare, o lumânare. Speram că angajatorii îi va trezi la realitate pe executanţi. 
Speranţă deşartă. Şi în ziua decesului lui Mihail Eminescu uitata schelărie flanca 
respectivul simbol. 
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Curioasă este rubrica care face referinţă la reamplasarea în poziţie centrală în 
Parcul Carol I a monumentului Dr. Constantin Istrati. Vatra iniţială este în prezent 
ocupată de stupida reamplasare a unuia din Giganţii ce şi-au avut amplasamentul 
iniţial în Grota71 de lângă lac din zona dominată de Palatul Artelor, iar din 1923 
şi de către Mormântul Eroului Necunoscut72

. A înscrie ca obiectiv reamplasarea 
monumentului, azi surghiunit lângă Arenele Romane73 impune rezolvarea 
concomitentă a problemei Grotei74

. În concluzie şi acest obiectiv al anului 2008 a 
rămas o datorie pentru timpuri mai bune. 

Impresionantă este lista întocmită la sfârşit de an 2007 prin numărul obiectivelor 
înscrise pentru 2008 şi jenantă în anul 2009 când parcurgerea ei duce la constatarea 
gravă că varii motivaţii n-au permis înfăptuirile respective. 

Renunţăm a ne referi la fiecare în parte, însă suntem datori de a revendica o 
corectă folosire a termenilor. Un exemplu îl constituie consemnarea monumentul 
Ultimului străjer al Capitalei amplasat în deceniul al treilea al veacului trecut pe 
un spaţiu ce nu era privat; s-a impus ca în condiţiile „modernizării" căii rutiere să fie 
mutat dar nu este vorba de „retrocedarea terenului". 

Un asemenea moment „Bucureşti 550" include sensul de festivitate dar este şi 
prilej de bilanţ, evocând atât faptele înaintaşilor, cât şi cele imediat premergătoare 
unui asemenea eveniment, fiind totodată momentul în care se enunţă obiectivele 
majore care vor reclama la acţiune printr-o mobilizare generală. Am intrat în 
deceniul care ne apropie de anul 2018, anul Centenarului Marii Uniri. Un mai vechi 
deziderat se impune ca să-l realizăm anticipativ în Capitala României. Realizarea şi 
amplasarea Monumentului Marii Uniri implică o responsabilitate majoră la care 
întreaga opinie publică trebuie să fie în cunoştinţă cu toate momentele care intră în 
angrenajul realizării pentru ca respectivul simbol să fie exponentul tuturor ca mesaj 
către viitorime. 

Revenim la lista75 anului 2008 unde aflăm cele întreprinse în acest scop. Laconic 
este consemnat: 

ronument ,,Marea Umre" 

Nedumerire totală. Firesc eşti preocupat să afli dacă a fost un concurs naţional 
sau chiar internaţional prin care lucrarea, după prealabila consultare a opiniei 
publice, a factorilor de specialitate, a celor cooptaţi în juriul, care, după o atentă 
analiză, decide să propună cărui artist plastic să acorde modelarea componentelor 
monumentelor. Personal prestaţia respectivului artist Ioan Bolborea76 pentru ce se 
numeşte monumentul Infanteriei nu o pot atribui decât altui gen de armă, respectiv 
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vânătorilor de munte. Mă întreb ce surpriză ne aşteaptă în cazul lansatei comenzi. 
Cele formulate în acest studiu cred că au accentuat necesitatea ca la prezent şi viitor 
trebuie să revenim la formula ca fiecare cetăţean să fie în orice moment în cunoştinţă 
de cauză la ce contribuie moral şi material. Între epoca lui Constantin Esarcu şi 
cea actuală mijloacele de mediatizare sau diversificat însă obiectivele emisiunilor 
audio şi video ca şi paginile periodicelor au precădere a prezenta cu lux de amănunte 
o crimă, o tâlhărie, realizând o efectivă competiţie între năstruşnicii realizatori de 
fapte condamnabile, dar care, paradoxal, prea adesea, cu o clemenţă greu de înţeles, 
înfăptuitorii sunt „salvaţi" de oarba justiţie. 

Redactând şi publicând la cumpăna veacurilor lucrarea Monumentele 
Marii Uniri77 căutam, la timpul respectiv, să reţin atenţia factorilor responsabili 
că un asemenea monument cu caracter naţional include anii a circa două decenii. 
Din păcate primul se încheie şi, „reparator", problema se rezolvă după criterii de 
intimitate, opinia publică fiind exclusă, atribuindu-i-se doar calitatea de privitor 
nevorbitor. Regretabil atâta timp când variatele reacţii la aducerea în forul public a 
„lucrării lui Alexandru Ghilduş78 a fost primită cu ostilitate, dezaprobată, provocând 
formulări cu care a intrat în memoria colectivă. De o asemenea receptare s-a bucurat 
şi lucrarea lui Paul Neagu79 din Piaţa Charles de Gaulle. 

Este timpul să ne dezmeticim dacă vrem să transmitem viitorimii un simbol 
concludent prin forţa mesajului şi maniera artistică care să înscrie numele realizatorilor 
în ilustra galerie a marilor artişti plastici români. Cadru juridic avem80

, este însă 
necesară voinţa de a fi întreprinzători pentru a declanşa o mobilizare generală, la 
care întreaga suflare să fie părtaşă, înscriindu-şi în curiculum vitae formularea: şi eu 
am contribuit. 

Prezenta sumară retrospectivă, acum la ceas aniversar, sper că oferă tuturor celor 
nemijlocit implicaţi prilej de meditare pentru a acorda monumentelor de for public, 
de către toţi, cuvenita atenţie care să contribuie la buna lor geneză şi întreţinere, ca 
astfel ele să fie o efectivă „carte de vizită" a patrimoniului cu care ne înscriem în 
evidenţa europeană şi mondială. 
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NOTE 

1. Virgiliu Z. Teodorescu, Monumentul de for public - Carte de vizită a identităţii unui popor, 
în: Globalizare şi identitate naţională, Simpozion, 18 mai 2006, Bucureşti, Editura Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 2006, p. 177-248. 

2. Adamclisi I Adam C!isi I localitate în jud. Constanţa, având în compunere satele: Abrud, 
Haţeg, Urluia, Zorile, totalizând 2.225 locuitori în 2008, cod 8634, unde în primul război dintre romani 
şi toţi cei care s-au alăturat dacilor a fost dată o bătălie de mare solicitare pentru oştirea împăratul 
Traian, nevoit să introducă salvator chiar şi garda pretoriană pentru a înclina soarta bătăliei în favoarea 
sa. Pentru eternizarea memoriei celor căzuţi în această luptă împăratul a dispus realizarea pe locul 
bătăliei a mai multe obiective, dominate de memorialul cwioscut până azi ca monumentul de la 
Adamclisi. Definită în veacurile următoare ca „biserica omului" a cunoscut, pe măsura descompunerii 
componentelor, „valorificarea" materialului litic, multe din blocurile respective fiind transportate la 
mari distanţe, printr-o sumară prelucrare devenind adăpători pentru animale în preajma unor îantâni 
sau cişmele. În veacurile XVII -XVIII au fost în atenţia unor trecători impresionaţi de amploarea şi 
valoarea elementelor sculpturale. După 1878 teritoriu revenind României prof. Grigore Tocilescu i-a 
acordat o atenţie deosebită, ajungând în 1895 să elaboreze o monografie, relevând stadiul cunoştinţelor 
dobândite până în acel moment. El a stabilit că monumentul a fost realizat în anii domniei împăratului 
Traian. Până atunci o serie de supoziţii atribuiau lucrarea împăraţilor Constantin, Domiţian, Crassus, 
Valens, Augustus. În anii 1943 şi 1958 monumentul a fost cercetat de Florea Bobu Florescu realizator 
al unei noi lucrări monografice. Referinţă la cele 54 metope, din care azi mai sunt 48. 

Adamclisi este localitatea dobrogeană unde în anii 108-109, din porunca împăratului roman Traian, 
a fost realizat Tropaeum Traiani pentru a-i cinsti pe cei care au căzut în luptele care s-au dat în această 
zonă în anul I 02, armata romană fiind, în partea finală a bătăliei, într-o situaţie deosebit de dificilă în 
confruntarea cu apărătorii daci şi aliaţii lor soldată cu mari sacrificii din ambele tabere. Monumentului 
de mari proporţii i-a fost îmbrăcat emplectonul cu mari panouri dăltuite în piatră, redând episoade 
ale bătăliei, fiind alături de Columna de la Roma, relevantă prezentare a războaielor pe care Imperiul 
Roman le-a purtat pentru cucerirea Daciei. 

În compwierea monumentului remarcăm: treptele dispuse pe 6 rânduri; paramentul cu 6 rânduri, 
lat de 1,80 m. soclul purtător al realizărilor sculpturale. La realizarea lui a fost folosită piatra de calcar 
extrasă din cariera de la Deleni aflată la 3 km. distanţă. Acolo romanii au deschis 4 cariere, extrăgând 
calcarul sarmaţian cu cochilii de moluşte. Pentru asigurarea prinderii blocurilor s-a folosit ca liant 
cimentul ciclopic şi agrafe metalice. Monumentul de la Adam Clisi reprezintă una din cele mai mari 
construcţii din lume cu semnificaţia de simbol al unei victorii dar şi de comemorare a celor căzuţi în 
luptă. La timpul respectiv, prin amplasamentul pe direcţia principală a celor care veneau dinspre nord
est s-a dorit un element de avertizare pentru a şti la ce se puteau aştepta cei cu intenţii cotropitoare. 
Pentru arhitectura şi sculptura romană provincială constituie o mare realizare. Amplasamentul a fost 
semnificativ ales pentru a-i asigura o vizibilitate de la mare distanţă. Aflat pe cota maximă a dealului 
Adamclisi din podişul Deleormanului se află la circa 22 Km de la Dunăre, şi 50 km de la Marea Neagră. 
Cota maximă a terenului 161 m. la care se adăugau cei 30 de m. ai monumentului, deci total 190 m. 
Împrejurimile includeau spre sud la circa 2 km. cetatea întemeiată de împăratul Traian. La nord la circa 
250 m. se afla mausoleul cu o masivă inscripţie cuprinzând numele a mii de ostaşi căzuţi în luptă. La 
nord, la circa 130 m, şi la sud la circa 100 m sunt o serie de movile. 

Pentru cercetători s-au ridicat o serie de probleme referitoare la strategia acţiunii, economia zonei, 
realizarea mausoleului, remarcându-se omogenitatea, unitatea şi simultaneitatea realizărilor. S-a mai 
impus ca o concluzie că monumentul de la data realizării n-a mai fost refăcut ulterior. S-a putut stabili 
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că lucrările de· sculptare au fost realizate de 3 echipe de pietrari. 
3. STEFAN VV. al 111-lea /cel Mare si Sfânt/ (circa 1435/1436, Borzeşti, azi jud. Bacău - 2 iulie 

1504, Suceava, îngropat în gropniţa din ctitoria sa, biserica mănăstirii Putna). A fost un reprezentant de 
scamă 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 
uprilie 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. In anii domniei sale a trebuit să facă fată 
lu numeroase atacuri ale maghiarilor, tătarilor, polonilor şi otomanilor. Prin modul de organizare a 
upărării, 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 
lu Vaslui, în corespondenţa cu papa, a căutat să-i reţină atenţia pentru organizarea unei ample acţiuni 
u 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 
ucele timpuri. 

La 20 iunie 1992 Sinodul B.O.R. l-a canonizat pe Ştefan cel Mare şi pe Constantin Brâncoveanu. 
C. Căzănişteanu, V. Zodian, A, Pandea, Conducători militari - Dicţionar, Editura Militară, 

Bucureşti, 1983, p. 303-306. 
Virgiliu Z. Teodorescu, Întru cinstirea lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, Editura Economică, colecţia 

.. Divertis", Bucureşti, 2004, 176 p. (valorificând documente din arhive, presa timpului, este evocată 
preocuparea de a ridica în forul public simboluri care să releve perena preocupare de a-1 transmite 
viitoarelor generaţii ca demn exemplu). 

4. Grigore N. URECHE (circa 1590/1595 - 164 7, înmormântat într-o criptă în pronaosul bisericii 
Bistriţa). Studii la Lvov. A îndeplinit o serie de înalte demnităţi. Mare spătar şi mare vomic al Ţării 
de Jos al anilor domniei lui Vasile Lupu şi a fost un neobosit cronicar preocupat de a aduna în anii 
vieţii informaţii şi a redacta după experienţa dobândită Letopiseţul Ţării Moldovei, până la anul 1594. 
rrccerea timpului, confruntarea cu izvoarele salvate de vicisitudinile distrugătoare au confirmat cele 
Nlipulate de autor, evidenţiind şi calităţile literare, măiestria folosirii vocabularului pentru prezentarea 
evenimentelor în succesiunea lor. 

Damaschin Mioc, Grigore Ureche, în: Enciclopedia istoriografiei româneşti, Editura Ştiinţifică şi 
l·:nciclopedică, Bucureşti, 1978, 472 p. La p. 334-335. Cronicarul a scris în limba română folosind atât 
izvoare interne, cât şi externe. Din păcate nu s-a păstrat originalul scrierii sale, ajungând până la noi 
lnmscrierile altora care au interpolat propriile lor puncte de vedere. 21 manuscrise sunt purtătoare ale 
i.:ronicii sale. 

5. Antim IYIREANU (circa 1650, 1660, lvir, Georgia- septembrie 1716, Razgrad, Bulgaria), de 
obârşie din lviria, Caucaz, a ajuns ca rob la Istambul unde s-a evidenţiat prin cunoştinţele dobândite, 
fiind un bun poliglot, gravor, tipograf, traducător, predicator. Calităţile acestuia l-au determinat pe 
( 'onstantin Brâncoveanu să-l aducă în Ţara Românească unde i-a încredinţat misiunea de a realiza 
in tiparniţele de la Snagov, Râmnicu Vâlcea şi Bucureşti tipărituri atât pentru credincioşii din ţările 
române, cât şi pentru cei ai altor neamuri aflaţi sub oprimarea islamică. Calităţile sale, inclusiv de bun 
organizator l-au propulsat ierarhic ca episcop de Râmnic şi apoi ca mitropolit al Ţării Româneşti, postură 
rnre l-a situat adeseori în situaţia de a fi sfătuitor de taină al domnului în problemele de politică externă. 
llun gospodar a contribuit la restaurarea ctitoriilor predecesorilor. În Bucureşti a ridicat o valoroasă 
111llnăstire cu hramul Tuturor Sfinţilor pe care a înzestrat-o, stabilindu-i o rânduită chivernisire a tuturor 
veniturilor. După uciderea lui Constantin Brâncoveanu noul domn Neculai Mavrocordat la surghiunit, 
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fiind trimis la Muntele Sinai, însă pe drum a fost asasinat de garda otomană. Moştenirea culturală este 
complexă, relevând gradul de cultură a acestei personalităţi de la cumpăna veacurilor XVII-XVIII. 

6. M. Guriţă, Evocare a personalităţii lui Tudor Vladimirescu, în: „Revista Muzeelor", Bucureşti, 
nr. 3, 1964, p. 275-278 referinţă la fapta lui Ion Gărdănescu care răscumpărând cula de la Cerneţi a 
pus pe un meşter să facă chipul lui Tudor Vladimirescu pentru a-l aşeza în incinta acesteia. Din păcate 
prin distrugerea parţială a lucrării în timpul ocupaţiei inamice a localităţii în Primul Război Mondial 
se cunoaşte numai prenumele acestui meşter sculptor: „Marian" aşa cum este menţionat pe marginea 
piedestalului. A fost considerată această lucrare a fi cel mai fidel portret. În timpul celui de al doilea 
război mondial lucrarea în teracotă a fost restaurată de autorul articolului şi îngropată, pentru ca în 
1946 acesta să o predea muzeului din Turnu Severin. În expoziţia de la Cerneţi a fost ulterior integrată 
o lucrare realizată de Florica Anastasescu, bustul Tudor Vladimirescu. La p. 275 este fotografia bustul 
Tudor Vladimirescu modelat de Marian. 

Virgiliu Z. Teodorescu, Simboluri ale cinstirii dedicate lui Tudor Vladimirescu în: „Oltenia", 
Craiova, seria III-a anul V, nr. 1-2, 2001, p. 31-64 (este evocat modul cum de la cei care i-au fost 
contemporani s-a transmis către urmaşi preocuparea pentru a-i omagia personalitatea prin monumentele 
de for public.) 

7. Tudor C. YLADIMIKESCU (circa 1770/1780, Vladimir, jud. Gorj,- 27 mai I 8 iunie 1821, 
Târgovişte, jud. Dâmboviţa). Părinţii Constantin şi Ioana. Cunoscător de carte deprinsă de la preotul din 
satul natal, ceva mai târziu urmând şcoală şi la Craiova la cea din curtea bisericii Obedeanu împreună 
cu copii lui Ioan Glagoveanu. Carieră administrativă începută cu serviciul la moşia boierului oltean, 
Nicolae Glogoveanu dar mai ales cu valorificarea vitelor pe terţe pieţe Europene. Aceiaşi misiune a 
îndeplinit-o şi pentru Dumitrache Bibescu. Fiindu-i apreciată destoinicia, domnul Constantin lpsilanti 
i-a încredinţat misiunea de a alcătui şi instrui un corp de oaste cu care să asigure protejarea Olteniei de 
repetatele atacuri ale otomanilor conduşi de Pasvan-Oglu A urmat cariera militară în timpul războiului 
ruso- otoman din anii 1806-1812 când a fost înrolat, în armata rusă, cu gradul de parucic (locotenent), 
comandând câteva sute de voluntari români. Pentru faptele sale şi ale subordonaţilor a fost decorat 
cu Ordinul „Vladimir", obţinând şi rangul de boierie fiind pe la 1812 sluger. Puterea otomană îl avea 
permanent în atenţie şi ca atare la un moment dat a fost în situaţia de a petrece o perioadă de timp la Viena 
îndeplinind o serie de misiuni încredinţate de boierul Glagoveanu. Ulterior, pe la 1815, îndeplinea funcţia 
de subprefect (vătaf de plai) de Cloşani. Prin cele moştenite şi prin proprie agonisire averea lui T.V. era 
cuantificată de el în testamentul redactat prevăzător pentru zile negre, la 1817, la suma de 12.500 lei. Ea 
consta din o casă cu vie în dealul Govorei, o moşie şi acareturi la Vladimir, două case mari cu prăvălie 
în Cerneţ, la care adăuga averea mobilă. Cele întreprinse în primele două decenii ale secolului al XIX
lea i-au permis să cunoască, pe toate treptele afirmării sale, situaţia poporului, actele de oprimare la care 
era supus. La moartea domnului Ţării Româneşti, Alexandru Suţu, situaţia de nemulţumire generalizată 
reclama o schimbare. El a fost cel care a considerat că este chemat să acţioneze pentru curmarea acestor 
acte, ridicând „norodul" la acţiune. Proclamaţiile ca cea de la Padeş - Tismana, lansată la 23 ianuarie 
1821, prin formulările de chemare la luptă sunt concludente pentru a înţelege caracterul primei etape 
a revoluţiei, misiunea pe care şi-a asumat-o de a fi salvatorul celor oprimaţi. Ridicând întreaga suflare 
bărbătească din Oltenia a pornit cu aceşti panduri spre capitala Ţării Româneşti. A intrat în Bucureşti 
la 19 martie 182 l .Componenţa acestei armate era eterogenă, mulţi erau indisciplinaţi, porniţi pentru 
a jefui şi astfel a se căpătui. Ca atare el a manifestat o permanentă preocupare pentru curmarea unor 
asemenea manifestări. Corespondenţa purtată cu reprezentanţii stăpânirii otomane şi cu cei ai Rusiei 
este edificatoare pentru modul cum analiza întreprinsă l-au determinat să formuleze revendicările 
pentru schimbarea situaţiei din Ţara Românească. În proclamaţiile date la sosirea la Bucureşti evoluţia 
problemelor i-a impus abordarea aspectelor care evidenţiază faptul că pe lângă caracterul social acum 
revoluţia îşi înscria ca obiective de rezolvat şi cele de natură politică şi naţională. Faptul că pe teritoriul 
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românesc se desfăşurau şi acţiunile Eteriei conduse de Alexandru Ipsilanti, care proclamase chemarea 
la lupă pentru eliberarea teritoriului Greciei, dar care se limita de a fi o prezenţă pe teritoriul românesc, 
supunând populaţia la tot felul de obligaţii ce constituiau, de fapt, noi prilejuri de oprimare, impunea 
noii ocârmuiri instituită de Tudor Vladimirescu rezolvarea operativă pentru a nu oferi puterii suzerane 
pretextul de a interveni cu forţe armate la nordul Dunării. Întrucât Tudor Vladimirescu se ridicase 
pentru înlăturarea a tot ce constituise „regimul fanariot" raporturile între cele două acţiuni a ajuns la un 
stadiu de încordare. În momentul când Eteria, în încercarea de a subordona trupele pandurilor scopurilor 
proprii, s-a lovit de refuzul conducătorului acestora, situaţia a devenit critică. Delimitarea lui Tudor 
Vladimirescu, dezavuarea Eteriei de către ţarul Rusiei, intervenţia la nordul Dunării a trupelor otomane, 
toate au contribuit la o precipitare a evenimentelor. Devenind o piedică pentru Eterie persoana lui Tudor 
Vladimirescu se impunea să fie înlăturată, însă într-un mod care să permită atragerea pandurilor alături 
de eterişti. Ca atare s-a profitat de faptul că unele măsuri adoptate de Tudor Vladimirescu de aspră 
sancţionare a celor care încălcau reglementările instaurate încă de la pornirea revoluţiei, au provocat 
o nemulţumire în rândurile unora din cei care se aflau în fruntea pandurilor. A fost motivaţia pentru 
organizarea complotului care să-l înlăture din fruntea oştirilor sale. Astfel s-a reuşit ca din tabăra de la 
Goleşti, sub pretextul „invitării" la o discuţie cu Ipsilanti, să fie ridicat Tudor Vladimirescu pentru a fi 
dus la Piteşti şi de acolo la Târgovişte unde s-a organizat un simulacru de judecată prin care răpitorii 
l-au condamnat la moarte, asasinatul petrecându-se în perimetrul terenurilor fostei mitropolii a Ungro
Vlahiei. Actul mişelesc s-a finalizat cu aruncarea trupului ciopârţit de casapii Vamava şi Pranga într-o 
lăntână. În următoarele zile a intervenit o rapidă dezagregare a oştirii pandurilor, unităţi răzleţe fiind 
implicate în confruntările cu trupele otomane. Măsurile ulterioare instaurate de puterea suzerană au 
condus la renunţarea la serviciile domnilor fanarioţi şi revenirea la administrarea ţării prin domni 
pământeni, deschizându-se astfel drumul spre acţiunile reformatoare. 

8. Virgiliu Z. Teodorescu, O statuie a lui Gheorghe Lazăr în lumina unui document inedit 
în: „Buletinul Monumentelor Istorice", Bucureşti, anul XXXIX, nr. 4, 1970, p. 65.(Este evocată 
preocuparea generaţiei de la 1848 de a-i conferii formatorului de conştiinţă naţională un simbol al 
cinstirii în forul public). 

9. Gheore:be LAZĂR (5 iunie 1779, Avrig, jud. Sibiu - 17 septembrie 1823, Avrig). Studii la 
Avrig, Sibiu, filozofia şi dreptul la Cluj şi la Viena de teologie, filozofie şi inginerie. La Karlowitz, i-a 
fost blocată hirotonisirea pentru a nu fi ales episcop un român. Revenit în Transilvania pentru scurt timp 
este profesor la Sibiu, unde, pentru vederile sale liberare, a devenit persoană non grata. Fiind oprimat, 
a venit la Braşov devenind perceptorul copiilor familiei Bărcănescu. După scurta escală braşoveană a 
trecut cu această familie în Ţara Românească, fiind într-o primă etapă inginer topometrist, realizator al 
unor valoroase planuri de moşii, precum şi perceptor al copiilor unor mari boieri, receptivi la reformele 
necesare propăşirii ţării. Boierii doritori de reformarea ţării l-au sprijinit în concretizarea intenţiilor 
sale, Gheorghe Lazăr dovedindu-le, prin activitatea sa de inginer hotarnic, că limba română poate 
fi folosită în toate activităţile statului. Militând pentru şcoala în limba română, găseşte sprijinul mai 
multor mari boieri, inclusiv al banului Bălăceanu, efor al şcolilor, care întocmesc o anafora ce a condus 
la numirea lui de către Vodă Caragea ca „dascăl" la 24 martie I 5 aprilie 1818 pentru a preda aritmetica, 
geometria şi geografia la şcoala de la Sf. Sava unde a susţinut cursurile în limba română, punând 
astfel bazele primei şcoli superioare în limba naţională. El a extins programa predând şi geografia 
istorică, gramatica şi filozofia. Autor de manuale, a creat în jurul său o pepinieră, din rândurile elevilor 
săi s-au afirmat elementele care au condus destinele româneşti spre propăşire în deceniile următoare. 
La izbucnirea revoluţiei conduse de Tudor Vladimirescu a fost alături de acesta, fiindu-i sfătuitor de 
taină şi om al calculelor de natura preciziei tragerilor de artilerie, inclusiv al aceleia care a avertizat pe 
boierii trădători reuniţi în incinta bisericii Olteni. Gestul său a fost sancţionat ulterior prin temporara 
suspendare a cursurilor şcolii. Bolnav, s-a retras pentru scurt timp în casele lui Ion Heliade Rădulescu 
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ca apoi să părăsească Bucureştiul pentru a merge la Avrig unde a decedat. Caz rarisim la români, foştii 
elevi i-au dus pe mai departe crezul, contribuind la propăşirea neamului şi totodată manifestându-şi 
constant preocuparea de a-i conferi cuvenita cinstire. Formele de manifestare au fost variate. De la 
construirea edificiului ,,Academiei", de fapt al Universităţii, pe vatra fostei şcoli de la Sf. Sava, prin 
înălţarea în forul public a unor monumente, prin atribuirea numelui său unor prestigioase unităţi de 
învăţământ, prin constituirea unuia din înaltele premii conferite de Academia Română, până la alte 
multe, Gheorghe Lazăr este o moştenire pentru neamul românesc de mâine. 

10. Alecsandru Ioap I Cuza (8/20 martie 1820, Huşi, azi jud. Vaslui-3/15 iunie 1873, Heidelberg, 
Germania, înmormântat la Ruginoasa). Studii la Paris, carieră militară şi în aparatul administrativ, 
revoluţionar la 1848, a fost exilat; a participat la acţiunea de informare a opiniei publice europene 
referitoare la trecutul şi aspiraţiile poporului român; la revenirea în Moldova a militat pentru Unirea 
Principatelor, deputat, ales de Adunările Elective ca domn al Moldovei la 5 şi al Ţării Româneşti la 24 
ianuarie 1859 al Principatelor Unite Române, al României din ianuarie 1862. 

La 20 noiembrie I 2 decembrie 1861 Poarta Otomană a emis Firmanul de organizare administrativă 
a Moldovei şi Valahiei, semnat de sultanul Abdul Aziz, prin care era admisă Unirea administrativă 
a Principatelor, dar prin nota restrictivă, introdusă la sugestia Austriei, limita această recunoaştere a 
Unirii numai la timpul domniei lui Alecsandru Ioan I Cuza. 

Cei 7 ani de domnie au constituit o perioadă care l-au solicitat la reformarea radicală a statului pe 
drumul modernizării, pregătind etapele următoare care au condus la obţinerea Independenţei de Stat şi 
Marea Unire. 

11. Realizările ajung să fie cunoscute de către public prin expuneri în locuri publice, expoziţii 
temporare. 

A.N.-D.A.l.C„ fond Muzeul Al. Saint Georges, inv. 654, dosar~ Explicaţiunea operelor de 
pictură, sculptură a artiştilor în viaţă - expuse în sala cea mare de la Ministerul Cultelor la 25 aprilie 
1865 Imprimeria Statului, Bucureşti, 1865, Catalog: 

poziţia 55 Portretul Alecsandru Ioan I Cuza, lemn, profil, lucrare realizată de Mihail Babic, 
născut în Bucureşti, elev al Academiei de Artă din Viena. 

poziţia 58 Bustul Alecsandru Ioan I Cuza realizator Karl /scris Carol/ Storck născut la Hanau, 
elev al Academiei de Artă din Miinchen. 

„Boabe de grâu", Bucureşti, anul IV, nr. 3, martie 1933, p. 183: ante 1865 bustul Alecsandru Ioan 
I Cuza, gips, Karl Storck. 

12. Virgiliu Z. Teodorescu, Un proiectat monument al Unirii, în: „Buletinul Monumentelor 
Istorice'', Bucureşti, anul XXXIX, nr. 4, 1970, p. 71 (este prezentată preocuparea aducerii în forul 
public a unui simbol evocator al înfăptuirii Unirii de la 1859). 

Ibidem, Contribuţii documentare referitoare la monumentele de for public din oraşul ~aşi, 
în: „Revista Arhivelor", Bucureşti, anul LXXI, voi. LVI, nr. 3, 1994, p.257-261 (recurgând predilect la 
documente din Arhivele Statului sunt evidenţiate elementele care sugerează geneza, soarta acestora în 
decursul anilor). 

13. Anii care au urmat la final de veac XIX şi început de secol XX a antrenat numeroase 
comunităţi la acţiune pentru a integra în forul public semnificative simboluri ale recunoştinţei la adresa 
înfăptuitorilor Independenţei. S-a realizat pe linie de stat realizarea şi amplasarea pe teritoriul Bulgariei 
a unor asemenea monumente. 

Ioana Cristache Panait, Monumente comemorative ale războiului de independenţă 1877-1878, 
în „Revista monumentelor" seria „Monumente istorice şi de Artă", Bucureşti, nr. 2, 1977, p. 77-78. 
Mausoleul de la Griviţa construit de statul român la 1902. 

O serie de localităţi au comandat, acţiunea continuând până la declanşarea celui de al Doilea Război 
Mondial. 
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Virgiliu Z. Teodorescu, Sculptorul Mihai Onofrei, mărturii monografice, Editura Junimea Iaşi, 
2003, 177 p. (sunt valorificate documente din Arhivele Naţionale, arhiva familiei, presa timpului pentru 
11 evidenţia contribuţia artistului plastic la îmbogăţirea patrimoniului artistic românesc, predilect al 
l'clui de for public). Referinţă la monumentul din localitatea Poiana, jud. Dolj unde, în primele luni ale 
n\zboiului, domnitorul Carol I a avut comandamentul unităţilor dispersate pe malul stâng al Dunării. 
< 'upitala României s-a aflat antrenată într-o îndelungată discuţie pentru a se defini ce monument va 
ridica. În schimb doljenii au realizat o lucrare de amploare la Craiova, încredinţând sculptorului 
I limitrie Pavelescu Dimo modelarea componentelor unei compoziţii. 

AminJiri de la dezvelirea monumentului „Independenţei" din Craiova, Editura Ramuri, Craiova, 1913. 
14. Ne referim la întreaga gamă de simboluri de la cele mai modeste ridicate pe parcursul 

următoarelor două decenii în aproape toate localităţile (sate, comune, oraşe) pentru Eroii respectivelor 
rnmunităţi, la cele menite a eterniza cinstirea Eroilor în Jocurile marilor bătălii (mausolee, cimitire de 
< lnoare), la cele cu caracter naţional, evocatoare ale Eroilor diverselor genuri de arme combatante în 
marea conflagraţie, la cele care au sintetizat cinstirea tuturor celor care, prin sacrificiul lor, au contribuit 
lu reîntregirea neamului. 

Virgiliu Z. Teodorescu, Monumentul de for public, în: „Evenimentul'', Bucureşti, anul I, nr. 13, 
iulie 1990, p. 4 (la momente de profunde prefaceri în viaţa societăţii se impune să fie atent analizat 
mesajul monumentelor pentru a nu le fi lezată existenţa de ignoranţa unor minţi zdruncinate). 

Ibidem, Simboluri ale cinstirii dedicate Ecaterinei Teodoroiu, în: „Buletinul Muzeului Militar 
Noţional", Bucureşti, 2005, p. 160-185 [comunicare prezentată împreună cu Elisabeta V. Teodorescu la 
sesiunea de comunicări din cadrul Muzeului Naţional de Istorie a României] 

Ibidem, Întru cinstirea Eroilor Neamului, în: Simpozionul Tradiţie şi educaţie, organizat de 
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Bucureşti, 2005, p. 7-27. (istoricul modului cum 
poporul român ştie să-i onoreze pe cei care s-au sacrificat pentru binele Patriei). 

Ibidem, Arcul de Triumf, Editura Militară, Bucureşti, 1995, 71 p. text, imagini, bibliografie 
(valorificând documentele epocii, este evocată istoria acestui simbol al demnităţii naţionale, formulându
se propunerea ca interioarele să servească pentru organizarea unui muzeu, cu acces Ia aticul edificiului). 

Ibidem, Monumentul Unirii din Cernăuţi, în: „Magazin Istoric", Bucureşti, anul XXVIII, nr. 12 
(333), decembrie 1994, p. 12 (succintă evocare a genezei, a modului de organizare a concursului, de 
udjudecare a realizării de către sculptorii Theodor Burcă şi Spiridon Georgescu, solemnitatea dezvelirii, 
netul distructiv al agresiunii U.R.S.S. în 1940). 

15. Virgiliu Z. Teodorescu, Monumentul de for public în viziunea finanţistului Eugenio Carada, 
în: „Historia urbana", Bucureşti, tomul XV, 2007/1-2, p. 131-141. 

16. Adrian-Sivan Ionescu, Învăţământul artistic românesc 1830-1892, Editura Meridiane, 
Bucureşti, 1999, 432 p. (VZT). 

17. Din multele exemple relevând odiseea unor viitoare monumente, considerăm ca fiind deosebit 
de concludent modul cum a evoluat suita de concursuri care au condus la încredinţarea realizării 
monumentului Eroilor aerului sculptoriţei Lidia Kotzebue. 

Virgiliu Z. Teodorescu, Contribuţii la cunoaşterea autorului monumentului Eroilor Aerului din 
Bucureşti, în: „Muzeul Naţional", voi. IX, Bucureşti, 1997, p. 197-210 + pi. (eronate formulări în 
privinţa creatorului monumentului mi-a determinat parcurgerea documentelor de arhivă, coroborate 
cu corespondenţa urmaşului artistei plastice Lidya Kotzebue pentru a înlătura interesatele aserţiuni). 

18. Henri STAUL ( 1877 - 18 februarie 1942, Bucureşti, cimitirul Catolic). Studii universitare, 
stenograf al Adunării Deputaţilor, carieră didactică, a predat la Şcoala Superioară de Război, expert 
grafic, profesor la Şcoala de Arhivistică, numismat, membru al S.N.R„ istoric, scriitor, autor de manuale 
de limbi străine, stenografie, grafologie, publicist. 

19. Henri Stahl, Statuile bucureştene, în: „Gazeta municipală", Bucureşti, anul X, nr. 476, 22 iunie 1941, p. l. 
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20. Monumentul Avântul Ţării lucrare modelată de sculptorul Emil W. Becker 
Virgiliu Z. Teodorescu, Contribuţii la cunoaşterea activităţii sculptorului Emil W. Becker, în: 

„Muzeul Naţional Cotroceni, Studii şi articole de istorie şi istoria artei, Bucureşti, Editura Sigma, 
2001, p. 452-467. Din motive de spaţiu tipografic au fost înlăturate notele autorului (evocare a vieţii şi 
activităţii creatoare a realizatorului multor şi valoroase monumente de for public). 

21. Anterior datei de 8 octombrie 1878 această importantă arteră era definită ca Drumul Târgoviştei. 
Decizia adoptată de Consiliul comunal al oraşului Bucureşti a condus la atribuirea denumirii care să 
amintească posterităţii faptele de arme, sacrificiile din 30 august 1877 şi din lunile următoare care s-au 
soldat cu cucerirea celor două redute Griviţa şi lucrările genistice intermediare. 

Avântul Ţării, din calea Griviţei, monument iniţial amplasat în faţa clădirii vechii Şcoli Militare 
de Artilerie şi Geniu, a fost mutat în Piaţa Valter Mărăcineanu într.: clădirea care ani de zile a găzduit 
M.Ap.N. şi cea a Operei Române distrusă de cutremurul din IO noiembrie 1940. 

22. Nicolae Yalter MĂRĂCINEANU (30 mai 1840, Bucureşti - 30 august 1877, la asaltul pentru 
cucerirea redutei Griviţa din împrejurimile Plevnei, Bulgaria, la Ciorogârla, în cimitirul mănăstirii 
Samurcăşeşti un cenotaf realizat de mama sa Luxiţa Valter Mărăcineanu), voluntar în armată din 1858, 
pregătire şi carieră militară, căpitan în 1868. La 30 august 1877 comanda batalionul I din Regimentul 8 
de Linie şi a căzut conducându-şi subalterni la atac cu chemarea DUPĂ MINE COPII! 

La 8 octombrie 1878 a intrat în vigoare decizia adoptată de Consiliul comunal al oraşului Bucureşti 
prin care numele eroului a fost dat pieţii de la intrarea principală (pe atunci) în Grădina Cişmigiu. 

23. Virgiliu Z. Teodorescu, Întru cinstirea Eroilor Neamului Românesc - Monumente înlăturate 
- Monumente văduvite - Pledoarie pentru ca în întâmpinarea Centenarului Marii Uniri aceste sacre 
simboluri ale forului public să fie o prezenţă evocatoare a cinstirii din partea făuritorilor Marelui 
Ideal, în: Eroi şi Morminte, editor: Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, volumul II, Bucureşti, 2008, 
233 p. La p. 208-233. 

24. Soyjetizare proces complex conceput de U.R.S.S. pentru extinderea supremaţiei Moscovei 
asupra ţărilor din răsăritul Europei şi din alte continente. Pentru a justifica cele preconizate s-a recurs 
şi la o grosolană mistificare a istoriei. În cazul României obârşia era de factură slavă. În multe privinţe 
cele preconizate de regimul bolşevic erau preluări din arsenalul uzitat de Rusia ţaristă de la Petru cel 
Mare, amplificate şi cosmetizate de activa propagandă bolşevică. Pentru fiecare ţară au fost elaborate 
îndrumări etapizate, agentura „coloanei a V-a" dobândind din timp date concrete care au oferit la 
momentul oportun posibilităţi de acţiune care să înlăture eventuale erori. Atunci când arhivele acestei 
operaţiuni vor deveni cercetabile de către cei interesaţi, multe necunoscute ale anilor veacului XX vor 
fi, sperăm, elucidate. 

Dragoş Zamfirescu, Sovietizarea. României. O perspectivă geopolitică, în: „Arhivele 
Totalitarismului", Bucureşti, anul III, nr. I, 1995, p. 16-25. 

25. Virgiliu Z. Teodorescu, Simboluri de for public ale cinstirii Eroilor români din cel de al 
doilea Război Mondial, în: „Hrisovul'', Bucureşti, XIII, 2007, p. 183-194. 

26. lyan MESTROYIC (15 august 1883, Vlllolje, Slovenia - 1962, South Bend - S.U.A. 
rămăşiţele pământeşti aduse în mausoleul familiei din Otavice), familia era din părţile Dalmaţiei 
de la Zagora, Croaţia, studii de artă plastică la Viena, sculptor, pictor, grafician croat, opţiuni 
pentru sculptura monumentală cu lucrări care i-au fost comandate şi integrate în forul public sau 
colecţii de artă din întreaga lume. Amintim pe cele de la Dubrovnic, Zagreb, Split, Belgrad, New 
York, Cavtat, Otavice, Avala, Roma, South Bend, Lovcen. In România, la începutul deceniului al 
patrulea, când acesta era directorul Academiei de Belle Arte din Zagreb, Oscar Han aprecia că Ivan 
Mestrovic, prin lucrările prezente la Londra, Paris, Viena, Praga, Veneţia, Roma şi în America, se 
situa alături de Rodin, Bourdelle printre cei mai reprezentativi creatori ai lumii pentru sculptura 
primei jumătăţi a secolului XX. 
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27. !:mtl..l Eitel-Frederic-Zepbjrjn-Ludoyic de Hohenzollern Sjgmaringen (8/20 martie 1839, 
S11unaringen-Germania - 27 septembrie 1914, Sinaia, înmormântat în pronaosul Bisericii Episcopale 
11111 Curtea de Argeş), studii militare şi de istorie; a întreprins călătorii în ţările Europei occidentale; 
111 primăvara anului 1866 a fost contactat de către Ion C. Brătianu, acceptând preluarea conducerii 
l!11111âniei. Alegerea a fost supusă unui plebiscit la 8 aprilie 1866. Rezultatul a condus la aducerea sa 
111 1ură, sosind la Turnu Severin la 9 mai, iar la 1 O mai a ajuns în Capitală, fiind proclamat domnitor al 
ll11111âniei, jurământul în calitate de domnitor depunându-l la 30 iunie după ce Adunarea Constituantă a 
111l11ptat noua Constituţie a ţării. Domnitorul Carol I desfăşurând în anii care au urmat o amplă acţiune 
dl· pregătire a ţării în vederea obţinerii şi consolidării Independenţei de Stat. A fost comandantul suprem 
111 urmatei române şi din luna septembrie 1877 comandant al armatelor ruso-române pe frontul de 
l111presurare a Plevnei, după eşecul acţiunilor coordonate de comandamentul rus, în luna august. Pentru 
1H•111.urarea bunei receptări a tânărului stat independent pe plan european, a adoptat titlul de prinţ regal, 
1111· prin votul de la 14 martie 1881 al Parlamentului Românei a fost instaurat regatul. Funcţia de rege 
11 preluat-o la 10 mai 1881 pe care a exercitat-o până la moartea sa. Pe parcursul anilor de conducere a 
ill•slinelor României a avut în atenţie toate sectoarele vitale pentru propăşirea ţării. A fost un susţinător 
111 ridicării şi afirmării culturii româneşti, acordând atenţie deosebită Academiei Române, Ateneului 
l!11mân şi altor instituţii de ştiinţă şi cultură. În anul 1891 a pus bazele Fundaţiei Universitare Carol I, 
111 l·nrui edificiu a fost menit a adăposti tezaurul de manuscrise, cărţi şi periodice în corpurile de clădire 
11dicate pe parcursul anilor vieţii sale; colecţionar, donator, publicist, membru de onoare al Academiei 
ll11111âne ales la 15/27 septembrie 1867. Om meticulos, preţuitor al timpului, se odihnea prin exercitarea 
11 multiplelor preocupări practice. Exemplificăm că s-a ocupat şi cu sculptura în lemn. Printre altele 
11 sculptat un dulap mare din lemn de nuc masiv. Peste ani, lucrarea a fost identificată şi semnalată la 
ll1hlioteca „V.A. Urechia" din Galaţi. Memorialist. La Arhivele Naţionale sunt păstrate numeroase 
l11scrisuri relevante pentru conturarea personalităţii sale. 

Virgiliu Z. Teodorescu, Simboluri ale cinstirii dedicate regelui Carol I, în: „Acta Moldaviae 
Mcridionalis" XXV-XXVII, voi. I, Vaslui, 2007, p. 304-325. 

28. Ferdjnand I, Victor Albert Meinrad de Hohenzollem (12/24 august 1865, Sigmaringen, 
I il'rmania - 20 iulie 1927, Sinaia jud. Prahova, înmormântat la Curtea de Argeş). Nepot al regelui 
I ·11rol l, studii primare la Diiseldorf, Şcoala militară la Cassel, universitare la Tubinfen şi Leipzig unde 
11 urmat cursurile de economie politică, ştiinţele financiare şi dreptul roman, a urmat din 1883 cursuri 
1k limba română până a venit în România în anul 1889 şi a fost declarat prinţ moştenitor al tronului, a 
111~1 integrat în armata română cu gradul de căpitan în deceniul următor fiind avansat treptat, în 1895 
1111111gând la gradul de colonel primind comanda Regimentului 4 Roşiori. La 1898 fiind avansat general 
1k brigadă devenind r9E\e al României la 28 septembrie/IO octombrie 1914. La 14/27 august 1916 a 
ill·darat război Puterilor Centrale. A participat la campaniile militare din anii 1913, 1916, 1917. Logodit 
111 22 aprilie 1892 la Postdam şi s-a căsătorit la Sigmaringen în 29 decembrie 1892, cu principesa Maria 
Alexandra Victoria, ducesă de Saxa. La 23 ianuarie 1893 perechea princiară a ajuns în Capitală. În 
11prilie 1897 prinţul F. s-a îmbolnăvit, îngrijirile acordate de medicii C. Buicliu, I. Cantacuzino şi W. 
l\rcmnitz i-au salvat viaţa. La cumpăna veacurilor XIX-XX a fost o permanentă prezenţă la manevrele 
11111itare, dar şi în problemele de stat. Prin decesul regelui Carol I a fost desemnat rege al României 
111 septembrie 1914. A participat la campania anilor 1916-1917, fiind un exemplu de demnitate şi 

1kplină dăruire în conformitate cu jurământul făcut la suirea pe tronul României. A fost încoronat la 15 
11l'lombrie 1922. Anterior şi post 1914 a promovat acte de caritate şi de sprijinire a culturii, a acordat o 
111c111ie deosebită oraşului laşi, capitala României în perioada refugiului 1916-1918, inaugurând la 24 
ll'11ruarie 1927 Fundaţia Culturală „Regele Ferdinand I", pentru propăşirea căruia a lăsat testamentar o 
1111portantă sumă; publicist, membru de onoare al Academiei Române. Pentru atitudinea manifestată de 
11 li permanent alături de poporul român, acesta 1-a definit ca „cel Loial". 
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21 noiembrie 1880, Sigrnaringen-Germania încheierea Actului de Familie prin care a fost stabilită 
formula ca prinţul Ferdinand de Hohenzollern, nepot de frate al domnitorului Carol I devenea moştenitor 
al tronului României. 

29. Un exemplu concludent îl constituie situaţia monumentului Unirii de la Iaşi, simbol preconizat 
a avea ca element sculptural dominant statuia Domnului Unirii de la 1859. Ploconisrnul, oportunismul 
s-au implicat în a face posibilă o asemenea realizare, fiecare etapă fiind prilej de tergiversare, până la 
momentul reacţiei regelui Carol I care, ostentativ, prin suma oferită realizatorilor şi angajamentul că va 
participa la dezvelirea monumentului ce-l cinstea pe Alecsandru Ioan I Cuza şi apropiaţii colaboratori, 
a determinat pe răuvoitori să-şi tempereze acţiunile contrare. 

30. Poate fi dat ca exemplu întreprinzătorul librar-editor Şaraga de la Iaşi care s-a implicat în acţiunea 
de ridicare a unor viitoare monumente ieşene realizând medalii din a căror vânzare o importantă sumă 
era virată iniţiatorilor. 

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 - laşi", 

fondată în anul 1877, a evidenţiat în decursul anilor preocupările lui Sarnoil 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 I, 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 + a arbore genealogic. 

31. 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, licenţa 
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, colecţii din străinătate. 
Carieră universitară, diplomatică, reprezentant al României la Roma şi Atena, publicistică. Pentru 
popularizarea ştiinţelor naturii, a întronării respectului pentru mediul înconjurător şi de a înlătura 
ignoranţa, superstiţiile a pus bazele revistei „Natura". A fost iniţiator al unor instituţii menite de 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 ,,Arnicii Instrucţiunii", în 1866, transformată în 1867 în „Societatea pentru 
învăţătura poporului român", Societatea „Filarmonică", în 1868, Societatea ,,Arnicilor 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, a fost ales la 1/13 aprilie 1884 membru 
corespondent al Academiei Române. 

32. Ateneul Român constituie rezultatul preocupărilor de ridicare culturală a poporului român, 
obiectiv major al generaţiei de la 1848, înfăptuitoarea Actului Unirii din 1859 şi a suitei de reforme 
care au deschis drumul spre modernizarea societăţii româneşti. Ca atare, în al şaptelea deceniu 
(25 ianuarie 1865) au fost puse bazele societăţii Ateneul Român de către Constantin Esarcu, V.A. 
Urechia, Nicolae Creţulescu, ş.a. care, de la începuturi modeste, activitatea fiind găzduită în casele 
Ghiculeştilor (Costache Ghica) din apropierea grădinii Cişmigiu, la intrarea principală de atunci, astăzi 
Piaţa Valter Mărăcineanu, a ajuns, prin activităţile desfăşurate, prin capacitatea de atracţie a noi şi 

noi participanţi, la nevoia stringentă a unui local corespunzător. La acţiunea de strângere a fondurilor 
necesare, chemarea mobilizatoare a lui Constantin Esarcu „Daţi un leu pentru Ateneu!", răspunsurile 
au fost prompte, mijloacele variate de colectare conducând la o participare solidară a tuturor românilor, 
fapt care a permis ca între anii 1886-1888 să se desfăşoare lucrările de construcţie ale palatului după 
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proiectul arhitectului francez Albert Galleron, având colaborator pe arhitectul român Constantin 
Hăicoianu. Aceştia au fost obligaţi de fundaţia construcţiei începută, dar abandonată a unui manej de 
circ, să dea o formă circulară zonei centrale a edificiului menit să adăpostească sala centrală pentru 
manifestări. La lucrările de fierărie proiectanţii au avut colaborarea arhitectului german Schwalbach. 
Peste ani au intervenit o serie de lucrări de extindere, de modificare a spaţiilor pentru a le conferi noi 
funcţionalităţi. Astfel au fost adăugite cele două aripi pentru găzduirea Pinacotecii Statului. Lucrarea a 
fost proiectată de arhitectul Leonida Negrescu. Dintre multiplele funcţionalităţi avute în timp de acest 
edificiu consemnăm şi menirea de gazdă a Parlamentului României în anii 1919-1920. O intervenţie 
de amploare pentru facilitarea a noi activităţi a fost obţinută prin lucrările întreprinse sub conducerea 
urhitectului I. Ionescu în anii 1924-1928.] 

Terenul cândva în afara oraşului, devenise la un moment dat o mare livadă cu vişini, care, 
imbătrânită, a căzut tăiată de secure pentru ca vei vistiernicul Mihail Cantacuzino să ridice o bisericuţă 
~i chilii ca metoh al Episcopiei Râmnicului, înfiinţând aici şi o şcoală românească ce a dăinuit până la 
I M38, activitatea fiindu-i curmată ca urmare a distrugerilor provocate de marele cutremur. 

În iulie 1872 Consiliul Comunal al Capitalei a decis ca pe locul respectiv să fie înălţată o coloană 
monumentală evocatoare a anteriorului metoh al Episcopiei Râmnicului. A fost o acţiune de amplă 
m1dicare a zonei, vechile ziduri fiind înlăturate prin demolare. Pentru realizarea coloanei a fost primit 
in septembrie 1872 proiectul întocmit de arhitectul Alexis Godellot. În luna noiembrie 1874, la numai 
dllcva zile după „dezvelirea" statuii ecvestre Mihai Viteazul a avut loc şi dezvelirea coloanei. Terenul 
11 fost achiziţionat de amatorii de hipism doritori a avea un loc de manej. Ambiţioasa dorinţă implica 
lns!I mari cheltuieli şi, ca atare, după efectuarea săpăturilor şi turnarea fundaţiilor n-au mai fost banii 
necesari ca lucrările să fie continuate. Timp mai bine de un deceniu terenul a fost din nou o problemă 
pentru edilii Capitalei aflată în plin proces de metamorfozare pentru a deveni reala emblemă a tânărului 
Mini independent. Cum ateneiştii îşi doreau un teren de construire a preconizatului sediu propriu care 
•A fie central şi nu prea departe de locul unde îşi începuseră frumoasa misiune de luminători prin 
11l"lul cultural, atenţia Ie-a fost reţinută de terenul fostului metoh. Astfel demersurile întreprinse s-au 
llnulizat prin luarea în stăpânire şi trecerea operativă la acţiunea de elevare a edificiului mult dorit. În 
111rul coloanei a fost amenajată o grădină având o largă deschidere spre Calea Victoriei, care permitea 
1•vidcnţierea arhitecturii noului edificiu. În 1890 harnicul primar, Emanoil Protopopescu-Pake a dispus 
11111turea coloanei, definită din acel moment de hâtri locuitori ai Capitalei „Chibritul lui Pake". Aşa a 
1111111s pentru o temporară existenţă pe noul bulevard al axului vest-est, în piaţa de la intersecţia cu strada 
l'l'ilor, care peste ani a devenit Piaţa Rosetti, în momentul când călătoarea coloană va fi din nou mutată 
pentru a face Ioc monumentului evocator al personalităţii lui C.A. Rosetti. 

Marea sală cir«ulară a Ateneului Român are diametrul de 28,50 m. şi înălţimea de 16 m. La etaj, 
1lt'nsupra vestibulului central este o sală destinată multiplelor funcţionalităţi culturale. 

Palatul A.R. a fost inaugurat în mod festiv la 14 februarie 1888, cu care prilej Alexandru Odobescu 
11 rostit un magistral discurs. Societatea a reuşit, ca pe parcursul anilor de activitate, să se bucure de 
prezenţa celor mai autorizate personalităţi care, prin specificul preocupărilor, au oferit auditoriului 
11•11111rcabile expozeuri. Pe parcursul anilor, spaţiile construcţiei şi ale grădinii limitrofe au cunoscut 
1111111croase metamorfoze, oferind, în cadrul edificiului, noi posibilităţi de extindere a genurilor de 
111·1ivitate, fiind gazda unei bogate biblioteci, a Pinacotecii Statului, a unor expoziţii sezoniere, săli 
p1•111ru muzică şi spectacole cinematografice. În cel de al patrulea deceniu, s-a finalizat un vechi 
111•1.iderat, realizarea marii fresce de către pictorul Costin Petrescu, lucrare care însă, prin modul cum 
1111111 istoria poporului român, a cunoscut timp de aproape două decenii (1948-1966) o acoperire care, 
d111 foricire, s-a dovedit protectoare până la momentul când istoria naţională revenea la matca ei, 
lnlAlurându-se toate încercările de slavizare, sovietizare menite a ne integra în lagărul socialist. Au 
l11NI tocmai anii, când activitatea a fost curmată, societatea Ateneul Român abuziv desfiinţată, localul 
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fiind atribuit, la 1948, în exclusivitate, Filarmonicii „George Enescu". Cu rare excepţii, şi acelea de 
natură propagandistică, sala Ateneului Român a mai găzduit şi manifestări de amploare dedicate unor 
centenare de natură culturală. 

33. C. Esarcu, Rolul monumentelor în istoria unui popor. Monumentul Plevnei. Memoriu citit în 
şedinţa Atheneului de la 3115 noiembrie 1883, Tip. Românul, Carol Gobl, Bucureşti, strada Doamnei 
14, 1883, 15 p. [A.N. Biblioteca III 4115 ]. Lap. 6. 

34. Cuvinte incluse şi în ambientul unor medalii ale timpului. Prin număr şi varietatea materialelor 
folosite la confecţionarea lor, modicul preţ al celor comune precum şi prin tiraj şi absorbţia de către 
public au avut o contribuţie majoră la mediatizarea acestui sfat. 

35. Petre Gârboviceanu (25 iunie 1862, Gârbovăţul de Jos, jud. Mehedinţi - 13 decembrie 1934, 
Bucureşti, cimitirul Bellu, figura I O, locul 18). Studii şi doctorat în filosofie şi pedagogie, carieră 
didactică, director al Şcolii Normale, profesor universitar, om de cultură, întemeietor de aşezăminte 
culturale, secretar general al Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, administrator al Casei 
Bisericii, activitate în domeniul monumentelor istorice, activitate de conferenţiar în cadrul Ateneului 
Român, traducător, publicist, om politic, deputat, militant pentru unitatea naţională a tuturor românilor. 

36. Petre Gârboviceanu, Monumentele noastre istorice, conferinţă la Ateneul Român la 20 martie 1932, 
în: ,,Anuarul Ateneului Român pe 1932", Bucureşti, p. 96 - . [A.N.-D.J. Botoşani, Biblioteca 3.925]. 

37. Vasile PÂRVAN (28 septembrie 1882 /JO octombrie 1882, Huruieşti, cătunul Perchiu, jud. 
Bacău - 26 iunie 1927, Bucureşti, cimitirul Bellu, figura I 00, locul 11 ), studii primare la Bereşti, 
secundare la Bârlad, promoţia 1900, universitare la Bucureşti, Facultatea de Litere, specializare la 
Jena, Berlin, Breslau, doctor în filosofie la Breslau, activitate la Biblioteca Academiei Române, carieră 
universitară, director al Muzeului Naţional de Antichităţi din Bucureşti şi al Şcolii Române de la Roma, 
fondator al Institutului de studii sud-est europene, autor al cercetărilor arheologice care s-au constituit 
şcoală pentru urmaşii săi, autor a unor prestigioase studii, editor, publicist, animator cultural, donator. 
Activitatea sa ca arheolog, istoric şi filosof al istoriei, participarea la viaţa ştiinţifică internaţională 
l-a promovat în numeroase instituţii ştiinţifice din lumea întreagă. A acţionat pentru realizarea actului 
cultural militând pentru editarea de valoroase lucrări din varii domenii. Cele preconizate au stat la baza 
înfiinţării, organizării şi bunei desfăşurării a activităţii Editurii „Cultura Naţională" al cărei director a 
fost până la prematurul deces. A fost ales membru corespondent la 18/31 mai 1911, şi titular la 18/31 
mai 1913 al Academiei Române. A rostit discursul de recepţie la 28 mai/I O iunie 1914 cu tema În 
memoriam Constantin Erbiceanu. 

38. Virgiliu N. DRĂGHICEANU (?mai 1879, Târgovişte - ? decembrie 1964, Bucureşti), 
studii universitare la Bucureşti, carieră de cercetător în domeniul trecutului istoric desfăşurată în cadrul 
Comisiunii Monumentelor Istorice al cărui secretar-director a fost timp de ani de zile, organizator al 
Muzeului Religios sub auspiciile Casei Şcoalelor, a unor expoziţii peste hotare cu valori de patrimoniu 
românesc, publicist, a fost ales membru corespondent al Academiei Române la 4 iunie 1926, reconfirmat 
la 22 iunie 1990. Căsătorit cu Constantina Gaşpar. 

Virgiliu Z. Teodorescu, Virgiliu N. Drăghiceanu şi monumentele istorice, în: „Revista 
Monumentelor Istorice", nr. 2, 1992, Bucureşti, 1998, p. 76-84. 

39. Alexandru BUSUIOCEANU (10 iunie 1896, Slatina, jud. Olt - 24 ianuarie 1961, în Spania 
?/), istoric şi critic de artă, poet şi eseist român, după 1938 a trăit şi lucrat în Spania cu preocupări 
predilecte pentru arta italiană şi spaniolă. 

Alexandru Busuioceanu, Scrieri despre artă, Editura Meridiane, Bucureşti, 1980. Supra coperta la 
interior are reprodus portretul Alexandru Busuioceanu, bronz, lucrare modelată de C. Medrea. [A.N. 
Biblioteca III 21.342]. 

„Personalitate complexă, istoric şi critic de artă, eseist, poet de limbile română şi spaniolă, 
profesor universitar la Bucureşti şi la Madrid, AL Busuioceanu aparţine deopotrivă culturii române 
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1·a şi celei spaniole" (C. Popescu-Cadem). 
40. Al. Busuioceanu, Cronica plastică - Monumente, în: „Gândirea, Bucureşti, anul XIV, nr. 1 O, 

decembrie 1935, p. 534, 535. 
41. H. Stahl, Renovarea monumentelor Capitalei, în: „Gazeta municipală", Bucureşti, anul VII, nr. 

154, 25 decembrie 1938, p. 2. [A.N. Biblioteca P III 75). Vezi si: Henri Stahl, Statuile bucureştene, 
in: „Gazeta municipală", Bucureşti, anul X, nr. 476, 22 iunie 1941, p. I. 

42. Bucureştii cari se duc, Bucureştii cari s-au dus. Ce monumente din Capitala noastră ne mai 
11t1rbesc despre trecutul ei? În: „Gazeta municipală", Bucureşti, anul VII, nr. 343, 9 octombrie 1938, 
p. 1-2 reproducerea articolului lui Gala Galaction din „România", referinţă la disparitia unor edificii. 
I A.N. Biblioteca P III 75). 

43. Gala GALACTION /Grigore Pjsculescu/ (16 aprilie 1879, Vatra Schitului Dideşti, jud. 
Teleorman - 8 martie 1961, Bucureşti, înmormântat în cimitirul mănăstirii Cemica). Studii primare în 
sul şi la Roşiorii de Vede, liceul la „Sf. Sava" Bucureşti 1890-1898, timp de un an a urmat cursurile 
1:ucultătii de Litere şi Filozofie pentru a trece la Facultatea de Teologie, finalizând pregătirea în 1903, 
doctor în teologie la Cemăuti în 1909, teolog îndeplinind înalte misiuni în cadrul B.O.R„ carieră 
universitară, scriitor debutând în 1894, traducător, publicist, membru titular al Academiei Române ales 
lu 23 mai 194 7 şi membru titular onorific desemnat la 9 iunie 1948. Discursul de receptie l-a tinut la 28 
11111i 1948 vorbind despre Discursul lui Aristia. 

44. George Călinescu, Scrieri despre artă, Bucureşti, 1968: 
p. 142-146 G.M. Cantacuzino pătrar de veghe; 
p. 146-148 Frica de monumental. Combate teza că se pot ridica monumente numai de ţările bogate; 
p. 148-150 sentimentul cetătii; 
p. 150-153 bunuri comunale; 
p. 154-156 Economia gratuitului (publicat în: „Ecoul", nr. 244, 24 august 1944): „Monumente, 

monumente! Acesta este strigătul românului de mâine. La o parte cu modestia şi bunul simţ, cu 
11rudenţa aşa zisă economică. Un om zăpăcit se Împrumută şi ridică un palat, n-are cu ce plăti, 
,1 pierde palatul, Însă acesta e o realitate care va rămâne. Popoarele nu dau niciodată faliment, 
lot ce construiesc e un câştig„ orice codire e o pierdere. Melcul e un gram de carne care lasă o 
adevărată pagodă, să presărăm şi noi lumea cu cochiliile noastre: piramide, obeliscuri, columne, 
arcuri de triumf, foruri şi palate." 

45. George CĂLINESCU ( 19 iunie 1899, Bucureşti - 12 martie 1965, Bucureşti-Otopeni, cimitirul 
llcllu). Studii în Bucureşti, specializare la Roma, doctor în litere, prozator, poet, dramaturg, critic şi 
istoric literar, eseist, ziarist, publicist, initiator şi organizator al Institutului de istorie literară şi folclor, 
rnrieră didactică universitară, om politic, membru titular activ al Academiei Române ales la 12 august 
1948. În anii studentiei a fost angajat la biblioteca Arhivelor Statului. Au fost anii de documentare care 
i-au slujit în elaborarea romanelor „Enigma Otiliei", „Bietul loanid", „Scrinul negru". A acordat o 
ulcntie deosebită vietii şi activitătii lui Mihail Eminescu. 

La 23 septembrie 1945 a apărut sub conducerea lui G. C. săptămânalul literar-artistic „Lumea". 
46. La ordinul 2.493/1948 al Ministerului Artelor şi Informatiilor se raporta situatia monumentelor 

existente în fiecare localitate semnalându-se eventualele însemne monarhice înlăturate. 
47. Au existat reacţii în ceasul al 11-lea care operativ au „furat salvator" încriminatul obiectiv, ascunzându-l 

în loc tainic, cu speranta că făptaşul va avea posibilitatea să-l restituie locului cuvenit. Din păcate numeroasele 
d1..'Cenii de restrişte au înlăturat pe tăinuitor şi ele aşteaptă momentul întâmplătoarei regăsiri. 

48. Ionel JIANU /Jianou/ la naştere &llrk (23 octombrie 1905, Bucureşti - 1993, Paris, Franta). 
Studii la liceul „Matei Basarab", din Bucureşti, licente în Drept şi Litere la Paris, unde a studiat psihologia 
şi sociologia cunoştintele dobândite fiindu-i călăuză în activitatea de publicist, critic şi istoric de artă 
cu activitate în România, ulterior în occident unde predilect a căutat să cunoască activitatea artiştilor 
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plastici de obârşie din România în concordanţă cu evoluţia înregistrată pe plan mondial. 
Ionel Jianou, Anthologie ridigee par Ionel Jianou, Gabriela Carp, Ana Maria Covrig, Lionel 

Scanteye, Les artistes roumains en occident, Edite par American Romanian Academy of Arts and 
Sciences, Los Angeles, California, U.S.A, Imprime en France 

49. Ionel Jianu, Compoziţia statuară, în: „Arta plastică", Bucureşti, anul I, nr. 2/1954, p. 9-22. 
50. Miksa Schulman /Maximilian SCHULMANN. Max Schulman/ (10 decembrie 1912, Vişeu 

de Sus , jud. Maramureş - 1982, Bucureşti), sculptor monumentalist, participant la expoziţii colective 
începând cu Salonul Oficial 1946 cu o constantă prezenţă până în anii '70, prezentând compoziţii 
tematice, busturi, statui, basoreliefuri. În perioada de metamorfoză a societăţii româneşti a fost un activ 
agitator preocupat de îndoctrinarea ideologică a colegilor. În perioada septembrie-octombrie 1970 la 
galeria Orizont a organizat o expoziţie personală cu 25 lucrări, incluzând compoziţii, portrete, nuduri, 
proiecte de monumente, medalii. În forul public are lucrări în: Bucureşti, Constanţa, Piteşti, Drobeta 
Turnu-Severin, Timişoara, Oradea, Târgovişte, Roman, Orăştie, ş.a. Carieră didactică universitară. 

51. Uniunea Artistilor Plastici (U.A.P.) O serie de situaţii petrecute la sf'arşitul secolului al XIX
lea au generat ideea reuniunii artiştilor plastici într-o societate care să le reprezinte interesele în diverse 
împrejurări. În primele două decenii ale secolului al XX-iea au fost întreprinse o serie de acţiuni pentru a 
realiza această asociere care însă s-a înfăptuit după primul război mondial sub denumirea de Sindicatul 
Artelor Frumoase care a reuşit să reunească pe majoritatea pictorilor, sculptorilor, graficienilor, 
gravorilor, artiştii decoratori din România. Activitatea acestui sindicat s-a desfăşurat în general în bune 
condiţiuni până la declanşarea celui de al doilea război mondial. Statutul adoptat şi modul de exercitare 
a mandatului de către cei aleşi de a conduce destinele acestei asocieri i-au asigurat depăşirea multora 
din dificultăţile cu care s-a confruntat în decursul anilor. 

Prin aplicare politicii emanate conform noii constituţii din 27 februarie 1938 fiecare domeniu de 
activitate umană se integra într-o breaslă şi, ca atare, anii care au urmat au condus la o zbuciumată 
perioadă de tranziţie, atât ca denumire, structură, funcţii, dar şi ca persoane promovate în a le reprezenta 
interesele. Cunoscând, pe parcursul acestor ani, mai multe etape de reorganizare, trecând prin stadiul de 
afiliere cu cei din presa scrisă ca din anul 1950, în condiţiile profundelor prefaceri sociale din România 
să fie constituită Uniunea Artiştilor Plastici care a preluat o serie de obiective de la Sindicatul Artelor 
Frumoase, inclusiv dotările acestuia. Pe parcursul deceniilor de existenţă şi această uniune a cunoscut 
prefaceri structurale. Pentru buna desfăşurare a activităţii s-au constituit ca unităţi funcţionale cu 
misiuni speciale de natură financiară şi de producţie, atât Fondul Plastic, cât şi Combinatul Fondului 
Plastic. Editorial au fost elaborate, sub auspiciile U.A.P„ o serie de publicaţii, inclusiv periodicele 
„Arta" (în unele perioade definită şi „Arta Plastică"). Fondul arhivistic al activităţii primelor decenii, 
după prelucrare şi inventariere, a fost preluat la Arhivele Naţionale. 

Uniunea Artiştilor Plastici /U.A.P./ din România, înfiinţată la 1950 a preluat arhiva S.A.F. 
Cuprinde dosare personale întocmite sau completate la pensionare cu sumare memorii de activitate 

ale pictorilor, sculptorilor, graficienilor, artiştilor decoratori 
52. La A.N.-D.A.I.C. fondul Paul Molda cuprinde eşantioane ale procesului de îndoctrinare, 

condiţie pentru a primi comenzi de creaţie. Mărturiile relevă modul cum acţiona „Ideologul" implicat 
în „educarea" artiştilor plastici pentru a se supune directivelor noului regim instaurat prin oblăduirea 
Armatei Roşii. 

53. Ion VLASIU (6 mai 1908, Lechinţa, jud. Mureş - il_decembrie 1997, Bucureşti), studii la 
Şcoala de Arte şi Meserii de la Târgu Mureş, Academia de Arte Frumoase de la Cluj, debut în anul 1932, 
sculptor, pictor, scriitor, prezenţă la expoziţii colective, realizări de artă monumentală integrate în forul 
public la Blaj, Galaţi, Lugoj, Piatra Neam\, Alba Iulia, Deva, Băileşti, Cluj-Napoca, Satu Mare, Târgu 
Mureş, Sângeorgiu de Mureş, donator al colecţiei sale de artă către Muzeul de Artă din Târgu Mureş. 
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54. Arhilectul şi sculptura, o convorbire cu Ion Vlasiu, în: ,,Arta", Bucureşti, anul XIY, nr. 8, 1967, p. 10-11. 
55. Monumentele aşa cum le dorim ... , în: „Scânteia'', Bucureşti, anul XXXVII, nr. 7603, 4 

februarie 1968, p. 4 cuprinde motivarea concepţiei sculptorului Constantin Popovici realizator, printre 
altele, al lucrărilor Electricitatea, Bacovia, fiind citat apreciativ şi de Constantin Brâncuşi. 

56. Constantin I. Gr. POPOVJCI (I februarie 1938, Iaşi - li decembrie 1995). Fiul sculptorului 
Ion Grigore Popovici. Studii de artă la Bucureşti, Institutul N. Grigorescu, promoţia 1963, elev al lui Boris 
Caragea, Costin Ioanid, Gheorghe Ghiţescu şi Andrei Szobotka, debut artistic în anul 1964, sculptor cu 
preocupări predilect cu arta monumentală, participant activ la expoziţii colective din ţară şi străinătate, 
organizator de expoziţii personale. Realizator a unor compoziţii monumentale marcate de o notă aparte 
de abordare a temei, folosind toate genurile de materiale pentru a evidenţia caracteristicile acestora. Are 
integrate în forul public şi în colecţiile unor muzee şi persoane particulare reprezentative lucrări, relevând 
calităţile artistului de a sintetiza temele abordate şi a valorifica materiale variate în creaţia sa. 

57. Ne referim la înlăturarea din forul public a monumentului Independenţei, lucrare de amploare 
cu un mesaj concludent la granita de vest a României. 

,,Arta", Bucureşti, anul XXXN, nr. 8, 1987, p. 6 monumentul Eroilor Independenţei din Oradea, foto. 
,,Arta", Bucureşti, anul XXXV, nr. 12, 1988, p. 8 Constantin Popovici, Monumentul Independenţei. 
Virgiliu Z. Teodorescu, Risipa, dominanta zilelor noastre, în: „Dimineaţa", Bucureşti, anul XV, (I) 

nr. 3804, V 16 aprilie 2004, p. 9; (II) nr. 3806, M 20 aprilie 2004, p. 9; (III) nr. 3807, m 21aprilie2004, 
p. 9, reacţia fată de modul cum s-a acţionat împotriva unor monumente, lezând demnitatea naţională 
u românilor, lipsa de profund discernământ a factorilor de decizie, păgubind forul public de o serie 
de monument sau reintegrând la Arad un monument îndepărtat de generaţia făuritoare a Marii Uniri. 
Ne referim la monumentul Independenţei înliturat, dupA 1989, din forul public de la Oradea şi 
maltratat treptat la locul de depozitare, valoroasA realizare a sculptorului Constantin Popovici, 
monumentul 1907 din Bucureşti, realizare a sculptorului Naum Corcescu, integrarea monumentului 
iteneralilor unguri la Arad şi a problemei doritei amplasări a Catedralei Neamului prin înlăturarea din 
Parcul Carol I a construcţiei fostului Mausoleu căruia este de dorit a i se conferi caracterul de Panteon 
Naţional în directă relaţie cu Mormântul Eroului Necunoscut, eronat plasat în zona pânzei freatice a 
upelor lacului limitrof. Articol în care era prezentată reacţia unui cunoscător al monumentelor care, 
eventual, putea deschide calea spre alte şi alte puncte de vedere. De la nivel guvernamental s-a impus 
redacţiei intenicerea de a mai publica articole ale respectivului autor. În trecut se numea cenzură, acum 
„dreptul" la silită tăcere.) 

58. Mjrcea DEAC ( 1939, Oltenita, jud. Ilfov, azi jud. Călăraşi - ), Facultatea de Litere şi Filozofie, 
Bucureşti şi Academia de pictură. Carieră didactică universitară, întemeietor şi director al Oficiului 
Nuţional de expoziţii. Critic şi istoric de artă. Publicist. 

59. Mircea Deac, Marile evenimente istorice comemorative reflectate în artă, în: „Revista 
muzeelor şi monumentelor", Bucureşti, nr. 4-5, 1980. 

60. Ion JALEA (19 mai 1887, Casimcea, jud. Tulcea - 7 noiembrie 1983, Bucureşti, cimitirul 
llcllu), Şcoala de Arte şi Meserii 1908, studii de artă plastică-sculptura la Bucureşti şi Paris la Academia 
.lulien, elev al lui Valbudea, Fr. Storck, D. Paciurea şi E. Bourdelle. Participant cu lucrări în saloanele 
ilin Paris, Bucureşti, s-a specializat în arta monumentală. La începerea campaniei militare europene, 
ln anul 1914, a revenit în ţară participând la luptele de la porţile Moldovei. Pe platoul de la Cozmeşti, 
ln apropierea podului peste Siret, unde se afla comandamentul generalului Eremia Grigorescu, a fost 
11rnv rănit pienându-şi o mână. Invaliditatea nu l-a îndepărtat de sculptură, continuându-şi, după război, 
luhorioasa activitate de artist plastic modelator a numeroase şi valoroase lucrări, de la cele miniaturale 
lu cele monumentele, dar şi de exponent al intereselor sculptorilor în cadrul Ministerului Cultelor şi 
Artelor, unde, timp de peste două decenii, a deţinut funcţii de conducere în Departamentul Artelor -
I >irccţia Artelor. Concomitent a desfăşurat şi o bogată activitate didactică. Participant şi câştigător a 
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numeroase concursuri care s-au concretizat cu amplasarea în forul public a unor valoroase monumente; 
în mai multe împrejurări a colaborat cu sculptorul Corneliu Medrea. Ales membru corespondent, la 31 
mai 1946 şi 2 noiembrie 1948, titular 21 martie 1963 al Academiei Române. 

61. Ne referim la cele enunţate în anul 1930, în articolul Statui ecvestre, concludenta analiză fiind 
inclusă în paginile prestigioasei reviste „Boabe de grâu", Bucureşti, anul I, martie 1930, p.19-20; 
ibidem, anul 5, nr. 9, septembrie 1934, p. 590-596; „Făt Frumos'', 1934, p. 17-30; 57-62; 97-102;549. 

62. Ne referim, printre altele, la agresarea în rondul Roman din grădina Cişmigiu a simbolurilor 
dedicate lui Alexandru Odobescu, Ion Creangă. 

Virgiliu Z. Teodorescu, Odobescu profanat în Cişmigiu, în: „Evenimentul", Bucureşti, anul I, 
nr. 9, mai 1990, p. 5 (reacţie faţă de manifestări condamnabile de profanare a monumentelor prin 
mâzgălirea de simboluri aberante). 

63. Dumitru ALMAS /la naştere Dumitru Ailindi/ (19 octombrie/I noiembrie 1908, Negreşti, 
jud. Neamţ - 12 martie 1995, Bucureşti, cimitirul Armenesc), studii secundare la Piatra Neamţ, 
Facultatea de Litere la Bucureşti, scriitor, istoric, carieră didactică universitară. Literatură evocatoare 
a unor evenimente, personalităţi ale trecutului folosind vocabularul epocii, reportaje, literatură pentru 
copii, publicist, autor de romane istorice şi de biografii romanţate. A iniţiat (1967) şi a condus, ca 
redactor şef, revista „Magazin istoric" până în anul 1971. 

64. Dumitru Almaş, În apărarea monumentelor istorice, în: „Opinia Naţională", Bucureşti, nr. 19, 
12-19 iulie 1993, p. 1-2. 

O impresionantă convorbire cu istoricul Panait I. Panait mi-a oferit posibilitatea de a afla ultimele 
preocupări ale omului de suflet Dumitru Almaş. Acordând monumentului de for public o permanentă 
preocupare, acţiona pentru a determina edilii să acorde atenţie prioritar readuceri în agora a celor care 
fuseseră retrase şi, discret, depozitate pentru alte timpuri. Anii 90 reclamau un asemenea act reparator, 
urmând ca ulterior să fie întreprinse varii măsuri care să înscrie prin contribuţia artiştilor contemporani 
noi realizări care să evoce cele distruse de oprimatori. 

Panait I. Panait, Dumitru Ailincăi-Almaş, în: revista „Biblioteca Bucureştilor", anul VI, nr. 1, 
2003, p. 30-32. 

65. Virgiliu Z. Teodorescu, Respect pentru monumentul de for public; în: Protejarea 
Patrimoniului Cultural Naţional, volum editat de Fundaţia ,,România de mâine'', Bucureşti 1996, p. 
90-95 (reacţie faţă de actele agresive Ia adresa monumentelor evocatoare ale istoriei poporului român). 

Ibidem, Pentru Slava Eroilor Neamului, în: „Colecţia Pro Patria'', Bucureşti, nr. 12, februarie 
1997, p. 22-23 (menirea monumentelor de for public pentru cinstirea faptelor înaintaşilor, prezenţă 
pilduitoare şi mobilizatoare pentru actualele şi viitoarele generaţii). 

Ibidem, Monumentele de for public, în: „România Mare", Bucureşti, anul XI, nr. 504, 10 martie 
2000, p. 12; nr. 505, 17 martie 2000, p. 13 (reacţie faţă de actele de agresare a monumentelor evocatoare 
ale trecutului neamului românesc). 

Ibidem, Stop, profanatorilor de monumente, în: „Naţiunea", Bucureşti, anul XII, nr. 108 (574), 1-7 
august 2001, p. 6 (revenire revendicând măsurile care să stopeze profanarea prin sancţionarea vinovaţilor). 

Ibidem, Vandalism, în: „Naţiunea", Bucureşti, anul XV, nr. 269 (734), 22-28 septembrie 2004, p. 8 
(semnalarea dispariţiei uneia din componentele din bronz de la monumentul Gheorghe Şincai din faţa 
liceului omonim din Bucureşti şi a plăcii tombale, bronz, de la mormântul A.O. Xenopol din cimitirul Bellu). 

66. Paul Stan, Haos şi paragină - Monumentele României distruse de dezinteres şi incompetenţă, 
în: „Cronica Română'', Bucureşti, anul XII, nr. 3815, L 25 iulie, 2005, p. 3. 

67. Virgiliu Z. Teodorescu, Un parc centenar - PARCUL CAROL I, Editor: Muzeul Municipiului 
Bucureşti, Bucureşti, 2007, 686 p., inclusiv planşele cu ilustraţii. Este evocată geneza metamorfozei 
acestei zone din sudul Capitalei, menirile de gazdă a unor importante manifestări, personalităţile care 
s-au implicat în realizarea lui. 
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68. Virgiliu Z. Teodorescu, Şi statuile se plimbă, nu-i aşa ? Peregrinările Lupei Capitoline, în: 
„Pentru Patrie", Bucureşti, nr. 6 (590), iunie 1997, p. 30 (istoricul repetatelor mutări în diverse puncte 
ale Capitalei). 

69 .Predecesorii au lăsat moştenire o asemenea realizare definind-o „Grădina Cişmigiu''. Azi suntem 
neatenţi şi formulăm şi când nu trebuie termene ca parc, părculeţ, grădină, scuar fără a le diferenţia ca 
suprafaţă, dotări. 

70. Grădina Cismigiu aminteşte de vechea baltă a lui Dura Negutătorul situată în albia majoră 
a Dâmboviţei, alimentată cu apele ce izvorau din cornişa nordică dar şi din inundările de primăvară şi 
de toamnă ale râului, a fost asanată pe la jumătatea secolului XIX şi transformată în grădină publică. 
Intrarea principală se afla pe lângă casele Ghiculeştilor. După anul 1880, prin trasarea tronsonului de 
bulevard între str. Brezoianu şi Palatul de la Cotroceni botezat Elisabeta pentru a onora pe cea care a 
revendicat o asemenea urbanizare a zonei, s-a resistematizat grădina a cărui ax principal cădea acum 
„perpendicular" pe noul bulevard. Astfel intrarea estică a devenit secundară. 

Grădina Cişmigiu şi lacul din actualul perimetru situat între bulevardul Regina Elisabeta, bulevardul 
Schitu Măgureanu, grupul de clădiri care flanchează străzile Ştirbei Vodă şi Brezoianu, în veacurile 
XVI-XIX au fost terenurile inundabile din lunca Dâmboviţei. Metamorfoza realizată la jumătatea 
secolului al XIX a dus la amenajarea grădinii, având ca element central luciul de apă. Prin modul 
de plantare, sectorizare pentru diverse funcţionalităţi recreative, a devenit în scurt timp loc preferat 
de reuniune a diverselor categorii de vârstă şi preocupări sociale şi profesionale. Pe parcursul anilor 
< irădina Cişmigiu a fost înzestrată cu diverse lucrări de artă plastică, realizări ale sculptorilor români. 
Unele au fost special concepute pentru aceste spaţii, altele au fost transferate la remodelarea grădinii 
Ateneului Român, iar altele au avut numai o prezenţă temporară, de sondaj al opiniei publice. 

Virgiliu Z. Teodorescu , Vorbesc arhivele: În Cişmigiu de o sută de ani, interviu consemnat de 
Ciina Brujan, în „Adevărul Literar şi Artistic", Bucureşti, anul II, nr.84, 15 septembrie 1991, p. 7. Pentru 
perioada premergătoare evenimentelor militare ale anului 1877 este demn de reţinut că pe aleile grădinii 
11 fost realizată instrucţia studenţilor care s-au alăturat unităţilor combatante de la sudul Dunării. 

Lavinia Roşu, Cişmigiu în prima jumătate a secolului al XIX-iea, în: „Bucureşti - Materiale de 
istorie şi muzeografie 12", editor Muzeul de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti, 1997, [VZT]. La 
p. 200-208. 

71. ~ realizare în cadrul ansamblului Expoziţiei Generale Române din 1906, valorificând diferenţa 
de nivel între zona colinară şi fosta zonă mlăştinoasă, menită a capta şi dirija o serie de izvoare care, prin 
cascadele limitrofe, crea un joc al apelor până ajungeau în lac, prin modul de construire şi iluminare a 
~rolei cu o deschidere spre lac unde au fost amplasate lucrările sculpturale sugerate de Legenda Jepilor, a 
fost, atât în 1906, cât şi ulterior, unul din punctele de atracţie pentru vizitatorii parcului. 

A VI-a Expoziţie Tinerimea Artistică, 15 martie-I mai 1907, Catalog, D. Paciurea, poziţia 180 
Fragment Grota de la Filaret. 

„Arta", Bucureşti, anul XXXV, nr. 2, 1988, foto p. 13 şi coperta IV-a Grota din parcul Carol I 
Antrepriza rocilor. 

VZT: Grota în timpul lucrărilor în anul 1906. În prim plan şantierul de amplasare a statuilor, 
remarcând prezenţa sculptorului Dimitrie Paciurea (1875-1932), coordonatorul colectivului de artişti 
1:ilip Marin, realizatorul piesei Femeia adormită, Frederic /Fritz/ Storck şi Dimitrie Paciurea realizatori 
11 câte unuia din Giganţi. 

A.N.-D.A.I.C., Fototeca colecţia II. 2329/3 Grota uriaşilor din Parcul Carol I, Bucureşti. Ştampila: 
·l iulie 1938. Vezi şi: II. 43; 45; 1578-1590. 

Virgiliu Z. Teodorescu, Vorbesc arhivele: Grota fermecată, interviu consemnat de Gina Brujan, în: 
„Adevărul Literar şi Artistic", Bucureşti, anul II, nr. 82, I septembrie 1991, p. 6 (un prilej de reafirmare 
11 dorinţei ca monumentul inspirat de povestirea Fraţilor Jepi, realizare a valoroşilor sculptori Dimitrie 
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Paciurea, Frederic Storck şi Filip Marin să redevină componentă a forului public bucureştean). 
72. Virgiliu Z. Teodorescu, Mormântul Eroului Necunoscut revine În vatra Capitalei, interviu 

consemnat de Gina Brujan, în: ,,Adevărul Literar şi Artistic", Bucureşti, anul II, nr. 90, 27 octombrie 
1991, p. 5 (reacţia la actul reparator al readucerii în Capitală a unui simbol cu caracter naţional). 

Ibidem, Incursiuni În trecut: Mormântul Eroului Necunoscut, în: „Evenimentul", Bucureşti, 
anul II, nr. 73, noiembrie 1991, p. 6 (reacţie fată de locul nou de amplasare a mormântului). 

73. Arenele Romane amenajare din 1906 în Parcul Expoziţiei Generale Române, azi Parcul Carol 
I, pentru a găzdui manifestări de amploare în aer liber, a fost locul unde cuvântul, cântul, dansul, 
spectacolul teatral a reunit spectatori, cele vizionate, audiate având în epocă un larg răsunet, contribuind 
la clarificarea a numeroase probleme ridicate de necesitatea realizării unităţii naţionale. Dotată cu o 
amplă scenă, anexe pentru depozitarea decorurilor, cabine pentru actori, avea pentru public, în spaţiul 
central al grădinii, scaune de lemn iar în construcţia care o încadra bănci de lemn dispuse în amfiteatru. 
Accesul ş evacuarea se realiza prin numeroasele uşi care traforau zidul construcţiei. 

74. Virgiliu Z. Teodorescu, Restituiri - Grota din Parcul Carol, în: „Democraţia'', Bucureşti, anul 
I, nr. 25, 9 iulie 1990, p. 4-5 este evocată soarta Grotei, distrusă la 1959 prin amplul proces modificator 
al aspectului Parcului Carol I, cu piesele sculpturale dispersate, apoi haotic dispuse în spaţii neadecvate. 
Pentru a transmite mesajul de înţelepciune a poporului român, autorul propune un nou amplasament 
într-o zonă cu relief asemănător celui anterior, respectiv în parcul limitrof Palatului Copiilor, zona 
costişei fostului Cocioc. 

75 PROPUNERI pentru monumente de for public pe anul 2008 <N.B. preluare jnternet) 
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III. Monumente ce se realizează de Municipalitate 

s-a ac 1tat avans o; ucrare m 

ummare monumente e 

76. Ioan BOLBOBEA (1956, Braşov - ), absolvent al l.A.P. „N. Grigorescu", promoţia 1981, 
sculptor debutant în 1983, ulterior participând în tabere de creaţie, expunând în expoziţii de grup, 
organizând expoziţii personale în ţară şi străinătate. Are amplasate lucrări în forul public precum şi 
în instituţii muzeale, colecţii particulare din: Italia, Germania, Franţa, Argentina, Peru, SUA, Chile, 
România. 

Expozitii personale: 1982 - Sala „Orizont Atelier 35"; 1983 - Galeria Valle - Giulia Roma, Italia; 
1988 - Galeria 

„Galateea" - Bucureşti; 1992 - Sala „Simeza" - Bucureşti. 

Expozitii în străinătate: 1988 - „Dantesca" Ravena, Italia; 1992 - Expo ,92 - Sevilla; 1992 -
Bienala de sculptură -Ankara, Turcia; 1993 - Expoziţie de grup - Savigny le Temple, Franta 

Tabere: 1982 - Tabăra de Sculptură - Măgura; 1983 - Tabăra de Sculptură - Străuleşti 

Burse: 1982 - Bursa de studii - Perugia, Italia; 1983 - Bursa de studiu - Roma, Italia 
Premii: 1995-1996 - Premiul III pentru macheta monumentului „Infanteristului Român", 

Bucureşti 

Valentina Iacob, Eveniment: Coolana lui Bolborea, monumentul Infanteriei din Bucureşti o 
cotitură în arta monumentală din Bucureşti, în: „Formula AS", Bucureşti, anul X, nr.412 (18), 8-15 
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mai 2000, p. 17: dezvelirea la 27 aprilie 2000 în parcul Kiseleff pe locul amplasamentului primului 
monument care a fost îndepărtat în 1940 şi pe care l-a dărâmat chiar mareşalul Antonescu la pretenţiile 
lui Hitler, supărat că pe opera de artă apăruseră şi ostaşi francezi din primul război mondial şi mai apoi 
< 'cauşescu a mutat, într-un acces de independenţă trufaşul monument al Ostaşului sovietic din Piaţa 
Victoriei, peste drum de locul rămas gol al mai redutabilului monument românesc. A venit decembrie 
'119 şi după câţiva ani, prin 1995, s-a pulverizat de aici şi monumentul Ostaşului sovietic. Primul 
monument al Infanteriei a fost realizat de Ion Jalea, iar al doilea de Ioan Bolborea. 

Gelu Vlasin, Un Hefaistos modern trudeşte la renaşterea zeilor, în: ,,Ziarul de Duminica", 27 
iulie 2000: Flăcările ţâşnesc incendiind pereţii din cărămidă roşie, dintr-un colt al încăperii priveşte 
nemişcat domnitorul Cuza, iar lângă el, încremenit şi sobru ca un faraon egiptean, mareşalul Antonescu 
Nnutează depărtările. Suntem în atelierul sculptorului Ion Bolborea, căruia prietenii îi spun Gioni. De 
li1pl, este vorba nu despre un atelier, ci despre o fabrică în toata regula, întinsă pe o suprafaţă de peste 
1000 de metri pătraţi şi dotată cu tot ce are nevoie un artist plastic pentru a realiza sculpturi în bronz: 
1louă cuptoare de mare capacitate, camere pentru modelare şi împachetare, spaţii pentru depozitare şi 
l'hiar o măcara pentru manipularea obiectelor de mari dimensiuni. 

Suntem în făurăria unui veritabil Hefaistos modem, care visează la renaşterea zeilor şi a eroilor. 
Aici a fost realizată una dintre cele mai impozante lucrări de după Revoluţie, Monumentul 

I 11 litnteristului Român, o compoziţie impresionantă atât prin ţinută, cât şi prin viziunea artistică, probabil 
decisivă atunci când juriul a hotărât să încredinţeze nota maximă proiectului realizat de sculptorul Ion 
llolborea, în cadrul unei competiţii în care se aflau angajaţi peste 50 de candidaţi. 

Ion Bolborea şi-a petrecut copilăria în zona Braşovului şi a Făgăraşului. S-a îndrăgostit de desen în 
dusele primare. Părinţii i-au acordat o anumită independenţă în ceea ce priveşte alegerea profesiei, deşi 
1•1 l-ar fi dorit contabil sau inginer, meserii foarte căutate în acea perioadă, aşa că fiul a decis de unul 
~111gur încotro să se îndrepte, alegându-şi ca prim punct de reper Liceul de Artă din Braşov. Acolo însă 
lucrurile au mers destul de anevoios, mai ales la început, pentru că elevul avea de recuperat mult faţă 
ill· cei I alţi, care făcuseră şi clasele primare la acest liceu. Dar dacă tot a intrat in horă, a hotărât să joace. 

Primul şoc l-a avut chiar la ora de sculptură, unde avea profesor un grec. La un curs, acesta le-a dat 
1·kvilor ca temă de lucru „Maternitatea". Un subiect greu pentru cineva care avea prea puţină idee pe 
111unci despre ce însemna chiar termenul de „Maternitate". 

Viitorul sculptor Ion Bolborea s-a apucat însă de lucru, reuşind să realizeze până la urmă un fel de 
h1hclou ce reprezenta o mamă cu fiul în braţe. Habar n-avea elevul ce însemnau linii compoziţionale, 
volume sau alte chestii specifice. La sfărşitul orei a venit profesorul pentru a face corectura şi notarea 
l11cr!lrilor, iar după ce s-a învârtit printre mesele de lucru, a început evaluările. „Asta ar fi de nouă, astea 
iloun ar fi de opt, dar această lucrare nu poate fi notată decât cu nota doi sau trei", a încheiat profesorul 
11rnuînd spre „bibeloul" realizat de Ion Bolborea. Tânărul a simţit atunci că se prăbuşeşte cerul peste el, 
111111 de îngrozit era. 

Dar acest verdict a reuşit până la urmă să-l ambiţioneze, mai ales că el însuşi optase pentru 
„meseria" de artist. A început să lucreze intens şi să ia meditaţii. Venea după-amiaza la atelier şi lucra 
1hverse compoziţii, iar uneori mergea la cursuri ţi la clasele mai mari. 

La un moment dat, profesorul grec a plecat ţi în locul lui a venit unul de la Bucureşti, în persoana 
•1·ulptorului Florin Codre. Normal că noul profesor n-avea habar cine sunt viitorii lui elevi si ce 
1hNponibilităţi artistice au, aşa că, în prima oră de curs, le-a dat o temă de lucru dificilă chiar şi pentru 
11v1111saţi: portretul. 

Sentimentul pe care l-a trăit Ion Bolborea atunci a fost acela că istoria se va repeta, mai ales că, 
1ll'pricepându-se foarte bine să deseneze ochii şi gura, insistase mai mult asupra porţiunii dintre cap si gât. 
111 cele din urmă, profesorul Codrea început notarea, iar când a ajuns în dreptul lucrării lui Ion Bolborea, 
11 Nludiat-o pe toate părţile şi a spus: „Eevul care a făcut această compoziţie are stofă de sculptor" 
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Profesorul a avut dreptate, pentru că astăzi Ion (Gioni) Bolborea este un artist desăvârşit, cu 
multe premii si expoziţii naţionale şi internaţionale, şi pe deasupra proprietarul unei fabrici în care îşi 
realizează sculpturile în bronz, fabrica la care apelează deja o mulţime de alţi colegi de breasla. 

La Slatina la 26 noiembrie 2001 a fost dezvelită o lucrare a lui l.B.? 
Alexandria, l 994, p. 89 Simânţi, Ioan Bolborea. 
La Arad situaţia din Parcul reconcilierii în care Arcul de Triumf (autor Ion Bolborea) cu al lui text 

este astfel plasat încât textul cu cuvintele lui Avram Iancu nu se pot citi. 
Statuia Regelui Dac Burebista, dezvelită la 18 august 200 l, la Orăştie, jud. Hunedoara, realizată 

de fundaţia „Dacia Revival International Society" din New York, condusă de Dr. Napoleon Săvescu, 
în colaborare cu alţi sponsori şi asociaţi. Monumentul, realizat de Ion Bolborea, are o înălţime de 4,2 
metri şi o greutate de 4 tone în bronz. Artistul s-a inspirat din statuile unor tarabostes daci ai Arcului lui 
Constantin de la Roma. 

77. Virgiliu Z. Teodorescu, Monumentele Marii Uniri, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 
2000, 72 p. + planşe (evocând o serie de realizări ale predecesorilor pentru cinstirea înfăptuitorilor 
Marii Uniri, autorul relevă marea răspundere întru pregătirea centenarului, anul 2018, impunând 
cu anticipaţie să stabilim ce, când şi cum aducem în forul public simboluri semnificative, demne ca 
moştenire pentru viitor). 

78. Alexagdru GHILDUS (5 august 1952, Bucureşti-). Absolvent al Institutului de Arte Plastice 
„Nicolae Grigorescu'', Facultatea de Arte Decorative si Design, secţia Design, promoţia 1979, student 
al profesorilor Ion Bitzan şi Vladimir Şetran. Diploma de specializare in design industrial cu lucrarea 
„Design şi ambient pentru „Instalaţie de Nitrurare Ionici", colaborare cu Institutul de Fizică 
Atomică, Bucureşti/Măgurele, coordonatori prof. univ. Ion Bitzan şi cercetător ing. dr. Constantin 
Croitoru (IFA) 

În ultimele decenii ale secolului XX a fost realizator a unor lucrări de design care i-au prilejuit 
dobândirea unei bogate experienţe, obţinerea unor brevete de inventator şi răsplătirea prin conferirea 
unor înalte aprecieri de către prestigioase instituţii de ştiinţă, tehnică, cultură. 

Astfel în anul 1979 a dobândit Premiul UAP pentru design, precum şi Premiul I, acordat în cadrul 
Conferinţei Naţionale a Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti. 

În 1980 i-a fost acordat Premiul I la Expoziţia Naţională a Realizărilor Tehnico-Ştiinţifice pentru 
Tineret. 

În anul 1982 a primit la Salonul Naţional de Design, Premiul pentru aplicarea inovatoare a 
tehnologiei optico-mecanică în design. 

În anul 1985 a fost Finalist al Concursului Internaţional de Design, Osaka, Japonia şi Premiul 
pentru design, la Salonul Naţional de Design 

În anul 1990 a primit Premiul UAP pentru Design şi a fost declarat Finalist, la Concursul 
Internaţional de Sticlă, de la Kanazawa, Japonia 

În anul 1997 i-a fost acordat Premiul pentru tehnică mixtă, la Expoziţia de Artă Decorativă, la 
Muzeul Naţional Cotroceni, şi a fost nominalizat printre primii 40 designeri ai anului, de către revista 
„International Design Magazine", SUA, spre a fi publicat în numărul din ianuarie 1998. 

În anul 2000 i-a fost acordat Ordinul Naţional „Serviciul Credincios", în grad de cavaler, conferit 
de preşedintele României, dl. Emil Constantinescu. 

În anul 2004 a fost desemnat câştigător al concursului de sculptură pentru realizarea Ansamblului 
Monumental „Glorie Eterni Eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989", pentru oraşul Bucureşti. 

În perioada de activitate s-a implicat în organizarea de expoziţii pentru diverşi beneficiari din ţară 
precum şi expoziţii personale, participând şi la expoziţii de grup. 

A executat pentru diverse instituţii lucrări ambientale Muzeul Militar Naţional, 1990; sediile 
Bankoop, Bucureşti şi Slobozia, 1996; Păsări, ansamblu sculptură în sticlă, Hotel Crown Plaza, 
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llucuresti, 2003; Muzeul Naţional Filatelic, Bucureşti, 2004; Sculptură în sticlă optică pentru BRD 
( iroupe Societe Generale, sediul din Bucureşti, 2004; Panouri decorative din cristal şi sculptură în sticlă 
pentru BRD Groupe Societe Generale, sediul central, Bucureşti, 2004; Spirala, Banca Rabo, Filiala 
< iroesbeek, Olanda, 2005; Panoul (Pomul), Banca Rabo, Filiala Tubbergen, Olanda, 2005; Panouri 
decorative din cristal,pentru Hotel Howard Johnson, Bucuresti, 2005; Memorialul Renaşterii, ansamblu 
monumental dedicat memoriei Eroilor şi revoluţiei române din decembrie 1989, Piaţa Revoluţiei, 
Bucureşti, 2005; Muzeul de Artă Românească din Vancouver, Canada, 2006. 

Artistul plastic Alexandru Ghilduş are lucrări de sculptură în sticlă în colecţii particulare 
din România, Austria, Germania, Elveţia, SUA, Chile, Grecia, Franţa, Belgia, Israel, Suedia, 
.lnponia, Olanda. 

Carieră universitară. Atelier de creaţie lângă sediul Radiodifuziunii Române. 
Reacţia ministrului Culturii şi Cultelor, Răzvan Theodorescu faţă de tărăgănarea avizării 

nmplasamentului monumentului care, prin concurs, a revenit artistului plastic Alexandru Ghilduş, în: 
„< 'ronica Română'', Bucureşti, anul XI, nr. 3608, V 19 noiembrie 2004, p. 7. 

În toamna lui 2005 în Piaţa Revoluţiei din Bucureşti a fost inaugurat monumentul cinstirii Eroilor 
lkvoluţiei din Decembrie 1989. Realizat de Alexandru Ghilduş în manieră abstractă, în care betonul 
~i bronzul au încorporat bani grei pe ceva definit plastic de hâtri străzii a fi un cartof într-o scobitoare. 
lkgretabil că fără o prealabilă lansare a unui concurs public, cu consultarea opiniei publice, a 
plntitorilor, se aduc în forul public creaţii fără sau cu un mesaj discordant pentru tema dorită. Cât despre 
nmplasarnent, actuala trinitate: bustul monumental Comei Coposu (piedestal ca o ţeapă), statuia (dorită 
monumentală dar de fapt o caricaturizare) a lui Iuliu Maniu şi amintitul cartof sunt lucrări glaciare, 
lipsite de respectul care s-ar fi cuvenit să-i mobilizeze pe respectivii creatori, dar mai ales pe cei care şi-
1111 asumat responsabilitatea crezutului act de cinstire, dar de fapt de risipire a banului public şi aducerea 
111 forul public a unor jignitoare creaţii. Păcat de reuşitul bust Comei Coposu pentru că i-a fost conferit 
1111 asemenea piedestal şi un asemenea amplasament. 

Eveniment artistic în Piaţa Revoluţiei, în: „Alo, Bucureşti", Bucureşti, anul II nr. I (13) ianuarie 
.!005, p. I foto, text p. 3. Referinţă la monumentul Revoluţiei în concepţia lui Alexandru Ghilduş. 

Cristina Andrei, Secretele croitorului În sticli, în: ziarul „Ring", Bucureşti, Vineri, 19 Iunie 2009 
a·onstituie o prezentare a artistului în ambianţa atelierului de creaţie unde sticla este tăiată dobândind 
lnnobilări artistice. 

79. Paul NEAGU (1938, Bucureşti - 2004), I.A.P. „N. Grigorescu", promoţia 1965. Sculptorul 
11 organizat prima expoziţie personală în 1969 la Bucureşti la Galeria „Amfora", urmată de alte 
numeroase în diverse lări, precum şi participări la expoziţii de grup. A părăsit România în 1969. 
/\ realizat şi o prestigioasă carieră didactică. Lucrările sale se află în muzee, colecţii publice şi 

purticulare.Ca sculptor este considerat a fi un novator permanent preocupat de a realiza noi forme 
de expresie. Negând vechile canoane ale sculpturii el a inaugurat o nouă manieră în arta sculpturală. 
I >ominat de spiritul de aventură el a realizat o sculptură palpabilă preocupare exprimată în 1969 în 
Murea Britanie prin Palpable Art Manifesto în care îşi justifica maniera de percepere a misiunii 
urtistului sculptor. Dorind să confere acestei arte calitatea de spectacol care să fie prilej de dialog 
ru privitorul. Îi este atribuită această preocupare făcând referinţă la vechii cioplitori români care 
ronfereau lemnului, prin dăltuire, formele unor obiecte utilitare. Viziunea cosmică l-a condus la 
reulizarea ciclului Stelar. Bibliografie. Expoziţii personale. 

Ionel Jianou, p. 132. 
„Adevărul", Bucureşti, nr. 2542, 1-2 august 1998, p. 3 Paul Neagu, Crucea secolului amplasată în 

l'iu\a Charles de Gaulle [hâtri bucureşteni au definit această creaţie NASTURELE] bronz 6 m. lucrare 
dedicată evocării luptătorilor anticomunişti. 

Petre Oprea, Cronica la expoziţia de la „Galeria Luchian 12" Un artist de talie europeană: Paul 
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Neagu, în: „Literatorul", Bucureşti, 15 septembrie 2004. Expoziţie organizată de Pavel Şuşară cu o 
sculptură, două serigrafii şi 12 picturi aflate în colecţii din ţară. Este evocată biografia, variata creaţie a 
artistului reformator. Mesajul operei artistului. 

80. Legea monumentelor de for public nr. 120 din 4 mai 2006, publicată în „Monitorul Oficial", 
Bucureşti, nr. 403 din 10 mai 2006. 

SUMMARY 

The article presents the importance of public monuments in preserving the memory 
of the community and consolidating the prestige of past events or representative 
characters. 
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STUDII ŞI ARTICOLE 

TRIADA NEMURITOARE: 
NENEA IANCU, JUPÎN DUMITRACHE 

ŞI GRĂDINA IUNION 

151 

Dr. Ionel Ioniţă 

A fost odată ca niciodată, într-o vreme în care Bucureştiul avea, după cum spune 
( 'onstantin Bacalbaşa „o înfăţişare cu mult mai simplă, cu mult mai românească şi 
cu mult mai cinstită" 1 , într-o vreme în care „era încă vechiul Bucureşti"2, grădina 

lJnion - Suisse cu un cafe concert internaţional susţinut de „un om cu mare vază, un 
om la ordinea zilei"3 I.D.Ionescu.4 

În Curierul spectacolelor apărea în primăvara anului 1876 un „Aviz important" 
prin care I.O.Ionescu făcea următorul apel către locuitorii capitalei: Subsemnatul, în 
urma silinţelor ce-am depus de a dota grădina Union-Suisse cu o scenă sistematică, 
decoruri noi, zece loji pentru comoditatea familielor şi o muzică militară, precum şi 
li artiştilor ce se vor prennoi căt mai des, sper că (voi) fi, ca român, susţinut de onor, 
public bucureştean". 5 

Dorinţa sa a depăşit, însă, orice aşteptări, Grădina Union - Suisse a devenit 
neîncăpătoare pentru toţi cei care doreau să asiste la spectacol. Probabil că de atunci 
li apărut sistemul practicat multă vreme cu „nu aveţi un bilet în plus?". Spaţiul era 
mult prea mic pentru numărul mare de doritori de revistă. În medie cam 200 - 3006 

de persoane rămîneau pe afară. 7 

Dar unde era situată grădina Union - Suisse? 
Ceea ce se numea Grădina Union - Suisse nu era decît o curte modestă cu cîţiva 

rnpaci situată pe strada Cîmpineanu, în spatele Teatrului Naţional. 8 Pe o hartă a 

I. Constantin Bacalbaşa, "Bucureştii de altădată", voi.I ( 1871 - 1877), ediţie îngrijită de Aristiţa şi 
l'ibcriu Avramescu, Ed.Eminescu, Bucureşti 1987, p.296. 
'Ibidem. 
I. Idem, p.202. 
·I. I.O.Ionescu născut la Braşov în 1844, moare la Sinaia în anul 1900. Stabilit în Bucureşti după 1874 
utinge apogeul cariei în 1877. 
'· „Curierul spectacolelor", în „Stindardul", an I, din 30 aprilie 1876, p.3 
" C.Bacalbaşa, op.cit., p.262. 
I. Într-unul din textele la care C.Bacalbaşa a renunţat, erau menţionate 3 - 400 de persoane. 
I '.Bacalbaşa. op.cit. p.297. 
H. ( iheorghe Crutz.escu, Podul Mogoşoiei, Povestea unei străzi, Editura Meridiane, Bucureşti, 1986, p.194- 195. 
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prezentului Teatrul Naţional era plasat între actualul Palat al Telefoanelor şi clădirea 
Adriatica, pe locul pe care se ridică astăzi impunător şi discutabil Hotelul Novotel. 
De o parte şi de alta a fostului Teatru Naţional sînt Palatul Telefoanelor, care s-a 
înălţat peste o altă grădină celebră, terasa Oteteleşanu şi clădirea Adriatica, care 
adăposteşte printre altele postul de televiziune Bucureşti 1 TV Calea Victoriei sau 
mai pe scurt B 1 TV. 

În vremea lui Nenea Iancu Grădina Union era aproape faţă în faţă cu strada Sfântul 

Ionică care cobora perpendicular pe strada Cîmpineanu. Numele străzii, azi dispărută, 
venea de la biserica ce se înălţa aproape de intersecţia cu strada Cîmpineanu. Biserica 
Sfântul Ionică cunoscută şi sub numele de Sfântul Ionică - Moldoveni sau Sfântul 
Ion cel Mic şi ea dispărută în vîltoarea marilor transformări urbanistice ale capitalei, 
se afla în spatele bisericii Creţulescu pe spaţiul verde cuprins cu aproximaţie între 
Palatul Regal, Biserica Creţulescu şi strada Cîmpineanu. 

În această grădină, care nu avea nimic spectaculos şi nici nu anunţa în nici-un fel 
nemurirea la care o condamnase I.L.Caragiale, se afla o căsuţă în care era instalat 
Clubul coloniei Elveţiene şi unde veneau de obicei să joace popice membrii clubului 
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şi invitaţii lor. Vara, grădina era închiriată diverselor trupe de varietăţi.9 

Norocul acestei grădini s-a numit I.O.Ionescu, dar şansa grădinii şi a lui I.O.Ionescu 
de a se înscrie în rîndul celor care nu pier niciodată a luat numele lui Nenea Iancu. 

Poate că Grădina Union ar fi dispărut din memoria bucureştenilor, aşa cum 
au dispărut şi multe alte locuri de petrecere din Bucureşti, aşa cum a dispărut 
şi amintirea locului unde se găsea grădina, dacă nu ar fi existat „O noapte 
furtunoasă" a lui I.L. Caragiale. 

Din acel moment Union - Suisse a devenit prin intermediul lui Jupîn Dumitrache, 
„Iunion", iar relatarea întîmplării din grădină şi a drumului de „coşmar" pînă la locuinţa 
sa din Dealul Spirii nu mai pot lipsi din nici o antologie a umorului românesc. 

Reconstituirea traseului parcurs de Jupîn Dumitrache însoţit de consoarta dumisale 
Veta, cumnata sa Ziţa şi forţat de împrejurări şi de„. Rică Venturiano, se face cu greu 
în zilele noastre datorită transformărilor edilitar urbanistice inerente unui mare oraş, 
dar şi masivelor demolări din zona Dealul Spirii şi a sistematizării zonei Palatului 
Regal. Nu mai există Grădina Union - Suisse, Biserica Sfântul Ionică, Stabilimentul. 

9. C.Bacalbaşa, op.cit., p.262. 
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Nici măcar Mânăstirea Mihai Vodă nu mai este la locul ei. 
Între timp Podul de pămînt a devenit Calea Plevnei, Agia s-a schimbat în 

Prefectura Poliţiei, dar au rămas cam în aceleaşi locuri. 
Stabilimentul -Arsenalul de artilerie ridicat de Al.I.Cuz.a a dispărut cu tot cu dealul 

pc care se afla sub colosala construcţie a Casei Poporului, actualul Palat al Parlamentului. 
În linii mari drumul a avut următorul parcurs: 
,,Apucam pe la Sîantul Ionică ca să ieşim pe Podul de pămînt...", spune jupîn Dwnitrache. 
Din spatele Teatrului Naţional au pornit pe strada Sfintul Ionică (azi dispărută), 

pînă în strada Brezoianu. Urmează apoi traseul străzii Brezoianu spre Podul de 
pămînt (Calea Belvedere) care la vremea respectivă venea pînă lîngă Biserica Sfintul 
Ion cel Mare (pe locul actualului C.E.C.). 
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Planul oraşului Bucureşti, mr. R.A. Borroczyn, 1852 
Reconstituirea traseului de pomină al lui Jupîn Dumitrache 
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„ .. .ieşim în dosul Agiei, „.ajungem la Sfântul Ilie Gorgani'', continua acelaşi 
jupîn Dumitrache. 

De la Agie şi pînă la Sf.Ilie Gorgani traseul urmează Calea Belvedere (Podul de 
pămînt) traseu care azi nu mai există. El se poate suprapune cu aproximaţie peste Bd 
-ul Regina Elisabeta între strada Brezoianu şi biserica Sf. Ilie Gorgani 

„ „. mergem pe la Mihai-Vodă ca să apucăm spre Stabiliment „." 
De la Sf. Ilie Gorgani „personajele" traversează spre Mihai Vodă peste Dîmboviţa 

neîngrădită la vremea aceea de malurile drepte şi abrupte pe care le vedem azi. De aici 
prin strada Izvor, prin stradela Curtea Arsă se intra pe strada Uranus (azi dispărută) 
spre Arsenal (Stabiliment). Odată ajunşi la Stabiliment, casa lui Jupîn Dumitrache 
putea fi oriunde pentru că cele două străzi Marcu Aoleriu (Marcu Aureliu) şi Catilina 
au fost inventate de Caragiale. 

Interesant este că numele nu sînt alese total întîmplător într-o zonă în care găsim 
străzi ca: Uranus, Jupiter, Saturn, Acvila, Apolon, Brutus etc. La fel de interesant 
este şi faptul că locuinţa lui Jupîn Dumitrache a existat şi în realitate. Istoricul 
N.Vătămanu o localizează în Calea Şerban Vodă nr. 26 10

, aproape de intersecţia cu 
strada Principatele Unite. La rîndul său I.L.Caragiale a mutat acţiunea piesei, care ar 
fi putut să se desfăşoare în zona Dealului Patriarhiei, în zona Dealului Spirii. 

Vîltoarea demolărilor care a cuprins Bucureştiul a făcut să dispară şi grădina 
lunion şi Dealul Spirii. Astăzi nu mai există punctul din care a plecat şi zona în care 
s-a oprit teribila aventură a lui Jupîn Dumitrache. 

Din fericire pentru noi rămîne „O noapte furtunoasă" pe care, probabil, nu o va 
demola nimeni, niciodată! 

N.B. 
S-a folosit ilustraţia din albumul lui Aurel Jiquidi „ Noaptea furtunoasă'', 16 

litografii originale, 1931 

SUMMARY 
One of the most durable and enduring Romanian monuments was created by 

the p/aywright I.L.Caragiale: one of his best plays, „ O Noapte Furtunoasa" (A 
Tempestuous Night) is, indeed - as the author of the present artic/e points out- one 
of the Roman ian monuments that cannot be demolished, bearing with it, the memory 
of a Bucharest of yore, with its patriarchal /ook but a/so aiming at showing of! its 
„litt/e-parisian" glamour. The artic/e remakes the route ofthe main charactersfrom 
the Union Cafee Concert to their home. 

10. N.Vătămanu, Istorie Bucureşteană, Editura Enciclopedică Română, Colecţia Orizonturi, nr.46, 
Bucureşti, 1973, p.140. 
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SCURTĂ PREZENTARE A UNOR NORME 
DE CONSERVARE 

A DOCUMENTELOR FOTOGRAFICE 
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dr. Rodica Antonescu, 
Expert Restaurare Grafică şi Obiecte Culturale pe Suport Papetar 

În domeniu vast al Conservării şi Restaurării, documentarea de specialitate este 
vitală. Adesea însă, multe informaţii sunt pur şi simplu ignorate din motive diverse, 
intre care, cel mai des invocat este cel al inaccesibilităţii unor limbi străine, care 
sunt totuşi vehicolul principal al unor informaţii de maximă importanţă pentru o 
lmbunătăţire a standardelor actuale interne de acţiune în domeniu. 

Întrucât suntem în situaţia de a avea nevoie de aceste informaţii şi putem să găsim 
o modalitate de a le difuza într-o formă accesibilă şi pentru colegii noştri, am optat 
pentru o serie de prezentări ale unor materiale de specialitate, într-un fel de serial, 
dedicat deocamdată documentelor fotografice. 

Astfel, în ianuarie 2003, Grupul de Lucru privind Conservarea Colecţiilor, al Sub
< 'omitetului Canadian al Bibliotecilor, publică sub auspiciile CREPUQ (Conferinţa 
Rectorilor şi Directorilor Universităţilor din Quebec), o "Sinteză privind Normele 
aplicabile la Conservarea şi Manipularea Documentelor Fotografice"1• 

Articolul debutează aducând mulţumiri celor care au contribuit la apariţia lui: 
domnului Richard Thouin, responsabil principal pentru această publicaţie, precum şi 
luturor membrilor Grupului de lucru care au colaborat la diferite etape ale pregătirii 
acesteia: d-l. Onil Dupuis, cercetător; d-na Rosemary Haddad şi d-nii Claude 
l\usque, Olivier Paradis şi Robert Wrightson, de asemenea, d-nei Sylvie Parise 
pentru revizuirea finală şi tehnoredactare. Un "Cuvânt înainte" explică scopul şi 
limitele acestui ansamblu de norme. Scopul era acela de a fumiza principalele linii 
directoare pentru conservarea şi manipularea documentelor fotografice. Iar limitele 
rnnstau în orientarea exclusivă spre " ... fotografii în general, pe care le regăsim în 
colecţiile bibliotecilor universitare precum şi în alte colecţii specializate. [ ..• ] El 
11u tratează despre imaginile în format numeric (digital). Cu toate acestea, dacă 

I. "Synthese des nonnes applicables â la conservation et â la manipulation des documents sur support 
photographique Groupe de travail sur la conservation des collections du Sous-comite des bibliotheques 
.Iun vier 2003" - Traducerea textelor citate: dr. Rodica Antonescu. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



160 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXIV 

se efectuează tiraje pornind de la acest format, trebuie urmate recomandările 
prezentate în acest document."2 

Trebuie însă reamintit aici că domeniul este realmente foarte cuprinzător, aşa 
încât caracterul extrem de util al acestui document rezidă mai ales în concizia datelor, 
imediat aplicabile de către orice persoană cu responsabilităţi în domeniu dar cu o mai 
lejeră pregătire de specialitate. Aceste informatii pot constitui, de asemenea, un prim 
pas spre înţelegerea necesităţii unui efort de aprofundare a domeniului şi de strictă 
respectare a recomandărilor pentru păstrarea în bune condiţii a pieselor muzeale, 
fotografice în acest caz. Totodată trebuie observat că documentul se referă cu 
precădere la documentele fotografice pozitive (ceea ce denumim de obicei fotografii) 
şi nu insistă asupra negativelor, care constituie de altfel o categorie extrem de dificilă 
sub aspectul unei conservări corecte. 

Vom păstra în această prezentare structura iniţială a documentului, pentru a regasi 
cu uşurinţă detaliile necesare. Structura documentului a fost concepută în 5 capitole, 
cu câte 3 - 5 subcapitole. Vom avea aşadar o Introducere, o prezentare a condiţiilor 
de mediu, o prezentare a mijloacelor de conservare, un îndrumar de manevrare 
corectă şi de păstrare a microclimatului, şi o prezentare a măsurilor de urgenţă în caz 
de dezastru. Lucrarea se încheia cu o lista bibliografică pe care o vom prezenta de 
asemenea, chiar dacă titlurile indicate sunt apărute în străinătate. 

1. Introducere 
1.1. Definiţie 
Definiţia dată aici acestui obiect cultural este următoarea: 
"O fotografie este o imagine fixă, în alb şi negru sau în culori, care apare sub 

efectul luminii (visibile, infraroşie, ultraviolete sau unde radio) cu ajutorul produselor 
chimice fotosensibile. Fotografiile sunt compuse, în general din trei părţi: Suportul 
- din sticlă, metal, hârtie sau folie de plastic. Emulsia - constituită din albumină, 
colodiu sau gelatină. Imaginea - este revelată prin utilizarea unor materiale, precum 
halogenurile de argint şi pigmenţi, care se află în suspensie în emulsie. m 

În ceea ce priveşte varietatea fotografiilor, trebuie spus că ne aflăm în prezenţa 
unei extrem de bogate diversităţi, întrucât până la apariţia şi apoi exploatarea 
procedeelor puse la punct de companii care confecţionau şi/sau comercializau 
produse de utilitate fotografică, aproape fiecare fotograf îşi adusese deja o anumită 
contribuţie în aproape toate etapele şi materialele utilizate pentru fotografiere. 4 

2. Citat din documentul menţionat. (t.n. r.a.) 
3. idem 
4. "De la inventarea fotografiei, în 1839, au fost utilizate numeroase procedee. Aproape patruzeci dintre 
ele au fost exploatate comercial şi astfel se găsesc numeroase exemplare ale imaginilor produse precum şi 
cu caracteristici variate, în fondurile unui mare număr de arhive şi biblioteci." idem (t.n. r.a.) 
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1.2. Tipuri de procedee de înregistrare 
Procedeele enumerate sunt succint prezentate, pentru o mm1mă orientare. 

Intervalele temporale indicate între paranteze se referă la perioadele de dezvoltare a 
acestor procedee, şi chiar dacă sunt aproximate, ele sunt totuşi general acceptate. Ele 
sunt următoarele: Heliografia (1816-1827)5

, Dagherotipia (1839-1860)6, Calotipia 
(1841-1860)7, Hartia albuminată (1851-1900)8

, Ambrotipia (1852-1880)9, Ferotipia 
(1853-1930)1°, Gelatino-bromura de argint (1871-1925) 11

, Aristotipul cu gelatină 
sau colodiu (1885-1930) 12

, Fotografia în culori (1935-) 13
, Fotografia cu developare 

instantanee în alb-negru (1948- )14
, Fotografia cu developare instantanee în culori 

(1963 - ) 15 

5. Heliografia= În mai 1816, fraţii Joseph-Nicephore şi Claude Niepce au inventat fotografia. Procedeul 
lor consta în a obţine, pe o hârtie dată cu clorură de argint, o imagine în tonuri inversate, fixată apoi cu 
acid nitric. În 1822, procedeul a fost perfecţionat şi a permis transferul gravurilor, prin expunere directă 
la lumină, pe plăci de sticlă date cu bitum de Iudeea. idem (t.n. r.a.) 
6. Dagherotipia = Acest procedeu a fost dezvoltat de Louis-Mande Daguerre. Este vorba despre un 
procedeu de înregistrare a unui pozitiv direct. El utilizează vaporii de iod pentru a creşte fotosensibilitatea 
plăcii de cupru acoperite cu o peliculă fină de argint. idem (t.n. r.a.) 
7. Calotipia = Acest procedeu a fost dezvoltat de William Henry Fox Talbot. Este un procedeu de 
înregistrare negativ. El este compus dintr-o foaie de hârtie dată cu nitrat de argint şi tratată cu iodură 
de potasiu. idem (t.n. r.a.) 
8. Hârtia albuminată = Acest procedeu a fost dezvoltat de Blanquart-Evrard. Este un nou procedeu 
de înregistrare pozitiv. Tirajul este obţinut pornind de la o foaie de hârtie pe care se dă o peliculă de 
albumină sărată, sensibilizată cu nitrat de argint. idem (t.n. r.a.) 
9. Ambrotipia = Este un procedeu fotografic inventat de Scott Archer şi Peter Fry în 1852, dar abia 
James Ambrose Cutting a obţinut brevetul în 1854. Este vorba despre un negativ pe placă de sticlă 
cu colodiu umed, a cărui imagine este albită printr-un procedeu chimic. Colodiul umed este constituit 
din nitrat de celuloză într-o soluţie-amestec de eter şi alcool. Atunci când se pune acest negativ pe un 
fundal negru, apare imaginea pozitivă. Ambrotipul a concurat serios dagherotipul fiindcă era mai uşor 
de obţinut şi mai puţin costisitor. idem (t.n. r.a.) 
IO. Ferotipia= Fiind introdus de Adolphe Alexandre Martin în 1853, acest procedeu este un derivat 
al Ambrotipiei. O imagine este obţinută prin expunerea într-o cameră obscură a unei plăci fine de fier, 
acoperită cu un verni negru sau brun cu colodiu. Colodiul umed este constituit din nitrat de celuloză în 
soluţie cu un amestec de eter şi alcool. Preţul unei ferotipii fiind foarte redus, procedeul a supravieţuit, 
cu mai multe variante, şi în prima parte a secolului al XX-iea. idem (t.n. r.a.) 
11. Gelatino-bromura de argint = Procedeul a fost descoperit de Richard Leach Maddox. Înregistrarea este 
un tip de negativ. Este obţinută pornind de la o suspensie de bromură de argint în gelatină. idem (t.n. r.a.) 
12. Aristotipul cu gelatină sau colodiu= Acest procedeu de înregistrare este pozitiv. Tirajul este obţinut 
pornind de la o foaie de hârtie cu înnegrire directă cu gelatină (hârtie citrat) sau cu colodiu (hârtie 
celloidine). idem (t.n. r.a.) 
13. Fotografia în culori= Este un procedeu de înregistrare pozitiv. A fost introdus în comercializare 
odată cu filmul Kodachrome de casa Eastman Kodak. idem (t.n. r.a.) 
14. Fotografia cu developare instantanee în alb-negru= Procedeul de înregistrare este pozitiv. Compania 
Polaroid l-a introdus în comerţ; la început a fost de culoare sepia, apoi alb-negru din 1950. idem (t.n. r.a.) 
15„Fotografia cu developare instantanee în culori= Acest tip de fotografie a fost şi el introdus de 
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1.3. Factori de deteriorare 
Factorii de degradare au fost de multă vreme clasificaţi în două mari categorii: cei 

interni şi cei externi. 
Cei externi sunt uşor de enumerat (dar greu de controlat) fiind constituiţi din 

câteva categorii ale mediului ambiant: lumină, căldură, umezeală sau uscăciune, 
poluanţi, la care se adaugă adesea contribuţia umană prin neglijenţă sau vandalism, 
precum şi catastrofele de orice fel. Dar, cunoaşterea lor, oricât de bună, este aproape 
inutilizabilă, dacă nu este cel puţin la fel de temeinic aprofundată compoziţia 
şi structura pieselor muzeale care trebuie conservate. Şi acestea sunt de o mare 
varietate, iar problema care trebuie rezolvată este modul în care răspund aceste 
variate materiale şi procedee la agresiunea mediului ambiant. Aşadar şi în cazul 
fotografiilor conservarea trebuie să aibă în vedere identificarea corectă a fiecărei 
piese înainte de orice proiect de intervenţie. 

1.3.1. Factori interni 
Aşa cum arătam mai sus, identificarea corectă a pieselor permite găsirea modului 

optim de conservare: 
"Factorii de deteriorare interni sunt legaţi de componentele documentului 

fotografic însuşi, ca şi de reziduurile chimice ale procedeelor utilizate în momentul 
developării şi ulterior. Aceşti factori interni interacţionează cu cei externi, 
accentuându-se astfel efectele. "16 

1.3.2. Factori externi 
Prezentarea mai pe larg a unor factori cu impact special asupra fotografiilor este 

justificată de faptul că aceştia sunt mai nocivi, dar pot fi diminuaţi prin măsuri adecvate: 
"Factorii externi de deteriorare provin din condiţiile ambientale, din prezenţa 

substanţelor nocive în mediul de depozitare, ca şi din practici vătămătoare. 
O temperatură ridicată prilejuieşte o îmbătrânire accelerată a suportului. În 

ceea ce priveşte umiditatea relativă, nivelele ridicate pot cauza diverse probleme, 
în special dezvoltarea mucegăirilor, înmuierea gelatinei sau umflarea emulsiilor. 
Un nivel scăzut prilejuieşte, de asemenea, probleme, mai ales la nivelul emulsiilor. 
Dacă acestea se usucă, suportul se contractă şi se curbează, îşi pierde supleţea şi 
se poate rupe. O combinare a acestor doi factori (temperatură şi umiditate relativă 
ridicată) accelerează dramatic procesul de deteriorare. 

Poluarea atmosferică este un factor extern deloc neglijabil. Reactivitatea 
poluanţilor (bioxid de sulf {SOif, bioxid de azot {NOif, anhidrida carbonică 
/COif, este puternică în contact cu substanţele prezente în fotografiile în culori 

Polaroid; polacolor a fost primul procedeu utilizat, apui SX 70 din 1972 şi Polacolor 2 în 1975. idem 
(t.n. r.a.) 
16. idem (t.n. r.a.) 
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ca şi în cele alb-negru. În contact cu moleculele de apă aflate în suspensie în 
aer, aceşti poluanţi produc acizi care pălesc imaginea sau fac suportul friabil, 
distrugând lanţul molecular. 

Lumina este un alt factor extern de deteriorare. Fenomenu/ este datorat 
diverşilor componenţi interni şi chimici ai fotografiei (cf. 1.3.1). Toate tipurile de 
fotografii sunt sensibile la lumină. În funcţie de materiale, de elemente constitutive 
şi de starea lor de conservare, anumite fotografii sunt mai sensibile decât altele. 
Astfel, în ordine, fotografiile în alb-negru pe hârtie-fibre sunt foarte sensibile 
la lumină, cele în alb-negru pe hârtie plastifiată sunt şi mai sensibile în timp ce 
tirajele în culori prezintă sensibilitatea extremă. Trebuie, de asemenea, să se ţină 
.\·eama de efectul cumulativ al luminii asupra acestor documente. De fiecare dată 
t•ând se expune o fotografie la lumină, durata expunerii se adaugă celei precedente 
şi afectează cu atât mai mult documentul Substanţele oxidante emise de anumite 
materiale contribuie şi ele la deteriorarea documentelor fotografice: lignina, 
conţinutul de colofoniu şi reziduurile chimice oxidante din hârtie şi cartonul 
11/icurilor, ale cutiilor sau ale încadrărilor, ca şi plastifianţii acoperitoarelor din 
PVC. Reacţia gazelor oxidante asupra documente/or fotografice este analogă celei 
produse de poluanţii obişnuiţi din aer. În fine, o manipulare şi o aranjare greşite, 
alături de o întreţinere inadecvată contribuie, de asemenea, la deteriorarea 
documentelor pe suport/otografie. "' 7 

2. Condiţii de mediu ambiant recomandate 
Documentul recomandă înfiinţarea unei colecţii auxiliare, de uz curent, care 

poate proteja originalele: "Dacă este posibil, colecţiile de documente fotografice 
trebuie să fie împărţite în două colecţii, plasate în două locuri diferite: o colecţie 
de consultare (cercetare) şi o colecţie de conservare. Colecţia de consultare este 
compusă din copii ale originale/or frecvent cerute. Ea nu necesită aceleaşi condiţii 
t'a cea destinată păstrării prin conservare. Colecţia de conservare este formată din 
originale destinate conservării pe termen lung. "'8 

2.1. Colecţia pentru consultare 
Aşa cum spuneam mai sus, această anexă la colecţia principală, care poate 

exista şi în alt loc decât în depozitul general, poate salva de la o frecventă şi adesea 
necotrolabilă manevrare, o preţioasă colecţie de fotografii rare sau unice. Cu 
toate acestea, deşi pare că este suficient să producem aceste copii şi să le punem 
la dispoziţia celor interesaţi, recomandările din document nu lasă neprotejate nici 
aceste exemplare noi, oferind coordonatele unei conservări corecte şi a acestora, 

17. idem (t.n. r.a.) 
18. idem (t.n. r.a.) 
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pentru a le avea la dispoziţie pentru un timp mai îndelungat: 
"Colecţia de consultare este compusă din copii ale originalelor (exemplare în 

alb-negru sau în culori) frecvent cercetare. Aceste copii sunt în general facsimile 
din hârtie. În acest caz, trebuie urmate aceste recomandări: 

-Temperatura nu va depăşi 21° C, iar fluctuaţiile nu vor fi mai mari de 4 ° C în 
decursul a 24 de ore. 

-Umiditatea relativă trebuie să se afle între 30% şi 50%. Fluctuaţiile nu trebuie 
să fie peste 2% în decurs de 24 de ore. Trebuie făcute toate eforturile posibile 
pentru a evita creşterea umidităţii relative peste 65% pe durate lungi. w 9 

2.2. Colecţia pentru conservare 
Deşi asemănătoare cu cele de mai sus, indicaţiile pentru originale sunt mult mai 

stricte, ceea ce dă măsura importanţei măsurilor care trebuie luate, ca şi a pericolelor 
de degradare ce ameninţă colecţiile, din aer şi lumină dar şi din ignoranţă: 

"Pentru exemplarele în alb-negru: 
- Exemplarele în alb şi negru sunt conservate la o temperatură maximă de 

18 °C. Fluctuaţiile nu trebuie să depăşească J°C pe durata a 24 de ore şi 2°C pe 
durata unui an. 

- Umiditatea relativă trebuie să se afle între 30% şi 35%. Fluctuaţiile nu trebuie 
să treacă de 5% pe o perioadă de 24 de ore şi de 10% pe durata unui an. 

- În ceea ce priveşte calitatea aerului, sistemul de filtrare trebuie să corespundă 
următoarelor exigenţe: 

bioxide de sulf {SO:J: lg/m3; bioxid de azot {NO:J: lg!m3; ozon {Ojf: 2g/ 
m3; anhidridă carbonică {CO:J: 45g!m3; particule fine: 75g!m3• Există şi alte 
substanţe nocive în aer, dar filtrele chimice de bună calitate, adaptate la substanţele 
enumerate mai sus le vor elimina de asemenea. 

- Expunerea la lumină a fotografiilor în alb-negru pe hârtie-fibre nu trebuie 
să depăşească 84 OOO lux oră/an, iar pentru cele în alb-negru pe hârtie plastifiată 
limita este fixată la 42 OOO lux oră/an. Altfel spus, pentru o fotografie în alb
negru pe hârtie plastifiată, acţiunea luminii fiind cumulativă, putem deduce că 
degradarea va fi aceeaşi dacă vom expune acest document la o lumină de 50 lux pe 
durata a 840 de ore (35 de zile) în toţi anii, sau la o iluminare de 150 de lux timp 
de 280 de ore (11,6 zile) în toţi anii. 

Pentru exemplarele în culori: 
- Exemplarele în culori sunt conservate la o temperatură maximă de 2 ° C. Fluctuaţiile 

nu trebuie să depăşească 1° C pe durata a 24 de ore şi 2 ° C pe durata unui an. 
- Umiditatea relativă trebuie să se afle între 25% şi 30%. Fluctuaţiile nu trebuie 

să depăşească 5% pe o perioadă de 24 de ore şi 10% pe durata unui an. 

19. idem (t.n. r.a.) 
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-Aceste condiţii implică şi faptul că aceste exemplare în culori trebuie inserate 
În ambalaje potrivite (v.3.1.), şi apoi Împachetate în folii sau saci de polietilenă. 
Acest ambalaj elimină etapa de pre-condiţionare şi împiedică orice condens în cutia 
(lada) compartimentată atunci când aceasta este scoasă din locul de depozitare. 
Totuşi, trebuie să fie prevăzută o perioadă de aclimatizare de aproximativ 3 ore 
Înainte de a înlătura folia sau de a scoate cutia din sac. 

- În ceea ce priveşte calitatea aerului, sistemul de filtrare trebuie să corespundă 
aceloraşi exigenţe ca pentru exemplarele în alb-negru. 

- Expunerea la lumină, pentru fotografiile în culori, nu trebuie să depăşească 
12500 lux oră/an. mo 

3. Mijloace de conservare în depozitare 
Condiţiile optime de mediu date de temperatură-umiditate, aer, lumină, etc., 

formează doar una dintre laturile importante ale unei conservări corecte. Respectarea 
coordonatelor indicate poate ajuta mult la prelungirea vieţii unor artefacte, dar aceste 
măsuri pot fi sporite în eficienţă prin îmbunătăţirea materialelor de imediat contact cu 
artefactele, fiindcă noxele care pot migra din aceste materiale vor influenţa, adesea 
de o manieră ireversibilă, starea de conservare a pieselor. De aceea este indicată 
prevenţia, ca atitudine şi motivaţie a intervenţiilor de specialitate: 

"Cea mai bună modalitate de a salvgarda documentele fotografice este aceea 
1/e a pune accentul pe prevenţie. Nu vom spune niciodată îndeajuns cât este de 
trecesar să depozităm în mod convenabil documentele (în plicuri, cutii, mobilier de 
calitate arhivistică, etc.), ca şi într-un mediu potrivit. "21 

3.1. Materiale de conservare 
Referitor la conteinere de depozitare, adică acele "ambalaje" în care sunt direct 

n~czate documentele fotografice, este recomandată opţiunea pentru un maxim de 
investiţie, întrucât aceasta scuteşte instituţia de noi cheltuieli într-un viitor mai apropiat: 

"Conteinerele protectoare trebuie să fie de calitate arhivistică. 
Alegerea unui anumit fel de plic va depinde în special de tipul fotografiei, de formatul 

1•i, de starea ei fizică, de .frecvenţa utilizării, ca şi de resursele financiare disponibile. 
Plicurile-mape din hârtie sunt mai puţin scumpe, dar sunt şi mult mai fragile. Ele 

'!/eră o protecţie împotriva luminii, şi prafului şi acţionează ca un tampon faţă de 
.~chimbările microclimatice. Este recomandată folosirea hârtiei - pentru colecţii mai 
1111ţin consultate. Ea trebuie să respecte Normele ANSI care recomandă 87% alfa-
1·1•/uloză,jără lignină sau alaun. Cifra de pH trebuie să se situeze între 7 şi 8,5. Pentru 
/i1tografiile în culori, cyanotipii sau hârtii albuminate este recomandată menţinerea 

.'O. idem (t.n. r.a.) 

.'I. idem (t.n. r.a.) 
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unui pH între 6,5 şi 7,5. Un pH de 9,5 sau mai mare trebuie permanent evitat 
Plicurile-mape din plastic transparent sunt mai scumpe de cumpărat, dar au 

avantaje de necontestat faţă de cele din hârtie. Ele asigură o protecţie mai bună 
documentelor şi le feresc de urmele de degete, de murdăriri şi de uzură, evitându-se 
astfel manevrările directe. Sunt mult mai potrivite pentru colecţiile frecvent utilizate. 

În acelaşi timp însă trebuie asigurat ca nivelul de umiditate relativă din 
clădirea unde sunt depozitate să nu fie mai mare de 50%, .fiindcă plasticul poate 
menţine umiditatea în conteiner, afectând conţinutul acestuia. Tipurile de plastic 
recomandate sunt poliesterul, polietilena şi polipropilena. Plicurile sunt aranjate 
în cutii potrivite, din carton cu pH neutru sau din polipropilenă. 22 

3.2. Mod de aranjare 
Întrucât ne raportăm la un depozit muzeal, este recomandată aranjarea pieselor 

într-o formulă care să faciliteze regăsirea lor cu uşurinţă şi fără a provoca perturbări 
ale sistemului administrativ de evidenţă al colecţiei. În acelaşi timp însă, această 
"gestionare" a unui depozit nu trebuie să afecteze o bună întreţinere a colecţiilor. De 
fapt, ambele deziderate nu se exclud şi pot conlucra eficient pentru ambele părţi, cu 
aceeaşi cheltuială şi cu acelaşi efort: 

"Cutiile trebuie aranjate într-un mobilier adecvat Acest mobilier poate fi format 
din rafturi sau dulapuri cu poliţe sau sertare, construite din oţel emailat şi nevopsit 

Rafturile trebuie să fie aranjate la 1 O - 15 cm de la sol, pentru a evita daunele 
provocate de o inundare, şi la o distanţă de aproximativ 60 de centrimetri de plafon, 
pentru a asigura o bună circulaţie a aerului şi o utilizare eficace a sistemului 
de stingere a incendiilor. Trebuie să existe suficient spaţiu între cutie şi nivelul 
sperior al raftului pentru a uşura operaţiile de aranjare. 

În cazul dulapurilor cu sertare, trebuie să se evite supraîncărcarea sertarelor, 
pentru a permite o utilizare în siguranţă şi un acces la conteinerele protectoare. 

Fotografiile de format mare sunt mult mai sensibile la manevrare datorită 
flexibilităţii mari a suportului. Ele trebuie să.fie introduse într-un plic de poliester 
la care se va adăuga un întăritor de carton de acelaşi format Totul va fi pus într-o 
mapă, la verticală - într-o cutie de aranjare, sau orizontal 

Fotografiile încadrate pot.fi scoase din rame şi conservate separat. În cazul în 
care vom conserva/otografia în ramă, trebuie să.fie asigurată calitatea cartonului 
de passe-partout, care trebuie ferit de lumină într-o cutie concepută şi executată 
în acest scop. Fotografia cu ramă mai poate fi şi suspendată de un suport - grilaj, 
protejat însă de lumină printr-o husă dintr-o ţesătură opacă." 23 

22. idem (t.n. r.a.) 
23. idem (t.n. r.a.) 
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3.3. Întreţinerea spaţiilor 
Depozitele, fiind spaţii rar vizitabile din motive de asigurare a unui microclimat 

stabil, există tentaţia de a le considera curate şi neafectate de praful şi murdăria 

obişnuite. Acest lucru este dăunător, fiindcă predispune la apariţia unor focare de 
infestare şi deteriorare, a căror eradicare poate fi extrem de solicitantă pentru sănătatea 
colecţiei. Din aceste motive, este recomandată o atentă întreţinere a acestor spaţii, 
uvând însă în vedere în primul rând calitatea şi lipsa de nocivitate a materialelor şi 
tehnicilor folosite pentru curăţare: 

"Este vitală întreţinerea regulată a spaţiilor de depozitare şi consultare 
(cercetare). 

Trebuie curăţate podelele, desprăfuite mobilierul, rafturile şi cutiile, precum şi 
mesele de lucru. Evident, orice fel mâncare şi băutură, sunt interzise în aceste locuri. 
Această regulă trebuie urmată foarte riguros. Băuturile vărsate şi firimiturile, nu 
doar că pot să deterioreze documentele fotografice, dar pot atrage insecte şi rozătoare. 
Nu trebuie lăsate nici un document şi nici o cutie direct pe podea." 

4. Manipulare si ambient apropiat 
În general se consideră că asigurarea condiţiilor de microclimat este suficientă 

pentru o bună conservare a documentelor fotografice, şi este lăsată la îndemâna aşa-
1.isului "bun-simţ" problema manevrării pieselor, astfel încât se presupune că oricine 
va fi suficient de atent cu ele. Cu toate astea, aşa cum prea bine se ştie, de multe ori 
ucest aspect este de fapt neglijat. De aceea acest capitol este dedicat problemelor de 
manipulare şi transport: 

"Este imposibil să nu fie manevrate fotografiile unei colecţii de consultare; cu 
toate aceastea, manevrarea poate fi una dintre cauzele importante ale deteriorării. 
l'rebuie deci să fie protejate fotografiile de amprente şi manipulări nepotrivite. "24 

4.1. Amprente 
Aşa cum spuneam mai sus, neglijenţa sau ignoranţa pot fi mult mai nocive decât 

se crede. Astfel, urmele degetelor noastre pe piesele muzeale nu par a avea urmări 
imediate şi nu se văd cu ochiul liber. Cu toate acestea, mai ales pe documentele 
li1tografice, care sunt în definitiv rezultatul unui proces fotochimic extrem de 
sensibil, urmele degetelor pot fi cauzele unei totale desfigurări a imaginii pe care o 
tezaurizăm. Şi chiar dacă ne aflăm în prezenţa unei colecţii auxiliare, de consultare 
frecventă, nimic nu ne dă dreptul de a o periclita pentru a supune din nou originalele 
unei recopieri. 

"Chiar dacă amprentele de pe suprafaţa unei fotografii pot fi greu vizibile la 
inceput, ele pot, după câţiva ani, să determine o decolorare ireversibilă a imaginii . 

. '·I. idem (t.n. r.a.) 
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Din acest motiv trebuie manipulată orice fotografie cu mănuşi din bumbac alb 
mercerizat {cu fir lucios, necatifelat/, sau cu mănuşi de nylon {de uz medicinal/. 
Este interzisă utilizarea mănuşilor de tipul "Sure Grip Inspection G/ovesms (acele 
mănuşi care au sute de noduli la nivelul palmei şi degetelor) fiindcă plasticul 
din compoziţia nodulilor poate reacţiona cu emulsiile fotografiilor. Plicurile 
sau învelitorile transparente din poliester, polietilenă sau polipropilenă pot, de 
asemenea, să prevină apariţia amprentelor şi să protejeze eficace împotriva unei 
manipulări nepotrivite. (cf.3.1.)" 

4.2. Alte elemente de alterare 
O altă modalitate de a aduce degradări documentelor fotografice este dată de 

necesitatea de a inscripţiona, chiar pe ele, datele de identificare: numere de inventar, 
titlul şi/sau numele autorului, diverse observaţii referitoare la imagine, ş.a.m.d. Se 
află, în numeroase depozite de piese originale, exemplare astfel "marcate" printr-o 
practică ce punea mai presus de existenţa obiectului identitatea lui scriptică, în totală 
ignorare a valorii lui culturale. Din aceste motive este prezentată mai jos soluţia unei 
inscripţionări nedăunătoare: 

"Este adesea necesară identificarea sau adnotarea fotografiilor. Trebuie să se 
scrie doar pe spatele fotografiei. Nu trebuie niciodată utilizat stiloul cu cerneală 
sau pixul cu bilă, fiindcă pot deteriora fotografia prin lăsarea unor urme {apăsate 
sau zgâriate/. Pixurile cu fetru sunt deasemenea interzise fiindcă cerneala lor nu 
este stabilă şi poate trece prin hârtie şi afecta emulsia. 

Este recomandată folosirea unui creion cu mină HB sau mai moale. Creionul 
HB poate să nu fie lizibil pe toate documentele fotografice, mai ales pe cele cu 
developare instantanee, sau pe vechile exemplare pe hârtie plastifiată. 

În acest caz este recomandată utilizarea unui creion cu mină poroasă, 
special conceput pentru a scrie pe fotografii, precum "Light lmpressions Film/ 
Print Marking Pen m6• Umpluturi, etichete autoadezive sau orice formă de clei 
sunt interzise fiindcă au compuşi chimici activi care pot atinge imaginea şi o pot 
deteriora. Pentru raţiuni evidente, trebuie, de asemenea, să fie interzise orice 
decalcare a fotografiilor. m7 

4.3. Materiale şi corpuri străine 
Există o multitudine de materiale care din diferite motive au fost prinse la un 

moment dat pe piesele fotografice. Ele pot provoca alterări ale imaginii sau ale 
suportului şi contribuie la desfigurarea unui document. Îndepărtarea lor este însă o 
problemă la fel de periculoasă, fiindcă o intervenţie bine intenţionată dar lipsită de o 

25. "mănuşi de inspectare şi apucare sigură" (t.n. r.a.) 
26. "creion de marcare filme/pozitive fotografice" (t.n. r.a.) 
27. idem (t.n. r.a.) 
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minimă înţelegere a comportamentului materialelor implicate, sau chiar o oarecare 
inabilitate manuală, pot declanşa o serie de deteriorări ireversibile. Este bine ca în 
acest scop să se facă apel la un specialist, care poate măcar da acele îndrumări de 
operare în siguranţă. Toate acele adausuri trebuie îndepărtate dacă sunt străine piesei, 
lipsite de importanţă istorico-documentară şi dacă informaţiile pe care le conţin pot 
fi salvate într-un alt mod şi în alt loc decât pe piesă. 

"La recepţi,onarea sau la depozitarea unei colecţii de fotografii, dacă se poate 
face fără a produce daune, trebuie îndepărtate acele materiale ca: benzi adezive, 
etichete gumate sau autoadezive, agrafe sau elastice ms 

4.4. Curierat şi transportare 
Toate piesele muzeale sunt adesea subiectul unor intense schimburi culturale. Ele 

călătoresc pentru a depune mărturie în favoarea unui subiect de un oarecare interes. 
Fragilitatea lor intrinsecă este atunci pusă la grea încercare. Fotografiile sunt cu atât 
mai solicitate cu cât imaginile pe care le poartă sunt depozitarele unor timpuri vechi, 
unor figuri de personalităţi, unor stări de lucruri, care, toate, vorbesc direct prin 
limbajul imaginilor despre un trecut ireversibil. Pentru a menţine însă aceste mărturii 
~i a le transmite generaţiilor viitoare este necesară ocrotirea cât mai strictă a vechilor 
documente fotografice, ţinând cont de fragilitatea acestor înregistrări chimice ale 
unei fotosensibilităţi. 

"Atunci când se trimite un document fotografic, el trebuie introdus într-un 
plic protector şi aşezat între două cartoane rigide care să fie puţi,n mai mari decât 
fotografia (în jur de 2 cm. pe toate laturile). Dacă numărul fotografiilor este mic, 
.'te poate folosi şi un plic-mapă cu o dublare moale interioară {ca o matlasare}. Se 
inscripţi,onează menţi,unea: "FOTOGRAFIE, NU ÎNDOIŢI PLICUL" pentru a 
informa transportatorul Dacă este vorba despre un număr mare de fotografii, este 
1/e preferat să fie aşezate într-o cutie, cu suficient spaţi,u pentru a putea adăuga 
imprejurul lor un material de umplutură. Este recomandată folosirea peliculei 
11/astice cu bule de aer. Ea menţi,ne foarte bine documentele fotografice în locul 
lor, protejându-le în acelaşi timp de eventuale şocuri. m9 

4.5. Reproducere 
Pentru protejarea documentelor fotografice trebuie acordată o mare atenţie şi 

modalităţilor prin care se produc copierile acestor documente. Chiar refolosirea 
negativelor, este o problemă foarte dificilă, ţinând cont că acestea sunt originalele 
primei opere. Refotografierea sau reproducerile prin noile mijloace media, de 
fapt oricare mod de a constitui o nouă imagine după cea veche, sunt de natură să 
pericliteze originalul, imediat sau cu timpul - prin lentă şi ireversibilă degradare. Din 

.'~. idem (t.n. r.a.) 

.">. idem (t.n. r.a.) 
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acest motiv sunt exprimate unele restricţii chiar şi în cazul reproducerilor: 
"Chiar dacă o scurtă expunere la lumina fotocopiatorului sau a scanerului 

nu va afecta cea mai mare parte a documentelor fotografice, aceste mijloace 
de reproducere pot totuşi să producă deteriorări în timpul manevrării. Este 
recomandată lăsarea pieselor în plicurile lor transparente pentru fotocopiere. Dacă 
fotografia este păstrată într-un plic din hârtie, se vor folosi mănuşi de bumbac 
nepluşat sau de nylon, pentru a manevra piesa. Se va asigura, de asemenea, 
curăţenia absolută a ecranului de sticlă al fotocopiatorului sau scanerului. 
Dacă o fotografie este susceptibilă de a fi reprodusă frecvent, este recomandată 
producerea unui document digital sau a unui facsimil, care va fi aşezat în colecţia 
de consultare. " 

5. Măsuri de ureenţă în caz de dezastru 
Există, din păcate, o gamă foarte largă de dezastre. De pe urma multora dintre 

ele nu se mai poate recupera nimic. Sunt însă şi acele dezastre care produc mari 
stricăciuni, fără a distruge complet piesele afectate, ceea ce dă speranţa unor posibile 
recuperări. Între acestea se află inundaţiile. Asupra acestui tip de dezastru este 
prezentată o scurtă serie de recomandări utile: 

"În cazul unui sinistru, apa şi murdăria constituie cauzele principale 
ale deteriorării fotografiilor. Trebuie acţionat foarte repede pentru a limita 
stricăciunile. Se pot menţine documentele ude imersate în apă la 15 grade Celsius, 
timp de 48 de ore maximum, în cazul exemplarelor alb-negru sau colorate. Dacă 
fotografiile stau prea mult înmuiate, emulsia devine lipicioasă şi fotografiile se 
lipesc între ele. Astfel devin irecuparabile. Dacă este vorba despre o cantitate mică 
şi ne putem permite, se poate trece la uscarea în aer liber într-un loc bine aerisit şi 
ventilat. În caz contrar, trebuie procedat la următoarele acţiuni pentru congelare: 

-se scot fotografiile din plicuri, pentru a evita lipirea lor; 
-se clătesc fotografiile cu apă curată, pentru a înlătura murdăria. Este 

importantă manevrarea lor cu grijă, fiindcă emulsia este extrem de fragilă; 
-se pun fotografiile într-un sac de polietilenă, se separă cu hârtie cerată şi se 

pun la congelator. Este de preferat să se facă pachete de dimensiuni asemănătoare, 
cantitatea putând fi tratată odată mai apoi. Procesul de congelare are drept scop 
oprirea deteriorării şi permite alocarea de timp pentru tratarea pieselor. 

Următoarea etapă va consta.fie în decongelarea şi uscarea la aer,fie în liofilizare, 
adică uscarea în vid direct din stadiul congelat. Este recomandat ca efectuarea 
intervenţiilor de restaurare, chiar minime, să fie făcută de un profesionist în 
materie." 
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photographiques en noir et blanc; 16/5 4 p. Le soin des documents photographiques 
eouleur. Ottawa: ICC, 1995-1996. 

8. Lavedrine, Bertrand. - La conservation des photographies I Bertrand 
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9. Manuel de conservation des documents d'archives I Conseil canadien des 
urchives. Ottawa: Le Conseil, 1990. ix, 130, 119, ix p. Texte tete-beche en anglais. 
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Processed photographic reflection prints - Storage practices. ISO 18920: 2000. 18 p. 
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photographiques apres traitement- contenants pour classement destine â l 'archivage. 
ISO 10214: 1991 (F) (Rl996). Geneve, 1996. 

13. Organisation internationale de normalisation. Photographie - tirages traites 
par reflexion - directives pour l'archivage. ISO 6051 : 1997. 4e ed. Geneve, 1997. 

14. REILLY, James M. - Care and identification of l 9th century photographic 
prints I by James M. Reilly. Rochester, NY : Eastman Kodak Co., cop. 1986. xii, 116 
p. (Kodak publication ; no. G-25) 

15. REILLY, James M. - Storage guide for color photographic materials. Albany, 
NY: University of the State of New York, cop. 1998. iv, 48 p. 

16. Safeguarding our documentary heritage [ressource electronique] = 

Conservation preventive du patrimoine documentaire. Paris : Unesco, cop. 2000 
17. WILHELM, Henry Gilmer. - The permanence and care of color photographs : 

traditional and digital color prints, color negatives, slides, and motion pictures I 
by Henry Wilhelm with contributing author Carol Brower. 1 st ed. Grinnell Iowa: 
Preservation Pub. Co., cop. 1993. ix, 744 p. 

Situri internet 
I. Image Permanence Institute. Laborator care lucrează pentru prezervarea 

fotografiilor şi filmelor. http//www.rit.edu/% 7E66lwww11 
2. Centre de recherches sur la conservation des documents graphiques (CRCDG). 

Centrul de cercetare asupra conservării documentelor, administrat de Ministerul 
culturii şi comunicaţiei, CNRS (Centre national de la recherche scientifique) şi 

Muzeul naţional de istoire naturală, conduc programe de cercetare asupra fotografiei 
(studiul materialelor organice, al proceselor de degradare). http://www.crcdg.culture. 
fr/culture/conservation/fr/laborato/crcdg/fr/index _O I .html 

3. Northeast Document Conservation Center. Organism fără scop lucrativ care 
oferă diferite servici de restaurare sau de expertiză legată de prezervare şi conservare 
în general. http://www.nedcc.org/leaflets/phocar.htm 

4. The Conservation Center for Art and Historic Artifacts (CCAHA). Organism 
fără scop lucrativ care oferă diferite servici de restaurare sau de expertiză legată de 
prezervare şi conservare în general. http://www.ccaha. 

SUMMARY 
Preserving photographs is a complex process and the procedures concerning this 

important activity are often refered to in various texts written in foreign languages 
-thus less accessible to some specialists. Jt is the reason why the author of the present 
article has gathered some useful information concerning norms of preserving, 
handling, storing, saving various types of photographs. 
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UN ORAŞ SIMPATIC: 
BUCUREŞTIUL VEACULUI AL XIX-LEA 

Ciprian Buzilă 

„Vreo 10 boieri, toţi cu nişte ciubucuri lungi 
în gură, şedeau turceşte pe duşumea, lângă câte 
un scaun, cu jobenul în cap şi cu aripile [fracului] 
întinse pe podea"' 

Majoritatea călătorii străini ajunşi în Ţara Românească în prima jumătate a 
secolului al XIX-iea remarcă în privinţa oraşului Bucureşti un aspect pitoresc, plin 
de culoare, noroi şi dezordine. Un oraş curios, mai apropiat de cele orientale dar cu 
o anumită savoare care lipsea atât oraşelor sud est europene cât şi celor turceşti. 
( ~aracterul oraşului, aproape primitiv şi pe bună dreptate anacronic în comparaţie 
cu urbele occidentale, este surprins în descrierile călătorilor străini fie idilic, aceştia 
fiind fermecaţi de frumoasele sale case răsfirate şi înghiţite de vegetaţie2 , fie critic, 
într-un mod aproape brutal, dar probabil cel mai aproape de adevăr. 

Schimbarea feţei orientale a oraşului cu una occidentală, lucru posibil 
doar prin raportarea la un model peremptoriu „european" va fi un deziderat 
permanent din partea conducerii oraşului (Sfatul Orăşenesc devenit ulterior 
Sfatul Comunal) pe parcursul întregului veac. Dacă în prima jumătate a secolului 
~i chiar până spre finele secolului, vechi formule de organizare urbană şi 

administrativă împrumutate din legislaţia urbană constantinopolitană (împărţirea 
administrativă pe mahalale) coexistau cu elementele împrumutate din legislaţia 
franceză (regulamente urbane privind construcţiile şi alinierea străzilor), în cea 
de-a doua jumătate a secolului al XIX-iea îşi va face loc o puternică voinţă din 
partea conducerii oraşului (şi a burgheziei în general) de asimilare a modului de 
viaţă şi a civilizaţiei occidentale oferit de principalul centru cultural - Parisul. 
Acest fenomen va transforma structural şi morfologic aspectul oraşului, în mod 
ireversibil însă nu complet, de la unul de factură orientală - cu case răsfirate, 
acareturi şi grădini, într-o capitală occidentală. 

I. George Potra, Bucureştii văzuţi de călători străini (secolele XVl-IXI), Bucureşti 1992, p. 145. 
2. Stanislas Bellanger, apud Neagu Djuvara, p. 165. 
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"Ordine" şi "dezordine" 
Constantinopolul trebuie că a constituit acel typos urban pentru oraşele medievale 

răsăritene, din Peninsula Balcanică, chiar şi după căderea Imperiului Bizantin. 
Principala diferenţiere a acestora faţă de oraşele occidentale este datorat în primul 
rând de tipul de proprietate urbană folosit în Evul Mediu Bizantin: teritoriul urbei 
era apanajul domnitorului. Pământul putea fi dăruit sau concesionat după bunul plac 
al monarhului3. O a doua distincţie definitorie o constituie bipolaritatea biserică-stat, 
pe care o regăsim simbolic tratată şi în urbele (reşedinţe voievodale) celor două 
ţări româneşti. Relaţia palat-biserică, cele două puteri guvernante, aşezate una lângă 
cealaltă, este întâlnită la o scară urbană mult mai mică şi în cazul Bucureştiului până 
în secolul al XVIII-iea, atunci când reşedinţa domnească se mută în Dealul Spirii4

• 

Comparând planurile de secol XVIII - Ernst şi Purceii - observăm că oraşul era 
definit printr-un nucleu compus din palatul domnesc şi Mitropolia, dinspre care pleca 
radial o reţea de drumuri importante, la capătul cărora se aflau şi barierele oraşului. 
În cadrul teritoriului delimitat de aceste străzi principale s-au format succesiv, în 
raport cu creşterea demografică, substructuri urbane (enoriile, denumite ulterior 
sub influenţa turcească mahalale) având ca centre polarizatoare bisericile parohiale. 
Mahalalele reluau la o scară mai mică funcţiunile nucleului central 5• 

Aparenta dezordine datorată acestui tip de administrare teritorială, are o explicaţie 
pe care trebuie să o căutăm în habitudinile locuitorilor dar şi în condiţionările de 
natură politică impuse de puterea suzerană. Astfel, Bucureştiul nu a prezentat ziduri 
de delimitare, element nelipsit al oraşelor occidentale şi chiar celor orientale. 

Indubitabil, împărţirea administrativo-urbană pe aceste mici sectoare (cartiere, 
sensul original al termenului arab mahalle) a fost logică în constituirea oraşului, 
reflectând în acelaşi timp un tip de mentalitate specific oriental. Nu e de mirare 
că occidentalii veniţi pe ţinutul nostru nu reuşeau sa citească această „ordine" în 
aparenta „dezordine": 

„Bucureştii sunt un oraş aparte care nu seamănă cu niciuna din capitalele 
noastre europene, aliniate şi de o uniformitate care face disperarea artistului. 
Uliţele lungi şi întortochiate, ca străduţele italiene refuză orice lege a armoniei. 
Casele sunt aruncate la nimereală, într-o îvălmăşeală ca nişte cuiburi în păduri; 

3. Sanda Voiculescu, „Parohia ca spaţiu de agregare religioasă, socială şi urbanistică. Parohie-mahala
cartier", în Valachica, Studii de Cercetări şi Istorie, XV, Târgovişte 1997, p. 31 O. 
4. Curtea veche, foarte avariată, este părăsită în 1776, atunci când Alexandru lpsilanti construieşte noul 
palat din Dealul Spirii, cunoscut si sub numele de „Curtea Arsă", datorită incendiului din 1812. Istoria 
oraşului Bucureşti, voi I, sub redacţia lui Florian Georgescu , Muzeul de Istorie a Oraşului Bucureşti, 
Bucureşti, 1965, p. 227. 
5. Sanda Voiculescu, op. cit„ p. 31 O. 
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ele îşi arată aici opulenţa în mijlocul unor vaste curţi care le dă un aer seniorial 
şi izolat al unei reşedinţe de ţară ... "6 

Sistemul de administrare pe cartiere generat de introducerea obligatorie a 
legislaţiei urbane constantinopolitane s-a dovedit viabil şi util pentru configurarea de 
1esuturi urbane noi. Centrul spiritual şi ordonator al mahalalei îl constituia biserica. În 
jurul acesteia se petrecea întreaga viaţa socială a comunităţii (în preajma bisericilor 
funcţionau şcoli, spitale, chiar hanuri şi cârciumi). Un alt loc de interacţiune socială 
îl constituia maidanul, unde de obicei se afla şi câte o fântână, întocmai ca la 
Constantinopol, unde găsim vestitele cişmele. Aici se practica "alişverişul" (negoţul). 

Formula de administrare a oraşului pe mahalale (numită enorie în documentele 
de secol XVI) se va păstra până în al treilea pătrar al veacului al XIX-lea, atunci 
când au loc marile transformări urbane. Multe din teritoriile vechilor mahalale au 
fost distruse parţial sau integral printr-un proces de modernizare început încă din 
prima jumătate a secolului al XIX-lea, şi accentuat în a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea după principiile haussmanniene prin marile axe sau implantul unor edificii 
publice necesare noului stat independent. 

* * * 
Aglomerarea fondului construit se remarcă în special în inima oraşului (prin 

excelenţă o zonă comercială) şi de-a lungul principalelor artere de circulaţie numite 
„poduri domneşti": „Uliţa Târgului de Afară" [Calea Moşilor], „Podul Mogoşoaei" 
I Calea Victoriei], „Podul Calicior" [sau Caliţei, azi Calea Rahovei] şi „Podul Şerban
Vodă" [Calea Şerban Vodă]. În centru se afla târgul şi palatul domnesc. Să urmărim 
insă relatarea lui James Dallaway de la sfârşitul secolului al XVIII-lea: 

„( ... ) această metropolă seamănă prea puţin urbanistic cu străzile continue 
din alte capitale, încât nu este cu nimic mai mult decât o aglomerare de sate 
lară nici o regularitate sau plan. Uliţele sunt podite cu bârne de lemn, slab fixate 
din care multe lipsesc, aşa că mersul pe jos este deosebit de greu. În apropierea 
centrului oraşului se află numeroase şiruri de prăvălii deschise, bazare în stil 
turcesc care sunt apărate de soarele de amiază printr-o streaşină de lemn, care se 
întinde dintr-o parte într-alta"7

• 

Este o descriere obiectivă, iar Dallaway reuşeşte să descifreze organizarea 
lcritorială a oraşului pe mahalale sub forma de sate. Aspectul acesta de aglomerari 
rurale era dat în cea mai mare parte, aşa cum ne descrie alt călător occidental, de 

h. J\urelie Ghika, La Valachie Moderne, Paris 1850, apud George Potra, op. cit., p. 194 
/.James Dalloaway,apud G. Potra, op. cit., p. 1218. 
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dispunerea caselor în cadrul loturilor în aşa fel încât „uliţele parcă ar fi pustii, căci 
aceste clădiri au grădini şi curţi mari în mijlocul cărora se înalţă"8• Înţelegem din 
textul lui Dallaway că principalele drumuri erau încă podite cu bârne din lemn. 

Formarea târgului din jurul Curţii Domneşti, şi a uliţelor care îl străbăteau, 
naşterea mahalalelor în jurul bisericilor şi a mănăstirilor, care implicau în acelaşi 
timp şi pe cea a drumurilor de acces, de cele mai multe ori de importanţă comercială, 
au condus de-a lungul timpului la adoptarea mai multor sisteme de pavare a acestora, 
care să corespundă noilor cerinţe, determinate în primul rând de intensificarea 
relaţiilor comerciale, dublate apoi de necesităţile nobilimii (vrăjită de mirajul oraşelor 
occidentale), care îşi aveau locuinţele pe uliţele principale. Înlocuirea pavajului 
din lemn, care se dovedise a fi costisitor, greu de întreţinut şi insalubru în acelaşi 
timp, datorită mizeriei strânse dedesubtul acestuia atunci când „savacul" (canal de 
scurgere) se înfunda, s-a iniţiat în timpul domniei lui Grigore IV Ghica ( 1822-1828) 
care apelează la inginerii vienezi Freiwald şi Harting, pentru pavarea cu piatră a celor 
patru „poduri" mari9

, Mogoşoaia, Târgul de Afară, Caliţei, Şerban Vodă. Cei doi 
antreprenori, prin contractul întărit de domn la 1 aprilie 1824, îşi iau angajamentul 
să facă pavajul oraşului „cu piatra ce se va găsi cea mai bună şi mai tare în munţii 
Ţării Româneşti şi mai bun decât cel care este făcut în cetatea Braşovului, făcându-l 
cu toată orânduiala după meşteşugul ingineresc şi arhitectonicesc"10

• 

Modernizarea urbană, sinonimă cu occidentalizarea, se produce timid încă din 
prima jumătate a secolului al XIX-lea, dar se va accelera după pacea de la Adrianopol 
(1829), începând cu Regulamentul Organic. 

Să luăm cazul croitorului P. D. Holthaus, care descrie Bucureştiul în 1830 ca 
fiind „murdar, cu străzi pline de gunoaie care, vara, răspândesc un miros foarte urât"; 
reîntors în capitala Ţării Româneşti remarcă că „înfăţişarea oraşului s-a îmbunătăţit 
simţitor. A căpătat un aspect mai civilizat şi mai nemţesc" 11 • Aşadar, noile măsuri, 
pentru început doar edilitare, se puteau recepta la nivelul percepţiei vizuale, deşi nu 
trecuseră mai mult de 6 ani între cele două vizite ale croitorului. Procesul evolutiv de 
trecere de la „vechi" la „nou" este conţinut în afirmaţia entuziastă a lui H. Desprez: 
„( ... ) în fiecare zi capitala Valahi ei se dezbracă de caracterul său oriental pentru a lua 
aspectul oraşelor din occident"12

• Dacă la începutul secolului coexistau influenţe, în 
ceea ce priveşte moda, provenite din spaţiul german, rus şi francez, în a doua jumătate 

8. Ludwig von Sturmer, ibid., p. 1816. 
9. Plus podul din Curtea Veche, de la poarta de sus pâna la cea de jos, şi podurile peste Dâmboviţa, 
Beilic, Caliţa, Zlătari, şi unul peste râul Colentina, G. Potra, Documente ... 1821-1848, doc. 78, p. 145. 

10. G. POTRA, Documente ... 1821-1848, doc. 78, p. 145. 
11. Apud G. Potra, op. cit., 1992, p. 148. 
12. Apud Nicolae Iorga, Istoria românilor prin călători, Bucureşti 1981. 
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a secolului al XIX-lea protipendada bucureşteană îşi îndreaptă atenţia exclusiv spre 
modelul oferit de oraşul Paris (începând de la vestimentaţie şi mentalitate, până la 
ideea unui mod raţional de locuire). 

Sincretismul de elemente orientale şi occidentale care caracterizează prima 
jumătate a secolului este aproape hilar surprinsă în descrierea doamnei Christine 
Reinhard aflată în vizită la curtea lui Constantin Ipsilanti: „Principesa lpsilanti 
I Safta Ipsilanti] era îmbrăcată într-o rochie de crep roşu, după moda franceză, şi 

uceasta în onoarea mea ( ... ) Veni înaintea mea şi mă sili să mă sui cu dânsa pe divan 
şi să mă aşez turceşte [s.n.]" 13 • Conversiunea s-a realizat mai întâi prin importul 
limbii şi literaturii franceze, făcută posibilă mai ales prin înfiinţarea Consulatului 
francez la Bucureşti, care a reprezentat un punct de deschidere spre Occident şi 
uccesul la noile idealuri burgheze. Un rol important în acest sens îl au domnitorii 
~i funcţionarii stabiliţi in Principate, întemeietorii primelor biblioteci pentru uzul 
propriu, colecţionari de tratate ştiinţifice şi romane franţuzeşti. Apoi, tot mai mulţi 
studenţi români îşi definitivează studiile în Franţa, aducând de acolo modelul cultural 
francez aplicabil la toate domeniile ştiinţifice. 

La nivel arhitectonic, Bucureştiul va îmbrăca rând pe rând haina neoclasică, 
romantică şi cel mai aproape de ceea ce se întâmpla la Paris, cea eclectică. Avem însă 
de-a face cu o arhitectură originală, o sinteză de elemente şi structuri orientale (post
hizantine) şi occidentale, lizibilă mai ales în cazul arhitecturii ecleziastice. De altfel 
putem citi şi astăzi în planurile de epocă vechea tramă stradală medievală, acele 
străzi sinuoase specifice oraşului fanariot medieval, păstrată în linii mari şi astăzi. 
Să luăm ca exemplu hanurile: construcţii tipic orientale dar care se înveşmântează 
in straie de factură neoclasică (Hanul Patria), romantică (Hanul Solacolu, Calea 
Moşilor) sau eclectică (Hanul Manuc, devenit Hotel Dacia). Această cortină stilistică 
s-a grefat pe o moştenire de forme post-bizantine, care păstrează şi astăzi o urmă de 
nmintire a caselor boiereşti dispuse în mijlocul unor grădini vaste. Chiar dacă loturile 
s-au îngustat iar clădirile s-au aliniat la stradă, grădina nu a fost sacrificată, ci locul 
ci a fost împins spre fundul lotului, accesul făcându-se prin „ganguri". Este vorba 
de acea arhitectură originală, tipul de casă în formă de L sau U specific zonelor dens 
construite , cu gang de acces, curte interioară prin care se accede la o galerie deschisă 
suu închisă cu geamuri 14

• 

În ceea ce priveşte ţesutul urban, putem citi şi astăzi în planurile actuale vechea 

I I. Potra, Bucureştii ... , p. 109. 
14. Acest tip de arhitectură este întâlnit in majoritatea oraşelor româneşti. Vezi C. Joja, Faţade de sticlă 
i1111rhitectura românească, 1700-1900, Editura Simetria, Bucureşti, 2003; Pentru evoluţia acestui tip de 
plnn în cazul Bucureştiului vezi Cezara Mucenic, Un veac de arhitectură civilă, secolul XIX, Editura 
Silcx,Bucureşti, 1997, p.17 şi urm. 
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tramă stradală medievală, acele străzi sinuoase specifice oraşului fanariot medieval, 
pastrată în linii mari şi astăzi. 

Recursul la un model european 
Printr-un interesant proces de tranziţie, nu fără mari eforturi, Bucureştiul va 

deveni la sfărşitul secolului al XIX-lea un oraş modem. Având ca model Parisul 
-proaspătul oraş reformat şi înfrumuseţat - edilii Bucureştiului s-au avântat în 
remodelarea tramei stradale, adoptând însă nu strategia unei continuităţi în ţesutul 
urban, care probabil s-ar fi dovedit cel puţin nu atât de străină încât să dea impresia 
unui colaj, ci printr-o strategie incisivă, aşa cum un bisturiu taie părţi dintr-un tesut, 
părţi ce nu mai pot fi recuperate. Aşadar, o abordare patologică, cu apel la operaţia 
chirurgicală, prin care oraşul trebuia vindecat. Problemele erau multiple şi legate 
în principal de igienă, de descongestionarea circulaţiei, şi nu în ultimul rând de 
înfrumuseţarea oraşului. 

Această depurare se putea face în primul rând prin trasarea unor mari bulevarde 
prin care se descongestiona traficul pedestru şi cel al trăsurilor. Bulevardele, spaţii 

largi şi deschise, permiteau o mai bună aerare şi iluminare a fronturilor imobilelor, 
posibilitatea racordării la o reţea de canalizare şi apă curentă, şi jucau şi un rol 
estetic, completat prin plantarea de verdeaţă pe marginile trotuarelor, sau a plasării de 
monumente în nodurile (scuaruri) importante. Estetizarea oraşului constituia o altă 
problemă de primă importanţă, gândită ca strategie politică: dacă Parisul, capitala 
unei puternice naţiuni occidentale, se dorea a fi întâiul oraş al erei industriale, 
bucureştenii îşi doreau ca apelul făcut la arhitecţii francezi, aşadar la o arhitectură de 
împrwnut a unei civilizaţii superioare străine, să constituie o legitimare irefutabilă a 
noii sale identităţi europene. 

Decalajul faţă de urbele occidentale europene trebuia recuperat rapid, iar acesta 
s-a petrecut cu dificultăţi, fără acel traseu evolutiv firesc şi logic. Astfel, lucrările 
de modernizare s-au aplicat doar pe porţiuni, fiind începute şi terminate în perioade 
diferite 15

• Unele dintre ele nu au fost duse la capăt niciodată. Acelaşi lucru se remarcă 
şi în privinţa lucrărilor edilitare minore. Iluminarea oraşului spre exemplu, se făcea 
cu cele mai noi soluţii de iluminare apărute, dar numai pe anumite străzi ale oraşului, 
lipsa fondurilor fiind principalul motiv. 

Tipuri de intervenţii 
Intervenţiile au constat în trasarea de străzi şi bulevarde suprapuse peste 

uliţele vechi, sau tăiate nou în ţesutul urban, în termeni de ordine şi salubritate. 
Prin implantarea celor două axe, după modelul oferit de „la grande Croisee" a lui 
Haussmann, se modifică configuraţia fanarioto-medievală a oraşului. În avântul 
dobândirii unei noi identităţi, ceea ce se câştiga pe de o parte, se pierdea pe cealaltă. 

15. Dana Harhoiu, Bucureşti, un oraş între Orient şi Occident, Editura Simetria, Bucureşti, 1997, p. 64. 
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Legătura cu nucleul oraşului constituit din Curtea domnească, cu bazarul învecinat, 
şi dealul Mitropoliei, generatorul urban şi modelul pentru substructurile teritoriale, 
se pierde. Acelaşi lucru se petrece şi în cazul teritoriilor mahalalelor: străpunse de 
noile bulevarde îşi pierd unitatea teritorială. De altfel nici nu mai era nevoie de o 
asemenea organizare teritorială pe mici comunităţi, din moment ce bucureştenii 
visau la o metropolă în adevăratul sens al cuvântului. 

Influenţa principiilor haussmanniene este evidentă dar ea se grefează pe o 
tramă stradată diferită de cea pariziană, aici fiind vorba de una spontană şi drept 
urmare „iregulară" 16 • Axul N-S , adică bulevardele Lascăr Catargiu, Gheorghe 
Magheru, Nicolae Bălcescu, I. C. Brătianu preia fluxul de trafic care sufoca 
Calea Victoriei; la fel şi axul E-V: bulevardele Kogălniceanu, Regina Elisabeta, 
Carol I, Pache Protopopescu descongestionează traficul de pe Calea Moşilor, şi 
face legătura cu gara de Est17

• 

Un al doilea set de intervenţii îl contituie regularizarea ţesutului urban medievalo
fanariot: se încearcă alinierea fondului construit şi a străzilor şi a maidanelor, devenite 
apoi pieţe sau puncte de articulaţie a intersecţiilor dintre străzi, printr-o serie de 
acte normative şi regulamente de construcţie 18 • Acest lucru s-a dovedit destul de 
anevoios, fapt dovedit de unele case păstrate azi care nu sunt aliniate la stradă. 

Al treilea tip de intervenţie constă în integrarea unor mari ansambluri arhitectonice 
(Palatul Băncii Naţionale, Palatul Poştei etc.) în cadrul ţesutului urban. Structura 
aerată a ţesutului urban a fost modificată prin implantarea acestor volume mash1e 
care ocupă suprafeţe mari de teren, ale căror faţade pot fi vizualizate din cele patrll 
puncte cardinale. Prin gabaritul masiv, acestea sufocă construcţiile învecinate, aşa 
cum este cazul Palatului Poştelor şi chiar al elegantului CEC. Edificiile publice, 
absolut necesare şi în acelaşi timp simboluri ale statului modem aflat în afirmare, 
trebuiau să fie în acord cu entuziasmul şi idealurile societăţii româneşti, aşadar au 
luat forma unor palate în adevăratul sens al cuvântului. Plus că lipsa unor monumente 
de factură occidentală a dus la o exagerare a proporţiilor „monumentale". Amintim 
că acestea au luat locul programelor arhitecturale de sorginte orientală -hanurile. . 

Condiţiile impuse de natura diferită a ţesutul urban, apoi bugetul cu mult ma~ 
deficitar, precum şi contextul sociologic au făcut ca aceste operaţii să fie mult mat 
temperate faţă de „originalele" haussmanniene. 

Voi încheia scurta prezentare cu descrierea părtinitoare a lui Roberto Fava care 

16. ldem, p. 59. 
17. lbid. 
18. Regulamentul Organic, Regulament pentru împărţirea capitalei Bucuresci în 3 ocoa/e şi Regulament 
pentru alinieri şi clădiri (1848), Regulamentu/ pentru construcţiuni şi alinieri, din 25 august 1878, 
Regulamentu/ din 1890. Vezi N. Lascu Legislaţie şi dezvoltare urbană, Bucureşti 1831-1952, Teză de 
doctorat, Bucureşti, 1997. 
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exprimă - deşi idilic- cel mai bine situaţia, caracterul oraşului şi aspiraţiile locuitorilor 
lui de la sfârşitul secolului al XIX-lea: 

,,Acest oraş poate fi considerat ca punct de diviziune între Orient şi Occident. 
Aici, în adevăr, cele două civilizaţii se confundă una într-alta. Nu au trecut încă multe 
zecimi de ani de când aspectul oraşului era cu totul oriental. Azi e cu totul altceva: 
influenţa civilizaţiei occidentale capătă teren pe fiecare zi, lăsând însă să subziste 
o mulţime de particularităţi variate şi curioase care dau oraşului acel caracteristic 
aspect care-l face aşa de simpatic şi de atrăgător." 19 

Concluzii 
Bucureştiul secolului al XIX-lea face parte din acele oraşe pe care la o primă 

vizualizare pare să aparţină Occidentului. Reuşim să citim faţadale, care ne trimit 
imediat la arhitectura principalelor centre europene (Viena, Paris) din a doua jumătate 
a secolului al XIX-lea. Dar la o privire mai atentă apar nuanţări. Structura urbană 
neafectată de modernizările urbane majore ale secolului al XIX-lea prezintă încă acel 
„iregular" al tramei stradale specific epocii medievale şi datorat sistemului de împărţire 
teritorială pe mahalale, cu toate aliniamentele aplicate după regulamente de urbanism 

După pacea de la Adrianopol ( 1829) şi prin Regulamentul Organic ( 1831) se 
deschid uşile spre occidentalizarea structurii urbane a Bucureştiului. Sunt tăiate străzi 
noi, uliţele mici se vor închide, conform regulamentelor de urbanism occidentale, 
idei aduse în ţară fie de arhitecţii români şcoliţi în spaţiul german/austriac sau 
francez, fie prin „importul" unor ingineri şi arhitecţi străini. Modernizarea a constat 
în corectarea ţesutului urban şi a construcţiilor prin regulamente urbane, pentru a se 
continua cu trasarea celor două mari axe, conform principiilor haussmanniene, şi 

prin implantarea colosalelor monumente publice. 
Cu toate aceste schimbări estetice, Bucureştiul secolului al XIX-lea şi-a păstrat 

un anume specific, pe alocuri chiar rural. 

SUMMARY 
The presen! article is a brie/ overlook upon the modernizing processes undergone 

by the urban structure of Bucharest during the J 9'h century, as seen, on the one 
hand, /rom without, by the foreign travelers of the time, and on the other hand, /rom 
within, as an updated analysis based on various historic maps of the city. A parai/el 
is drawn with the modernizing of Paris which was, for many towns, the absolute 
European model of the moment, concerning the urban moderniza/ion. The author 
discusses the way the modernization of Paris was adapted and applied to Bucharest 
- a town located at a crossing point between the Orient and the Occident. 

19. Roberto Fava, Amintiri din ţările române. Note dintr-o călătorie în Transilvania şi România, 
Bucureşti, 1894, apud G. Potra, op.cit„ p. 257. 
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NICOLAE FILIPESCU 
PRIMARUL BUCUREŞTILOR 

(1893-1895) 

181 

Ştefan Silviu Ciobanu 

Membru important al Partidului Conservator încă de la acea dată, Nicolae 
Filipescu a fost ales primar al Capitalei pe 9 februarie 1893 1

• În vârstă de numai 
JO de ani, acesta îi va lua locul lui Grigore Trandafil. Vârsta sa, va fi un subiect de 
dezbatere pentru adversarii politici, aceştia aducând în discuţie în dese rânduri lipsa 
lui de experienţă. Funcţia de primar al Capitalei era considerată în acea vreme la fel 
de importantă precum o funcţie de ministru. 

Noul primar îşi va începe mandatul propriu-zis la 15 februarie 1893. Pentru 
acesta, primăria Capitalei nu era chiar o necunoscută, el luând parte încă din 15 
iunie 1888, la şedinţele Consiliului comunal în calitate de consilier. Modul în care 
acesta a devenit primar a constat într-un simplu vot din partea consiliului. Cum 
lu acea dată consiliul era format în mare majoritate din conservatori, alegerea s-a 
dovedit a fi o simplă formalitate. Din 24 de membrii cu drept de vot, 22 au votat 
pentru el, iar doi s-au abţinut2. În acea perioadă primăria Capitalei depindea în 
mare măsură de partidul de guvernământ, consiliul fiind format aproape numai 
din membrii partidului aflat la putere. Vom vedea în final cum, după ce guvernul 
Lascăr Catargiu va înceta să mai funcţioneze, şi Nicolae Filipescu va pleca de 
lu primărie, prezentându-şi demisia înainte de a primi din partea noului consiliu, 
format în majoritate din liberali, un vot de blam. 

Odată ajuns la primărie, noul primar constată datoriile pe care comuna le avea 
către diferite instituţii de credit. În sprijinul său vor veni colegii de partid care vor 
elabora legea maximului, lege ce avea în vedere autonomia fiscală a comunelor. 
Astfel, fiecare comună urma să încaseze, separat de stat, taxele care rezultau din 
produsele ce intrau şi ieşeau de pe teritoriul său. Dezbaterile parlamentare privind 
această lege au fost acerbe, liberalii opunându-se în multe cazuri. În calitatea sa 
de primar al comunei Bucureşti, dar şi de deputat, Nicolae Filipescu a încercat pe 

I. Neculai I. Staicu-Buciumeni, Nicolae Filipescu, marele român, Bucureşti, Editura Făt-Frumos, 
2003, p. 96. 
1. Ibidem, p. 96-97. 
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cât a fost cu putinţă să apere interesele comunei sale, argumentând în acest sens 
dorinţa de accizare a unor produse fabricate în afara Bucureştilor, dar care nu puteau 
fi vândute decât în Bucureşti. Până atunci produsele fuseseră scutite de accize tocmai 
din motivul că ele nu aveau căutare decât în Capitală. În aceste condiţii, oraşul se 
vedea lipsit de o sumă importantă de bani ce putea fi folosită pentru plata diferitelor 
credite contractate pentru lucrări în infrastructură, de primarii dinaintea sa, dar şi de 
contractarea altora noi. În expunem sa de motive, primarul aducea în discuţie cazul 
Parisului, care, încă din 1870, era liber să taxeze cum dorea produsele care îl invadau, 
dar şi al Romei, de asemenea, liberă să impună ce taxe dorea pentru produsele din 
interior, dar şi pentru cele din exterior3. Nicolae Filipescu va apăra cu înverşunare 
această cauză în dezbaterile din Cameră, conştient de importanţa acesteia pentru 
finanţele primăriei. Accizele urmau să devină sursa principală pentru contractarea de 
credite în vederea efectuării diferitelor lucrări pentru dezvoltarea oraşului, cum a fost 
cazul împrumutului de 30 OOO OOO lei. 

La data sosirii sale la primărie, acesta constată în bugetul de pe anul 1888-1889 
o anuitate a datoriei de 2 989 300 lei la un venit total de 7 584 350 lei, lucru care 
spunea multe despre felul în care fusese administrată din punct de vedere financiar 
primăria. Conform chiar unui politician liberal, în speţă Anastase Stolojan, dacă 
anuitatea depăşea 35% din venitul general, respectiva societate sau, în cazul de faţă 
Primăria Comunei Bucureşti, se putea declara dacă nu în faliment, atunci foarte 
aproape de el4• Desfiinţarea accizelor în gândirea liberalilor ar fi trebuit înlocuită cu 
taxarea la locul de fabricaţie, prilej pentru Nicolae Filipescu să îi ia pe aceştia peste 
picior în şedinţa Camerei, spunând că acest lucru era practic imposibil. „Un om 
care are zece peşti şi vinde unu trebuie să fugă să declare vânzarea lui, iar apoi după 
ce mai vinde unu la fel să fugă să declare .... o babă care face câteva prăjituri, sau 
câteva borcane de dulceaţă are să fie ruinată de stat dacă uită să facă declaraţiunea, 
urmând să vândă totul din casă pentru a-şi plăti amenzile ce vor fi înfiinţate pe 
marginea acestei legi"5• Acelaşi lucru urma să fie valabil, în accepţiunea sa, şi 

pentru ţărani6 • Legea autonomiei fiscale a comunelor va fi aprobată până la urmă 
de către parlament cu 80 de voturi pentru, dintr-un total de 113, iar la votarea ei 
pe articole a primit 81 de voturi pentru, din 102 voturi posibile. Legea în cauză, 
mai spunea Nicolae Filipescu, nu trebuia să intre în exerciţiul parlamentului, în 
nici o ţară din Europa parlamentul nu era cel care trebuia să îşi dea girul pentru 

3. Nicolae Filipescu, Legea maximului, în Discursuri politice, voi. I, Bucureşti, Editura Minerva, 
1912, p. 24. 
4. Ibidem, p. 25-43. 
5. Ibidem, p. 44. 
6. Ibidem, p. 46. 
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ca o comună să taxeze un produs, nici măcar în Franţa, acolo unde centralizarea 
era foarte evidentă7 • Argumentele lui Nicolae Filipescu s-au dovedit a fi, după 
cum am văzut, destul de convingătoare, legea trecând de instituţia legislativă a 
statului, bineînţeles cu largul concurs al partidului din care şi acesta făcea parte şi 
care, deţinând majoritatea în parlament, putea să legifereze în voie. Din momentul 
instituirii acestei legi, Nicolae Filipescu se putea concentra pe politica sa de lucrări 
publice, sursele bugetare fiind astfel asigurate. 

Acuzat de presa liberală că a instituit pe baza acestei legi noi taxe împovărătoare 
pentru cetăţenii capitalei, Nicolae Filipescu va publica, prin intermediul ziarului 
„Timpul", la 9/21 aprilie 1893, o proclamaţie în care va dezminţi zvonurile cu privire 
la sporirea taxelor. Taxa pe metrii de faţadă nu se aplica decât în comunele în care 
ca exista deja, ca atare nu şi în Bucureşti. Taxa pe căruţaşi, care pe întreg teritoriul 
tării creştea de la 5 la 7,5 lei, în Bucureşti râmânea la 5 lei. Carnea tăiată în afară, 
dar vândută în oraş urma a fi taxată cu 5 bani pe kg, spre deosebire de cea tăiată în 
capitală care beneficia de scutire de taxe. Taxele pe vin şi băuturi spirtoase urmau a 
li împărţite mai drept, în sensul că băuturile spirtoase, care erau mai puţin sănătoase 
pentru consumatori, trebuiau să fie taxate mai riguros8

• Alcoolul plătea până atunci 
două taxe, una către stat şi o alta către comună, prima percepându-se la fabrică, 
iar cea de a doua la intrarea în oraş. Cea din urmă dădea naştere la neajunsuri şi 
contrabandă. Soluţia propusă de primar era de unificare a celor două taxe, banii 
urmând a fi percepuţi din fabrică. Odată rezolvată problema contrabandei, statul 
urma să vireze apoi către comune banii cuveniţi lor. Măsura trebuia, însă, precedată 
de scăderea taxelor pentru băuturile alcoolice ca vinul şi berea, considerate mult 
mai sănătoase decât băuturile spirtoase. Această măsură se urmărea a fi luată în mai 
toate ţările din apusul Europei, dorindu-se în primul rând, să se protejeze populaţia 
de unele boli ce ar fi putut să apară în urma consumului de astfel de băuturi9 • Chiar şi 
uşa, măsura luată în privinţa modificării taxei pe alcool era una riscantă, putându-se 
ujunge şi în aceste condiţii la contrabandă în cazul băuturilor spirtoase. 

În numărul din 4/16 iulie al aceluiaşi ziar, ca urmare tot a legii maximului, primarul 
adresează o scrisoare deschisă directorului gazetei conservatoare, în care ataşează şi situaţia 
noilor taxe adoptate, pentru a-i linişti pe locuitorii capitalei. Demersul lui Nicolae Filipescu 
vine în urma numeroaselor acuze din partea liberalilor, şi în special a lui Nicolae Fleva, 
fost primar al capitalei, care îl învinovăţea pe Filipescu de creşterea nejustificată a taxelor10

• 

7. Ibidem, p. 52-53. 
~.Proclamaţia Primarului, în "Timpul", anul XV, nr. 77, 9/21aprilie1893. 
<J. Nicolae Filipescu, Discurs la alegerile comunale, rostit în întrunirea de la 21 august 1894, în 
l>iscursuri politice, p. 65. 
10. Taxele Comunale, în "Timpul", anul XV, nr. 144, 1/13 iulie 1893. 
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La 1113 iulie 1893, Nicolae Filipescu va da publicităţii bugetul comunei Bucureşti, 
„partea privitoare la bugetul extraordinar al direcţiunii tehnice, la bugetul casei 
lucrărilor şi la bugetul lucrărilor noi" 11 • Bugetul era întemeiat pe soldurile vechilor 
împrumuturi şi pe bugetul de 1 500 OOO lei destinat refacerii degradărilor cauzate 
de inundaţii 12 • În primăvara anului 1893, Bucureştii s-au confruntat cu inundaţii 
serioase ca urmare a sporirii debitului apelor Dâmboviţei. Între altele, se prevedeau: 
350 OOO lei pentru completarea uzinei hidro-electrice de la Cotroceni; 139 962 lei 
pentru pavaje; 90 OOO pentru exproprieri, 20 900 pentru zugrăvitul capelei „Şerban 
Vodă" ; 40 00 lei pentru cazarma de pompieri şi 29 868 lei pentru modernizarea a 69 de 
localuri pentru şcoală13 • Pentru lucrări noi s-a propus suma de l 001 805 lei, (aproape 
30% din bugetul ordinar) şi 1 623 675 lei din bugetul extraordinar de 3 016 831 14• 

Serviciul contencios avea să sufere unele mici modificări, bugetul acestuia 
reducându-se cu 2 OOO de lei. Toţi cei cinci avocaţi ai primăriei urmau să primească 
din acel moment onorarii lunare, trei dintre ei câte 500 de lei, iar ceilalţi doi câte 400. 
Se mai angajau, cu această ocazie, doi copişti plătiţi cu un salariu de 120 lei pe lună. 
Aceştia erau însărcinaţi, pe lângă lucrările de cancelarie, cu transcrierea opiselor 
vechi ale actelor de stare civilă de la 1865 până în 1893 15

• 

În zilele ce au urmat, au fost date publicităţii sumele care au fost alocate pentru 
serviciul sanitar, serviciul locuinţelor insalubre, spitalul comunal, serviciul copiilor 
găsiţi şi orfani, laboratorul de analize chimice şi fondul pentru epizootie16

• Cu ocazia 
publicării bugetului primăriei, Nicolae Filipescu va face cunoscută şi echipa cu care 
acesta îşi dorea să administreze Capitala. Serviciul tehnic era condus de inginerul 
Cucu D. I. Popescu. La serviciul statistic a fost numit şef D. Mih. Rachtivan, fost 
procuror la Tribunalul Ilfov. Acesta din urmă a fost numit şi avocat ataşat al Serviciului 
contencios. Direcţiunea biroului interior al accizelor a fost încredinţată lui C. H. 
Staicovici, absolvent al Şcolii Comerciale din Anvers. În fruntea birourilor personalului 
administrativ şi al cultelor şi instrucţiunii publice au fost puşi doi absolvenţi de drept 
Crihan şi M. Niculescu. La poliţia comunală au fost numiţi comisari I. Bărbătescu şi 
C. Alexandrescu, cel din urmă fost casier al Eforiei spitalelor17

• 

În şedinţa Consiliului comunal al Capitalei din 31 mai 1894, Nicolae Filipescu 
va expune bilanţul lucrărilor efectuate până la acea dată. Tot în cadrul şedinţei va 
prezenta şi planul Halei Traian. Lucrările împreună cu exproprierile şi noua stradă ce 

11. Budgetul Comunei Bucureşti, în "Timpul", anul XV, nr. 142, 2/14 iulie 1893. 
12. lbidem .. 
13. lbidem. 
14. lbidem. 
15. Budgetul Comunei Bucureşti, în "Timpul'', anul XV, nr. 143, 3/15 iulie 1893. 
16. lbidem. 
17. Personalul Comunei Bucureşti, în "Timpul", anul XV, nr. 144, 4/16 iulie 1893. 
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urma să lege Calea Călăraşilor de Strada Graţioasă costând primăria 197 OOO lei. Mai 
era în plan şi baia publică din Piaţa Bibescu Vodă, ce trebuia să se construiască în 
acea vară. Toată clădirea, inclusiv prăvăliile dimprejurul clădirii menite să mascheze 
baia, costau primăria 150 OOO lei 18

• Ospelul comunal avea să fie construit pe locul 
ocupat de Eforia Spitalelor Civile, cu patru faţade: una spre bulevardul Carol; una 
spre bulevardul Colţei; una spre strada cu Biserica Enei şi o alta pe o stradă nouă 
care venea în prelungirea străzii Enei. Tot acum se prezenta şi planul unui pavilion de 
cereale la Obor, în timpul Moşilor acesta urma să se transforme în pavilion industrial. Se 
promitea acum şi punerea în funcţiune a tramvaiului electric care să circule pe „Marele 
Bulevard" (astăzi Bulevardele M. Kogălniceanu-Carol- Pake Protopopescu). Se mai 
făgăduia de asemenea şi construcţia Pieţei Dudeşti la interesecţia străzilor Traian cu 
Calea Dudeşti 19 • Se dădea în folosinţă gara de gunoaie de la Tunari dotată cu un cuptor 
crematoriu pentru arderea gunoaielor menajere prin combustie. 

Nicolae Filipescu propune cu această ocazie realizarea unei artere paralele cu 
Calea Victoriei care să taie oraşul în două de la nord la sud şi care să poarte numele 
de Bulevardul Colţei20 • Gândirea unui bulevard care să preia din aglomeraţia de pe 
Calea Victoriei a reprezentat una din importantele sale realizări. 

Un program măreţ îşi anunţa Nicolae Filipescu un an mai târziu cu prilejul 
campaniei electorale pentru alegerile comunale. În discursul său va expune de fapt 
programul comunal al Partidului Conservator. Serviciile administraţiei erau, până 
atunci, rezultatul succesivelor adăugiri în buget, fără a se stabili clar legătura dintre 
ele. Din taxa pentru epizootie de 35 OOO de lei; taxa de ajutor de subzistenţă a săracilor 
de 8 OOO de lei şi din taxa de exterminare a câinilor vagabonzi de 4 OOO de lei, nici un 
ban nu mergea unde trebuia. Aceşti bani intrau, conform primarului, în buzunarele 
agenţilor electorali. La fel era şi cazul serviciului pentru copiii găsiţi, banii pentru 
aceşti copii mergând chiar la funcţionarii primăriei. Abuzurile făcute de funcţionarii 
primăriei nu vor înceta nici pe timpul mandatului său, presa liberală acuzând în dese 
rânduri practicile de acest fel şi făcându-l pe Nicolae Filipescu responsabil pentru 
că le-a tolerat. O altă practică frecventă, pe care primarul conservator o denunţa în 
discursul său, era executarea bugetului. Acesta se făcea înainte de a fi aprobat, iar 
salariile se plăteau în avans. Nicolae Filipescu, împreună cu echipa sa, va reuşi să 
redreseze situaţia, iar pentru anul 1893-1894, primăria se va alege cu un excedent de 
150 OOO lei în buget21

• Acest excedent nu era o mare realizare, era de fapt o amăgire 

18. Consiliul Comunal, lucrări mari ale oraşului, în "Timpul", anul XVI, nr.118, 31 mai/12 iunie 1894. 
19. lbidem. 
20. lbidem. 
21. Nicolae Filipescu, Discurs la alegerile comunale, rostit în întrunirea de la 21 august 1894, în sala 
I >acia, în Discursuri politice, p. 57-60. 
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în speranţa redresării situaţiei financiare a primăriei, drept urmare, anul care a urmat 
a adus din nou un deficit semnificativ. 

Una din cele mai importante probleme cu care Nicolae Filipescu s-a confruntat 
şi căreia a încercat să îi găsească rezolvare a fost aceea a felului în care se executau 
lucrările publice. Împrumuturile ce au fost făcute nu au fost, în opinia sa, folosite 
în exclusivitate pentru lucrări, banii mergând şi în alte părţi, iar atunci când s-au 
executat lucrări, acestea s-au executat necorespunzător. În sprijinul acestor semnalări 
ale sale vine şi analiza ziarului „Timpul". În Bucureşti, sublinia ziarul, s-au construit 
case, apoi pavaje şi abia la urmă s-a tras canalizare. Albia Dâmboviţei s-a reglat fără 
să se gândească cineva la aducerea Argeşului pentru a-i spori debitul. Străzile nu 
erau bine gândite, bulevardele deveneau întortocheate şi sfârşeau în străzi înfundate. 
Podurile peste Dâmboviţa nu erau deloc la stradă. După ieşirea de pe stradă trebuia 
căutat la stânga sau la dreapta podul, în 1894 lipsea încă un plan de sistematizare al 
oraşului. Unirea străzilor trebuia făcută prin exproprieri care costau primăria destui 
bani22

• Partizană sau nu primarului, analiza făcută de ziarul conservatorilor scotea în 
evidenţă lucruri reale în legătură cu felul în care Bucureştii se dezvoltaseră, fără plan 
şi fără viziune. 

Cel mai de mare proiect pe care Nicolae Filipescu a încercat să îl realizeze, fără 
sorţi de izbândă însă, a fost cel al alimentării capitalei cu apă potabilă. Lucrările 
în acest scop începuseră încă dinaintea mandatului său, dar rezultatele fuseseră 
dezastruoase. În urma analizelor efectuate pe apă, de către Victor Babeş, acesta avea 
să constate că filtrele prin care trecea apa nu erau altceva decât „un mediu de cultură 
pentru microbi"23

• Expertiza comandată de Nicolae Filipescu îl va aduce la Bucureşti 
pe Bechmann, şeful serviciului însănătoşirii Parisului care ajunge la concluzia că 
Bucureştii aveau nevoie de 25 OOO OOO lei pentru a putea fi aprovizionaţi cu apă de 
munte din izvoarele Dâmbovicioarei, apă de foarte bună calitate faţă de cea rezultată 
din folosirea filtrelor24

• Până la urmă soluţia pe care primăria avea să o adopte în 
acest sens a fost una mult mai ieftină, în aceste condiţii soluţia lui Bechmann ar fi 
ruinat, practic, bugetul primăriei. Astfel, s-a ajuns la aducerea apei din straturile 
subterane de la Chiajna, apă verificată de Victor Babeş şi Anghel Saligny, aprobată 
şi de Bechmann. Apa era adusă de la obârşia râului Dâmboviţa şi urma să fie 
amestecată în primul an cu cea existentă, iar în al doilea să se ajungă la un debit 
suficient pentru ca întreg oraşul să poată fi alimentat cu apă potabilă de cea mai 
bună calitate. Costul acestui proiect era surprinzător de ieftin, numai 1 OOO OOO de 
lei, dar a implicat primăria într-o chestiune de lungă durată din pricina anevoii cu 

22. Primăria capitalei, în "Timpul", anul XVI, nr. 16, 22/23 februarie 1894. 
23. Nicolae Filipescu, Discurs la alegerile comunale, în Discursuri politice, p. 66. 
24. Ibidem. 
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care lucrările se desfăşurau, la sfârşitul mandatului său acestea fiind departe de a 
fi terrninate25

• Acest fapt a constituit şi un cap de acuzare la adresa lui Nicolae 
Filipescu şi a Consiliului condus de el, el regăsindu-se în raportul întocmit de 
ministrul de interne la dizolvarea Consiliului. 

O altă problemă importantă căreia Nicolae Filipescu a încercat să îi găsească 
rezolvare a fost derivaţiunea Argeşului. Această derivaţiune consta într-un canal de 
la Argeş până în Dâmboviţa ce urma să mărească de trei ori debitul Dâmboviţei. 
Canalul urma să aibă circa 21 de km, iar costurile sale se ridicau la 3 OOO OOO de 
lei. De existenţa sa urmau să beneficieze industriile bucureştene, de pe urma forţei 
motrice produse şi vândute mai ieftin. Curentul de apă trebuia să aducă anual 
Bucureştilor, după calculele primăriei suma de 260 OOO lei26

• Studiile la acest proiect 
au fost terminate pe timpul mandatului său, rămânând să fie dată publicităţii licitaţia. 

Nicolae Filipescu mai dorea şi construirea a 17 localuri pentru şcoală. Până 
atunci, dintr-un total de 77 de şcoli, 17 plăteau chirii pentru casele în care îşi 
desfăşurau activitatea. O altă propunere era aceea de a înfiinţa băi pentru săraci şi 
o piaţă la intersecţia Căii Dudeşti cu Strada Traian. Raza oraşului sau, mai bine 
spus delimitarea lui, era de asemenea o chestiune delicată, numărul populaţiei fiind 
prea mic în raport cu întinderea oraşului. Întinderea oraşului era mărită substanţial 
de extremităţile oraşului, acolo unde erau lanuri de grâu şi porumb dar şi vii, care 
contribuiau din plin la bugetul primăriei. În ajutorul acestor iniţiative va veni 
legea comunală, pe baza căreia se vor întocmi reglementări ce vor face anevoioase 
construcţiile în afara razei oraşului27 • 

Odată delimitată raza oraşului se spera şi la o linie de centură a Bucureştilor, 
constând într-o cale ferată. În condiţiile finalizării lucrărilor la linia de centură gara 
de la Obor devenea absolut necesară. Dar construcţia unei astfel de gări a generat 
un întreg scandal la care şi Nicolae Filipescu a luat parte. Acesta susţinea că gara 
trebuia să fie construită de liberali încă de când se făcuse linia Bucureşti-Călălăraşi, 
dar aceştia contestau puternic reuşita şi necesitatea unui astfel de proiect. Astfel 
stând lucrurile, Nicolae Filipescu se va adresa răspicat liberalilor în şedinţa Camerei. 
„Este inadmisibil ca locuitorul de la Obor care vine pe linia Călăraşului să observe 
pe fereastra vagonului cum se îndepărtează de casa sa, trebuind apoi să meargă la 
Mogoşoaia şi de acolo la Gara de Nord de unde mai are cinci kilometri de mers pe 
jos, sau în caz că vrea să meargă cu trăsura să mai plătească şi pentru aceasta"28

• 

Chiar în timpul discursului său din Cameră primarul va fi întrerupt de o voce din sală 

~5. Ibidem, p. 67-68. 
!<i. Ibidem, p. 69 . 
. '7. Ibidem, p. 70 . 
• 18. Ibidem, p. 71. 
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care ţinea să îi amintească faptul că gara de la Mogoşoaia fusese construită pentru 
interesele omului politic liberal Costică Stoicescu29• 

În ceea ce privea lucrările de înfrumuseţare ale oraşului, Nicolae Filipescu avea 
planuri mari. Din păcate, unele din planurile sale erau neconforme cu realitatea, cu 
posibilităţile de care dispunea primăria. El dorea transformarea câmpiei Filaretului 
în parc, degajându-se acea zonă mlăştinoasă a oraşului. Bulevardul Colţea, o zonă 
devenită insalubră şi exagerat de aglomerată urma să fie regândită. Aglomeraţia de 
pe Calea Victoriei şi zgomotul produs de numeroasele trăsuri ce o tranzitau care 
erau nevoite să se deplaseze pe un pavaj foarte prost provocau un mare disconfort 
locuitorilor din zonă. Soluţia propusă de primar în această direcţie era aceea de a se 
realiza o arteră de degajare, atâta timp cât existau locuri virane a căror expropriere 
ar fi costat primăria puţin. Artera urma să devină una comercială, pe ea trebuind să 
circule tramvaiele şi să se mute astfel toată aglomeraţia supărătoare de pe Calea 
Victoriei, care continua să păstreze caracterul de arteră comercială30 • 

În privinţa viitorului oraşului, Nicolae Filipescu avea o viziune mai degraba 
idealistă decât realistă. Pornind de la celebrele cuvinte ale lui Victor Hugo care spunea 
că „cine are Parisul are domnia lumii"31

• Bucureştii trebuiau să fie administraţi în 
opinia sa în conformitate cu rolul pe care aceştia trebuiau să îl joace. Capitala trebuia 
să reprezinte pe românii de pretutindeni, să devină un centru universitar puternic, 
un focar de lumină pentru românii de pretutindeni şi nu numai. Tinerii din ţările 
vecine, după ce efectuau studiile în Bucureşti aveau să ducă în ţara lor dragostea 
ţării în care au petrecut cei mai frumoşi ani ai vieţii şi iubirea lor faţă de cultura 
românească. Pentru acest lucru, spunea el, era nevoie de laboratoare, muzee, teatre, 
biblioteci şi nu numai de catedre şi savanţi. Tinerii care veneau în Bucureşti urmau să 
îşi lărgească cunoştinţele şi să pătrundă în adevărurile ştiinţei. Dar pentru realizarea 
acestor lucruri era nevoie de multe investiţii în infrastructură, de străzi spaţioase care 
să lege între ele toate aceste centre. Pesta şi Sofia, susţinea Nicolae Filipescu, lucrau 
deja la acest capitol32

• În privinţa acestui lucru primarul era vizibil atins de nostalgia 
anilor săi de studenţie când aflat la Geneva sau Paris lua contact cu viaţa culturală 
de acolo. Dorinţa sa de a face din Bucureşti un astfel de centru era neconformă 
cu realitatea acelei vremi. Nu trebuie omis şi faptul că acesta rosteşte un astfel de 
discurs în timp ce se afla în campanie electorală pentru alegerile comunale. 

La 24 august 1894 primăria capitalei prin Nicolae Filipescu încheie un contract cu 
Vittorio Croizot, privind iluminatul prin ulei mineral dens, iluminat ce urma să ocupe 

29. Ibidem. 
30. Ibidem, p. 72. 
31. Ibidem, p. 73. 
32. Ibidem, p. 73. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



STUDII ŞI ARTICOLE 189 

zona oraşului în care iluminatul prin electricitate nu ajungea. Contractul era foarte 
bine pus la punct, structurat în trei capitole cu 25 de articole. În primul capitol se 
specifica foarte clar până unde trebuia să ajungă iluminatul, numărul lămpilor, preţul 
şi garanţia lucrărilor. Capitolul al doilea vorbea de intensitatea luminii, distribuirea 
lămpilor, modul susţinerii şi formarea lămpilor. În capitolul al treilea se aveau în 
vedere exploatarea, controlul şi penalităţile, ultimul articol specificând cum se putea 
rezilia contractul. Dacă întreprinzătorul nu putea executa punctual obligaţiile sale, 
în aşa fel încât amenzile lunare să atingă jumătate din rata lunară, primăria putea 
lucra în contul întreprinzătorului pe timp de două luni, fără somaţiune sau chemare 
în judecată. Dacă nici după două luni nu se reluau lucrările primăria putea scoate 
la licitaţie caietul de lucrări, iar în cazul în care nu se găsea un alt întreprinzător, 
fostul întreprinzător nu primea nici un ban33

• Acest contract a fost încheiat după 
ce Nicolae Filipescu se îngrijise de iluminatul cu gaz şi electricitate. În raportul 
său dat publicităţii în 1893 se aduceau la cunoştinţa tuturor locuitorilor capitalei 
măsurile luate în această priviinţă. Conform noului contract încheiat de primărie 
preţul gazului urma să scadă pe măsură ce el înainta în timp, devenind foarte 
avantajos pentru comună34 • 

Eforturi importante a depus Nicolae Filipescu şi în rezolvarea problemelor legate 
de organizarea serviciului asistenţei publice. Mai concret, acesta dorea ca, la fel ca 
în Austria, Germania, Elveţia şi Norvegia, ajutoarele către săraci să fie distribuite 
de către comună. Pe de altă parte el susţinea că înaintea acestora trebuiau ajutate 
persoanele infirme. Conform cu lucrările unui congres internaţional ţinut la Paris în 
1889 pe această temă, se stabilise ca asistenţa publică să se acorde obligatoriu prin 
lege în favoarea săracilor care se aflau temporar sau definitiv în imposibilitatea de 
a-şi susţine existenţa35 • Nicolae Filipescu mai vorbea şi de faptul că ajutorul către 
săraci nu trebuia să cadă numai în spatele comunei, iar prin specificarea clară din lege 
se eliminau impostorii, adică săracii de profesie. „Stârpirea proastelor moravuri" era 
în opinia sa o necesitate, la realizarea căreia organizarea asistenţei publice trebuia 
să contribuie din plin. Numărul celor care făceau o meserie din exploatarea bunei 
credinţe a celor darnici era destul de mare. Şi la Paris exista o problemă din cauza 
faptului că cei săraci cu adevărat nu beneficiau de ajutoare. Numai puţin de 600.000 
de franci pierzându-se după ce încăpeau pe mâna altor oameni. Primarul exclude din 
această ecuaţie spitalele, pentru că, spunea el, acestea se bucurau de o organizare 

33. Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Fondul Filipescu, nr. dosar 94/fila I. 
34. Primăria Comunei Bucuresci, Raportul D-lui primar asupra chestiunii iluminatului cu gaz şi 
electricitate, 1893, p. 7-11. 
J5. Primăria Comunei Bucuresci, Expunere de motive a D-lui primar N. Filipescu. Proiectul de 
regulament pentru organizarea serviciului de asistenţă publică, 1893, p. 2. 
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bună şi ca atare ele nu trebuiau luate sub asistenţă socială. Atenţia trebuia îndreptată 
spre ospiciile pentru infirmi şi bătrâni, asistenţa săracilor precum şi asistenţa copiilor 
găsiţi şi orfani36

• Pentru eliminarea ambiguităţilor în cazul ajutoarelor către săraci 
Nicolae Filipescu propunea centralizarea resurselor către primărie, iar cei ce urmau 
să constate cazurile de sărăcie nu trebuiau să fie niciodată cei care şi acordau 
ajutoarele. Nici un ajutor nu se va acorda din acel moment fără o anchetă serioasă 
făcută în prealabil37

• 

Un alt ajutor precaut îl constituia, de această dată, asistenţa prin muncă. Se încerca 
eliminarea cerşetoriei, mulţi cerşetori fiind consideraţi numai buni de muncă, dar 
care prin diferite motive ajungeau să cerşească. Pentru cei săraci primăria dezvoltase 
o societate care dădea de lucru femeilor sărace. Această societate purta numele de 
„Munca", iar membrele sale lucrau îmbrăcăminte de iarnă chiar pentru săraci38 • 

Un episod inedit petrecut în timpul mandatului de primar al lui Nicolae Filipescu 
are loc în 14 septembrie 1894, odată cu celebrul congres studenţesc de la Constanţa 
şi ale cărei ecouri vor ajunge în şedinţa Camerei din 10 februarie 1895. Povestea a 
ţinut capul de afiş în ziarele liberale. Iată pe scurt cum au stat lucrurile. De câţiva 
ani de zile studenţii de la universităţile din ţară obişnuiau să ţină anual un congres. 
De data aceasta la congres fuseseră invitaţi şi studenţii români din Transilvania, 
Bucovina şi Basarabia. Congresul din acel an s-a ţinut în clădirea primăriei oraşului 
Constanţa. De acolo, studenţii au luat hotărârea să vină în Bucureşti pentru a depune 
o coroană de flori la statuia lui Mihai Viteazul. Începând din acest moment lucrurile 
se vor precipita. Mai întâi, studenţii vor fi staţionaţi numai puţin de patru ore în staţia 
Fundulea, iar după acest eveniment neplăcut în poveste va fi implicat şi Nicolae 
Filipescu. Ajunşi seara în Bucureşti aceştia vor constata că pe bulevard luminile erau 
stinse, iar statuia înconjurată de jandarmi şi poliţie conform directivelor primarului. 
Vor avea loc şi altercaţii între studenţi şi forţele de ordine soldate cu câţiva răniţi de 
o parte şi de cealaltă. Ionel Grădişteanu se va grăbi să îl acuze pe Nicolae Filipescu 
de existenţa altercaţiilor dintre studenţi şi jandarmi făcându-l pe acesta responsabil 
de acest lucru, împreună cu guvernul conservator. Dezbaterile din Cameră în această 
privinţă vor fi extrem de acerbe. Conservatorii spre deosebire de liberali se aflau 
la guvernare şi ca atare trebuiau să vegheze la bunul mers al relaţiilor cu celelalte 
state. În aceste condiţii ministrul de externe al Austro-Ungariei, contele Gustav 
Kalnoky primise asigurări din partea ministrului român de externe, Alexandru 
Lahovary, că nu va permite niciun fel de manifestaţie de simpatie pentru românii 
din afara graniţelor. După luările de cuvânt ale ministrului cultelor şi instrucţiunii 

36. Ibidem, p. 2-4. 
37. Ibidem, p. 8. 
38. Ibidem, p. I 0-11. 
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publice, Take Ionescu şi ale lui Barbu Ştefănescu Delavrancea, care acuza opoziţia 
de implicare în organizarea manifestaţiei primejdioase, ia cuvântul şi Nicolae 
Filipescu pentru a răspunde în calitatea sa de primar al capitalei şi de parte direct 
implicată, el fusese cel care dăduse dispoziţie să fie stinse luminile de pe bulevard39

• 

Acesta începe prin a-i da dreptate lui Barbu Ştefănescu Delavrancea, care acuzase 
opoziţia de implicare în acţiune. Indiciile ce îl făceau pe Nicolae Filipescu să afirme 
că P.N.L. a fost implicat în evenimente, erau reprezentate de prezenţa unor membrii 
ai P.N.L. în cortegiu, precum şi aplauzele venite din partea celor de la clubul liberal, 
în momentul în care studenţii treceau prin faţa acestuia. În plus mai era şi cazul 
unui gazetar de la „Românul" (ziar aflat sub egida P.N.L.), prezent printre studenţi. 
Răspunsul la acuzele lui Ionel Grădişteanu cum că primăria nu ar fi trebuit să aibă 
nici un fel de amestec în stabilirea ordinii publice, vin imediat. Nicolae Filipescu 
recunoaşte că el a fost cel care a dat dispoziţie să se stingă luminile, acesta fiind 
singurul care putea da o astfel de dispoziţie. Conform legii comunale primarul era cel 
care avea în grijă ordinea publică şi poliţia. După unele ironii ale sale acesta afirmă 
că s-au luat măsuri pentru a impiedica manifestaţia încă de la Gara de Nord, acolo 
unde fusese amplasat din dispoziţiile sale un cordon de poliţie, dar care a fost rupt de 
către studenţi. Cordonul de jandarmi şi poliţişti de la statuia lui Mihai Viteazul fusese 
postat acolo pentru a invita trecătorii să părăsească zona ştiindu-se faptul că studenţii 
urmau să staţioneze circa 30 de minute în faţa statuii, şi pentru a se impiedica astfel 
eventualele altercaţii de stradă. Apoi s-a stins lumina. Nicolae Filipescu argumenta 
stingerea luminii destul de maliţios. „La teatru când publicul nu vrea să părăsească 
sala se sting luminile ... la fel s-a procedat şi acum"40

• Discuţia din Cameră s-a 
îndreptat apoi asupra ecourilor din presă, prilej pentru Nicolae Filipescu să ironizeze 
titlurile apărute în ziarele pro-liberale. „Naţionalul" titra: „Studenţii măcelăriţi", 
iar „Românul" scria pe prima pagină: „Mişelia de ieri seară". Un mare eufemism 
în opinia sa îl constituia articolul din ziarul „Naţionalul" ce conţinea următoarea 
afirmaţie: „Entuziasmul studenţilor a făcut astfel încât cordonul de poliţie să fie 
înlăturat imediat"41

• În încheiere Nicolae Filipescu concluzionează că guvernul trebuia 
neapărat să împiedice manifestaţia. Din punct de vedere politic afacerile externe ale 
României trebuiau apărate, astfel încât o asemenea manifestaţie nu îşi avea rostul 
într-o perioadă în care relaţiile cu Austro-Ungaria erau aşa cum erau, statul român 
trebuind în acest timp să lucreze conform constituţiei, iar o astfel de manifestaţie 
contravenea constituţiei României, participând la ea sub cerul liber şi studenţi ce nu 
erau cetăţeni români. Guvernul prin acest gen de manifestaţii încerca să îi scutească 

19. Nicolae Filipescu, Manifestaţia studenţească din 14 septembrie 1894, în Discursuri politice, p. 138. 
·10. Ibidem, p. 140. 
·I I. Ibidem, p. 140-143. 
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pe românii din Transilvania de pedepsele şi neajunsurile ce îi aşteptau la şcolile de 
acolo, manifestaţia putând fi considerată drept iredentistă, fapt ce ar fi vătămat grav 
chestiunea naţională. „Şovinismului demonstrativ şi zgomotos" Nicolae Filipescu îi 
prefera în acea perioadă „patriotismul luminat, cumpătat şi clarvăzător"42 • Acelaşi 

lucru îl susţinea Nicolae Filipescu şi cu ceva vreme înainte atunci când nu era de 
acord cu politica bogată în manifestaţii publice şi săracă în fapte politice, numind-o 
prăpăstioasă. „Să cânţi la zile de sărbătoare Deşteaptă-te române pe peronul gărilor 
şi să mănânci pe unguri cu sosuri din liste de bucate spiritual întocmite precum şi 
să plimbi steagul naţional pe străzile capitalei la zile mari nu este o soluţie pentru 
românii de peste Carpaţi "43

• De fapt, Nicolae Filipescu se manifesta în concordanţă 
cu statutul partidului său, care avea pe umeri responsabilitatea guvernării ţării şi a 
politicii externe. Dintotdeauna în opoziţie s-au găsit cei mai vehemenţi naţionalişti 
şi apărători ai cauzelor românilor din afara graniţelor. Drept dovadă, atunci când 
liberalii se vor afla la cârma ţării acţiunile lor în această direcţie vor fi mult mai 
calculate. Chiar Nicolae Filipescu atunci când va fi în opoziţie, de pildă, începând cu 
1914, va fi poate cel mai mare agitator al opiniei publice din România, şi nu va mai 
invoca deloc constituţia, ci interesele românilor de peste graniţe şi ceasul deşteptător 
pentru împlinirea idealului naţional. 

În luna martie a anului 1895 Nicolae Filipescu va depune în Cameră proiectul 
de lege privind împrumutul de 30.000 OOO lei al comunei Bucureşti. Împrumutul 
urma să aibă o dobândă de 4,5% pe an şi să fie amortizat în 50 de ani. Acesta era 
garantat de venitul comunei de pe urma accizelor. Concret, banii urmau a fi alocaţi 
pentru: lucrări de însănătoşire privind apa potabilă şi canalele; pentru antrepozite, 
hale şi pieţe; pentru ospelul comunal, şcoli, pavaje, plantaţiuni, exproprieri, precum 
şi pentru datoriile de 15 OOO OOO de lei către casa de depuneri sau alte datorii44

• 

Obţinerea unui astfel de împrumut a însemnat o mare izbândă a colectivului condus 
de Nicolae Filipescu, acesta garantând sursa de finanţare a unor lucrări de mare 
importanţă pentru oraş ce puteau fi efectuate de pe timpul mandatului său dar mai 
ales de urmaşii săi. „Monitorul Oficial" va publica la 1/13 aprilie 1895 Decretul 
Regal prin care se promulga legea relativă la împrumutul de 30 OOO OOO lei al 
Comunei Bucureşti45 • 

Pe tot parcursul mandatului său, Nicolae Filipescu se va confrunta cu numeroase 
atacuri venite din partea adversarilor săi politici, oficioasele liberale abundând de 

42. Ibidem, p. 146-149. 
43. Ibidem, p. 130. 
44. Împrumutul de 30 OOO OOO al Comunei Bucuresci, în "Voinţa Naţională", anul XII, nr. 3072, 23 
februarie/7 martie 1895. 
45. Idem, anul XII, nr. 3103, 1/13 aprilie 1895. 
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critici la adresa administraţiei comunale şi în special a conducătorului acesteia. 
Aproape toate decizile sale vor fi contestate. „Voinţa Naţională" va publica în 
paginile sale începând cu 22 iulie/3 august 1894, patru scrisori deschise adresate 
lui Nicolae Filipescu de către un fost consilier comunal conservator, în care acesta 
contesta deciziile pe care primarul le lua în privinţa distribuirii banilor publici. Astfel 
de şicane, aşa cum am mai spus, erau destul de frecvente în presa liberală. Ba mai 
mult, Nicolae Filipescu a fost acuzat şi de finanţare din banii primăriei a ziarului 
„Timpul", sau a unor ziare care apăreau în Transilvania. 

Nicolae Filipescu îşi va da demisia din funcţia de primar odată ce partidul său va 
ieşi de la guvernare, conştient de faptul că noul consiliu nu va fi de partea sa. Nicolae 
Fleva în calitate de ministru de interne va fi cel care va propune Regelui dizolvarea 
Consiliul Comunei Bucureşti la 20 octombrie/I noiembrie 1895. La sfârşit de mandat 
Nicolae Filipescu va adresa o scrisoare către alegătorii comunali în care îşi justifica 
plecarea, dar în care publica şi o dare de seamă, un bilanţ al activităţii sale, mai bine 
spus un bilanţ al realizărilor sale din perioada petrecută la primărie. Nimic despre 
nerealizările sale ca primar nu va fi specificat în această scrisoare, perioada fiind 
văzută în raport ca unică în ceea ce privea campania de lucrări. „Într-un interval 
foarte scurt, am realizat într-adevăr multe lucrări", se specifica la începutul raportului. 
Primul lucru pe care îl semnala era realizarea mărginirii oraşului, dorinţă exprimată 
pentru prima dată în 1830, apoi lucrul la planul general al Bucureştilor46 • Justifica 
fiecare lucrare în parte, necesitatea efectuării ei dar şi cât a costat, cum era cazul 
bulevardelor Municipal şi Colţea, şi exproprierile ce se făcuseră pentru respectivele 
lucrări47 • Urma bilanţul străzilor pavate din nou, străzile care urmau să se paveze 
până la sfârşitul campaniei 1895, precum şi cele care erau în curs de execuţie, dar 
şi străzi care urmau să se construiască sau să se repare până la sfârşitul campaniei48

• 

În raportul întocmit de Nicolae Fleva consiliul se făcea vinovat de un deficit 
de 525 OOO lei pentru perioada 1894-1895. Între alte imputări care se aduceau 
primarului se mai specifica şi faptul că în ciuda împrumuturilor şi cheltuielilor ce 
s-au făcut, cetăţenii se găseau adesea în lipsa de apă, „elementul cel mai necesar 
pentru sănătatea şi bunăstarea oraşului"49 • Ministrul de interne mai cerea Regelui să 
aprobe instituirea unei comisii interimare până la alegerea unui alt consiliu, comisie 
al cărui vicepreşedinte urma să fie D. Giani, iar preşedinte P.S. Aurelian50

• Nicolae 
Filipescu se va apăra împotriva acestui raport spunând că dacă deficitul bugetar 

46. Nicolae Filipescu, Scrisoare către alegătorii comunali ai capitalei, 1895, p. 4-5. 
47. Ibidem, p. 6-11. 
48. Ibidem, p. 10-13. 
49. Ibidem, p. 14-19. 
50. Ibidem, p. 20-21. 
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era motivul dizolvării, atunci în cei 12 ani dinaintea mandatului său toate consiliile 
ar fi trebuit să fie dizolvate. Deficitul avea în opinia sa cauze obiective, cum erau 
criza vinului şi recolta agricolă rea. El le reamintea celor care îl contestau faptul că 
pe anul 1893-1894 se obţinuse excedent. În privinţa problemei alimentării cu apă 
potabilă Filipescu considera aceasta o chestiune ce ar fi trebuit să privească toate 
consiliile şi nu numai pe cel în fruntea căruia el s-a aflat pentru mai bine de doi 
ani. De altfel, problema apei va trebui să mai aştepte câţiva ani până când va fi cu 
adevărat rezolvată. Această chestiune era pentru Nicolae Filipescu marea înfrangere. 
În ciuda ambiţiei sale de a reuşi acesta nu şi-a putut pune amprenta pe un proiect de 
asemenea dimensiuni. Probabil că dacă ar fi reuşit să ducă la bun sfârşit acest proiect 
altfel ar fi fost văzut chiar şi de adversarii săi politici. În încheierea răspunsului la 
raport el face cunoscut faptul că în ziua de 30 septembrie a lăsat în casa comunală din 
resursele extraordinare un sold de 13 733 881 lei, pe care administraţiile ce urmau 
după el îl puteau folosi pentru a desăvârşi lucrările începute51

• Se pune astfel capăt 
unui mandat de 31 de luni, timp în care Nicolae Filipescu s-a străduit să contribuie 
atât cât i-a stat în putere la modernizarea oraşului. A reuşit acest lucru în special prin 
planurile sale de sistematizare. Rămâne însă cu marele regret de a nu fi realizat o 
lucrare de mare importanţă pentru oraş, atât derivaţiunea Argeşului cât şi alimentarea 
oraşului cu apă potabilă nefiind realizate. 

SUMMARY 

Nicolae Fililpescu, member of the Conservatory Party, was elected Mayor of 
Bucharest on February 9th, 1893. The paper presents his ambitious projects, of 
which some were achieved and others remained as desiderates, al! meant to improve 
the functioning of the Mayorality as an institut ion, and modernize the Capital. 

51. Ibidem, p. 22-24. 
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OCUPAŢIA RUSEASCĂ ASUPRA BUCUREŞTIULUI 
DE ACUM DOUĂ SUTE DE ANI (1810-1812) 

195 

Gabriel Ciotoran 

Războiul ruso-turc început în anul 
1806, se derula în cel de-al patrulea său 
an. 1 Turcii suferiseră numeroase înfrângeri, 
astfel că armata ţaristă condusă de generalul 
Kameinski, a intrat în ziua de 11 noiembrie 
181 O în capitala Ţării Româneşti, oraşul 

Bucureşti. Din anul 1809, ţara se găsea 

sub conducerea generalului rus Engeihardt. 
Cronicarul Zilotu Românul în lucrarea 
întitulată „Ultima cronică din epoca , 
fanariotă" a făcut următoarea relatare: 2 

,,Într-o vinere, la 9 ceasuri dimineaţa, şi-a 
făcut intrarea triumfală prin Podul Belicului 
(azi Şerban-Vodă). Iată traseul urmat de 
armata imperială rusă „De la barieră şi 

până la Mitropole, de aici şi până la casele 
lui Faca de lângă biserica Sf. Apostoli, de 
pe malul Dâmboviţei, unde se pregătea Generalul Milaradovici, salvator al Bucureştilor 
cartierul comandantului general, erau de ameninţarea unei invazii turceşti la 1807 

ridicate nişte arcuri de triumf făcute din verdeaţă de brad, lauri şi stejar. Sute de 
steguleţe şi alte podoabe erau atârnate de arcurile de triumf. Din revărsatul zorilor, 
oastea rusească era înşiruită de o parte şi de alta a podului. În curtea Mitropoliei de 
la poartă şi până la uşa bisericii stăteau înşiruiţi toţi preoţii din Bucureşti, îmbrăcaţi 
în sfintele odăjdii. În biserică erau generalii şi demnitarii ruşi înaltul cler cu exarhul 
Gavriil şi cu mitropolitul Ignatie şi divanul ţării. Spre uşa bisericii şi-n tindă stăteau 
boierii mai mici. Generalul Dionisie Eclesiarpul şi N. Kamenski era însoţit de 30 de 
generali, 200 de ofiţeri, 800 de dragoni, în strălucitoarele lor haine. De asemenea erau 
~i 500 de prizonieri, un mare număr de tunuri şi alte materiale de război capturate 
de la turci. „După ce contele N. Kamenski cu generalii lui intrară în biserică, restul 
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alaiului s-a înşiruit de-a lungul uliţei ce duce la Filaret. Exarhul Gavriil a săvârşit o 
scurtă slujbă religioasă, iar mitropolitul Ignatie, om foarte învăţat grec de obârşie, 

rosti în limba franceză o cuvântare prin care aduse mulţumiri oastei ruseşti . Pe urmă 
alaiul a mers în casele lui Faca, unde s-a dat de către Divan un mare prânz în cinstea 
căpeteniilor oastei ruseşti . Seara s-a dansat şi s-a iluminat oraşul" . 3 Deşi Kamenski 

Negustori şi ţărani 

„mânca puţin, dormea puţin, şirul sărbătorilor a durat o lună"4 ceea ce echivalează 
cu o adevărată jefuire organizată a capitalei Ţării Româneşti. De altfel generalul 
N. Kamenski într-un raport înaintat ţarului Alexandru consemnează „puţina iubire 
de care se bucură din partea poporului", care-i privea ca pe nişte ocupanţi"5 ; în 
acelaşi raport se menţionează „starea de slăbiciune a principatelor, a sărăciei până la 
sleire a acestora". După scurgerea acestei luni de petreceri lucrurile s-au mai liniştit: 
comandantul armatei ruseşti a transmis ministrului rus de externe dorinţa sa de a „se 
începe tratativele de pace".6 El argumenta aceasta prin faptul că „războiul a ţinut prea 
mult, am câştigat cinci cetăţi mari, 30 mici, am câştigat trei biruinţe, dar am pierdut 
23 de generali, 500 de ofiţeri, 20 OOO de morţi, 60 OOO de răniţi . S-au cheltuit sute de 
milioane de ruble."7 

Cu toate acestea ţarul Alexandru nu a fost de acord cu încheierea păcii. Războiul 
a mai durat un an şi cinci luni. Comandantul armatei ruseşti „s-a îmbolnăvit de 
lingoare" şi a murit. A fost înlocuit de generalul Kutuzov.8 Abia pe 28 mai 1812, 
s-a încheiat pacea, chiar în oraşul Bucureşti, la hanul lui Manuc.9 Cu acest prilej , 
pentru Principate, cea mai importantă decizie a fost încorporarea Basarabiei, adică a 
ţinutului dintre Prut şi Nistru, la Rusia. „Moldova a pierdut cea mai roditoare parte 
a sa şi peste un milion de locuitori." 1° Considerat vinovat că a acceptat aceasta, un 
dragoman turc (care primise o sumă de bani) a fost decapitat din ordinul sultanului. 11 

Turcia încălcase o străveche înţelegere tăcută cu Alexandru cel Bun ( 1430-1432), prin 
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care se obliga să nu cedeze pământul moldovenesc. În schimb generalul Kutuzov, a 
fost înnobilat, devenind „prinţ rus", 12 deoarece l-a învins ulterior, în cursul aceleiaşi 
an pe împăratul Napoleon, în încercarea sa de a cuceri Moscova. Pe 27 august 1812, 
Ioan Caragea ( 1812-1818), a devenit domnitor, fiind numit de Turcia, pentru şapte 
am. 

SUMMARY 

The artic/e presents the politica/ circumstances and consequences for Bucharest 
<~fthe Turkish-Russian war of 1810-1812. 

NOTE 

I. C.C. Giurescu, D.C. Giurescu, Istoria Românilor din cele mai vechi timpuri 
până astăzi, Ed. Albatros, 1976, pag.SO 1 
2. Seara, 20.12.1914 
.l. Ibidem 
4. Ibidem 
5. Ibidem 
h. Ibidem 
7. Ibidem 
8. C.C. Giurescu, D.C. Giurescu, Op. cit., pag.301 
lJ. Ibidem 
10. Ibidem 
li. Ibidem 
12. Ibidem 
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ORAŞUL BUCUREŞTI ÎN ANUL 1938 

Gabriel Ciotoran 

În acest articol prezint cele mai importante aspecte ale capitalei României din anul în 
care s-a instaurat dictatura regală a lui Carol al Ii-lea, an de vârf al României interbelice. 

Revenit din străinătate, el devenise rege în 8 iunie 1930, când l-a înlăturat pe fiul său 
Mihai, care primise titlul de „Mare voievod de Alba Iulia". Au trecut de atunci 80 de ani. 

Într-o Europă a dictaturilor, Germania şi Italia fiind elocvente, în conformitate cu 
propriile sale concepţii politice, Carol al Ii-lea a considerat că este momentul instaurării 
propriei sale dictaturi. Unii istorici apreciază că la acest deziderat acţionase încă de 

Carol al II-iea la inaugurarea Palatului Telefoanelor 

la preluarea puterii prin politica de sprijinire a divizării partidelor şi de eliminare a 
valorilor politice autentice. A acţionat constant pentru slăbirea P.N.L. şi a P.N.Ţ. 

Pe baza unei legi pentru „Apărarea ordinii în stat", pe 18 februarie s-au închis 
cluburile politice, interzicându-se activitatea acestora. Totuşi abia la sfârşitul anului 
s-a constituit F.R.N., adică baza politică a dictaturii sale, un unic partid, ca-n orice 
regim dictatorial. Concomitent a fost elaborată o nouă constituţie care legifera faptul 
că el deţine în stat puterea absolută. Obedienţă presa a numit-o „lespezi pentru o nouă 
temelie". Pentru votarea acesteia şi implicit a dictaturii regale, bucureştenii au fost 
chemaţi sâmbătă 24 februarie 1938, la referendum. Acesta s-a desfăşurat desigur 
în toată ţara. El a fost formal, o parodie fără precedent. Astfel, a început „la ora opt 
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dimineaţa, până la ora 12, votând deja 85000 de oameni. Oraşul îmbrăcase haine de 
sărbătoare. Centrul a fost pavoazat cu drapele. Atât instituţiile de stat, cât şi cele 
particulare au suspendat pentru câteva ore munca. Grupuri compacte de funcţionari 
au mers spre secţiile de votare pentru a răspunde un unanim „Da". Nu s-a văzut 
niciodată atâta aglomeraţie la secţiile de vot. Cot la cot, funcţionarii cu muncitorii, 
săracii cu bogaţii, tinerii cu bătrânii. Toţi au răspuns „Da" 2 • Această relatare este 
izbitor de asemănătoare, aproape identică cu cele din timpul regimului comunist! 

Concret, pentru edificare, la secţia „Belvedere" „votarea" s-a desfăşurat astfel: 
„un grup numeros a intrat în faţa preşedintelui. El întreabă: 

Sunteţi de acord ? 
Da, izbucnesc deodată alegătorii 
Este cineva care spune nu? 
Nimeni, a răspuns grupul în cor."3 S-a mers până acolo încât ziua în 

care s-a desfăşurat votarea a fost considerată „sărbătoare naţională"4 
• În aceste 

condiţii rezultatele nu sunt surprinzătoare. În capitală, 226.505 de voturi au fost 
ufirmative şi doar 277 negative. Conform unei cititoare a jurnalului „Scara", 
uceştia din urmă ar trebui trimişi la „leprozerie"5 • Profesorii care au votat 
împotrivă, de altfel au fost sancţionaţi cu „avertisment public". Toţi locuitorii 
comunei denumite „Elena Lupescu", care primise numele amantei regale, au 
votat în „unanimitate", pentru aceasta.6 Ziua s-a încheiat cu „o retragere cu 
torţe". A doua zi, regele a plecat la Londra. 

La începutul lunii martie, funcţionarii au depus jurământul pe noua constituţie. 
l;ormula era aceasta: „Jur credinţă regelui Carol al Ii-lea. Jur să respect constituţiunea 
~i legile ţării. Jur să-mi îndeplinesc cu onestitate şi conştiinţă funcţia ce-mi este 
încredinţată şi să păstrez secretele serviciului. Aşa să-mi ajute Dumnezeu"7

• La puţin 
timp a fost adoptat un nou cod de legi, civil şi penal, elaborat de Istrate Micescu, foarte 
nsemănător cu cel al lui Napoleon I. Din el semnalez doar restrângerea dreptului la 
vot, cei trecuţi de 30 de ani beneficiind de el şi faptul că s-a reintrodus pedeapsa 
ru moartea. Femeile însărcinate care primiseră o astfel de pedeapsă, urmau să fie 
l'Xccutate, după ce năşteau, la 48 de ore după ce le era respinsă cererea de graţiere. 8 

Slugărnicia presei aservite nu cunoaşte limite. Astfel: „8 iunie 1930, a fost 
d1cmarea unei speranţe". Revenit de la Berlin, după discuţiile purtate cu A. Hitler, i 
~c urează: „Bine te-ai întors biruitor Maria Ta!" Aceasta consemnează punerea unei 
plnci comemorative pe locul unde a aterizat regele pe 6 iunie 1930, având inscripţia: 
„A sosit în fapt de seară. Zborul istoric a fost comemorat azi la Băneasa în prezenţa 
lui Carol şi a lui Mihai. S-a desfăşurat un serviciu religios şi un prânz tradiţional"9 • 

Din viaţa oraşului 
Capitala era condusă din 12 ianuarie 1938 de primarul C.C. Brăescu. Chiar la 
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începutul mandatului, a solicitat suma de 500 de milioane de lei pentru rezolvarea 
problemelor din oraş. Acestea erau multiple, mai ales în zonele periferice. Astfel 
„comuna Dămăroaia este locul unde nu s-a făcut şi nu se face nimic, fiind cea mai 
oropsită comună suburbană a Bucureştiului. Aici musafirul este o cinste. El este 
servit cu tot ce are la îndemână, primind să închine un pahar între două voroave, în 
sănătatea gazdei, care-l invitase să-i vadă bordeiul. Casele sunt învelite cu carton 
ţintuit cu pietre şi cărămizi pentru siguranţa acoperişului, care este luat de vânt în 
timpul nopţii". 10 Aceeaşi situaţie este şi-n cartierul „Apărătorii Patriei". Aici pe lângă 
restaurantele „ Vaca norocoasă şi Raţa Albă" erau locuinţe insalubre ce puteau fi 
considerate „preistorice". 11 Aceste realităţi ale oraşului sunt strâns legate de existenţa 
şomajului, destul de ridicat la periferie. Pentru ei se înfiinţase un „birou de plasare" 
în Maica Domnului. Era în aer liber şi veneau persoane de vârste şi pregătiri diferite. 
Datorită prezenţei numeroase a cerşetorilor, ei au început să fie sancţionaţi „Ana 
Kovarick a primit 15 zile de închisoare corecţională, deoarece şi-a trimis copilul 
să cerşească noaptea pe străzile oraşului". Amenda concomitentă de 4000 de lei 
şi faptul că în cazul recidivei va fi dus la casa de corecţie contribuiau la creşterea 
şanselor ca refrenul „Dă-mi un leu, dă-mi un leu" să dispară. 

La polul opus se află comuna Băneasa. „Este pământul unde se trăieşte într-un 
cadru feeric" 12

• O situaţie asemănătoare se regăseşte şi în parcul Andronache: „Un 
aer curat şi sănătos îl găsiţi numai în parcul pădurii Andronache, frumos înverzită. 
Restaurantul frumos amenajat, este deschis atât ziua, cât şi noaptea. În mijlocul 
pădurii este un bufet bogat şi un heleşteu cu peşte. Vinuri naturale stau la dispoziţia 
clienţilor cu preţurile cele mai ieftine, pentru orice buzunar; popice cu două piste, o 
orchestră, dans, „ vă distrează în continuu". 

Centrul capitalei, asfaltat şi foarte bine iluminat, existenţa multor instituţii 

realizate după modelul francez, inclusiv de arhitecţi francezi cum este şi cazul 
pasajului Villacrosse îndreptăţeau metafora de „Micul Paris" şi dădeau capitalei 
pe ansamblu un caracter eclectic. Limba franceză era foarte mult vorbită. Aici se 
găseau numeroase cafenele. Dintre ele amintesc: „Royal'', „Elita", „Blanduzia", 
„Trianon", „Regal". Mulţi dintre clienţii lor erau însă la marginea legii, fiind deseori 
duşi la Poliţie, pentru verificări mai amănunţite, cu deosebire în timpul nopţii. 13 Tot 
în centru se găseau mai multe restaurante cu diferite profiluri naţionale: chinezesc, 
oriental, vienez şi parizian (pe II Iunie nr. 6). Pe de altă parte, într-un „dancing-bar" 
situat dincolo de şoseaua Basarab se putea bea „o cinzeacă" de ţuică bătrână şi se 
putea asculta muzică populară. 14 

O altă modalitate de petrecere a timpului liber era vizionarea filmelor la diferitele 
cinematografe ale oraşului. La „Scala", în primăvara anului a rulat filmul „Petru 
cel Mare", o producţie rusească în regia V. Petrov. La cinematografele „Elyse" 
şi „Trianon" la începutul lunii martie a început să ruleze filmul românesc intitulat 
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„Domniţa din Câmpina"15
, care fusese realizat cu un cost enorm: 32 de milioane de 

lei! El prezenta frumuseţile patriei noastre, pitorescul Dobrogei, al Văii Prahovei 
(unde a erupt o sondă prin cheltuirea sumei de 6 milioane de lei), luxul rafinat al 
localurilor de noapte din Bucureşti, aspecte din Balcic. Rolul principal îl avea Ileana 
Mănescu „proprietara" unei rafinării de petrol. Din străinătate au colaborat 30 de 
actori foarte cunoscuţi. Iubitorii teatrului de comedie au văzut spectacolul intitulat: 
„Poftă bună la Tănase", la teatrul de comedie C. Tănase, situat pe calea Victoriei. 
Melomanii au putut audia concertul renumitului pianist german Richard Staab, 
directorul radioului din Miinchen. 16 Desigur că o făceau şi la Ateneul Român, unde 
în acest an a fost pusă o mare frescă care reprezintă Istoria Românilor în imagini, de 
la Decebal la Ferdinand. Ultima secvenţă îi reprezintă pe Carol coborând cu fiul său 
Mihai, treptele unui palat în mijlocul poporului. 17 Din Germania au sosit „cei mai 
renumiţi comici din lume", fraţii Max. 18 Au dat o serie de spectacole, umplând sala 
de fiecare dată aşa cum o făcuseră şi în toată lumea. 

Problemele sociale ale populaţiei se văd şi 

prin existenţa clubului „oamenilor de închiriat", 
situat în piaţa Sf. Gheorghe. Aici se găseau bărbaţi 
care puteau fi „închiriaţi" pe diferite termene. 19 Ei 
duceau pe spate reclame ale unor mari magazine, 
vizibile de la mare distanţă. „O droaie de copii 
uleargă în susul străzii până în dreptul Cişmigiului. 
Aici în mijlocul unui spectacol de „gură-cască" 
răsare statura unui om îmbrăcat multicolor. Ai 
zice că se prăbuşeşte, se clatină într-o parte şi-n 
uită". Altă întrebuinţare a acestora era deghizarea 
lor în fantome care umblau noaptea pe diferite 
străzi din oraş şi speriau hoţii. 

În oraş activau cele două partide extremiste: 
l'.CI comunist şi cel al extremei drepte, Legiunea 
Arhanghelui Mihai. Partidul comunist fusese 
mterzis în anul 1924, în timpul guvernării P.N .L. 
prin legea „Mârzescu", la trei ani de la înfiinţare. Nicolae Iorga 

l 'u toate acestea el continuă să activeze. Avea sedii clandestine la periferia oraşului, 
rum erau unele case din cartierul Rahova.20 În noaptea de 19-20 aprilie 1938, Brigada 
11 li-a a prefecturii poliţiei capitalei, pe baza informaţiilor primite a descins la unele 
~cdii ale lor, făcându-se numai puţin de 76 de astfel de controale.21 Cu acest prilej au 
li1st găsite şi confiscate broşuri care purtau nume celebre: Gh. Tătărescu, I. Flueraş, 
N. Grigorescu, ale vieţii politice şi artistice. „Autorii" dădeau şi titluri interesante 
lucrărilor lor, ca de exemplu: „La grătarul oportun" (I. Flueraş); „De ce n-am fost 
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arestat" şi „Da sau Nu" (Gh. Tătărescu). Pe spatele 
lucrărilor, cu litere foarte mici scria: „P.C.R.". 
Printre cei arestaţi au fost numeroşi muncitori, 
funcţionari şi studenţi. Cel mai cunoscut a fost 
David Constantin, strungar, asasinat în 1940 de 
legionari.22 Alte nume: Agiu Constantin, 47 de 
ani, lemnar; Berea Barach, 45 de ani; Trentea 
Ghe., 33 de ani. Dintre aceştia 11 au fost trimişi la 
Tribunalul Militar.23 

Legiunea Arhanghelui Mihai (legionarii) 
activa legal şi participase la alegerile din anul 
precedent când încheiase un foarte controversat 
„Pact de neagresiune" cu P.N.Ţ.24 Datorită 

legăturilor cu partidul nazist condus de Hitler, 
a puterii acestuia, care mergea din victorie în 
victorie, C.Z. Codreanu liderul lor, împreună 

cu apropiaţii săi considerau că sosise ceasul."25 

c.z. Codreanu Adică se considerau în măsură să preia puterea 
în stat. Astfel, poliţia a descoperit în Bucureşti un 

document de o gravitate deosebită. 26 În el se cerea răsturnarea prin violenţă a ordinii 
existente şi preluarea puterii de către aceştia. lată conţinutul său: „Legionari, nu vă 
doare sufletul! Nu vi se pare că suntem batjocoriţi de toate scârnăviile? La luptă 
legionarii! Luaţi ce puteţi, arme, coase, securi şi săriţi la luptă! Loviţi ! Loviţi ! Nu vă 
uitaţi la câini! Ei ne-au ucis cei mai buni copii. Începând de azi, declarăm România 
legionară!" Faţă de importanţa sa, se impunea măsura scoaterii legionarilor în afara 
legii. De aceia au început să fie căutate şi alte dovezi ale activităţii trădătoare ale 
acestora. Pentru a se demasca contradicţia fundamentală a ideologiei lor, în care 
„antisemitismul" avea un loc de frunte, s-a dat publicităţii o scrisoare a lui C.Z. 
Codreanu trimisă lui M. Stelescu, unul din asasinii lui I.G. Duca, din care rezultă că 
„lua bani de la evrei".27 O descindere făcută de poliţie la un sediu legionar a dus la 
confiscarea unui document care atestă trădarea naţională.28 

Inspecţia făcută noaptea la unele cafenele din centru a dus la „descoperirea unei 
lumi de „samsarlâc", indivizi fără ocupaţie şi cu un cazier neclar".29 La Tribunalul 
Militar a început procesul de „ultragiu" al lui C.Z. Codreanu, ca urmare a unor grave 
acuzaţii şi jigniri aduse lui N. Iorga. Liderul legionar a spus la proces: „ Scrisoarea 
n-am adresat-o lui N. Iorga în calitate de ministru, ci de ziarist, ca urmare a unor 
articole publicate în „Neamul Românesc".30 Profesorul Nae Ionescu, cunoscut 
ideolog al extremei drepte a fost unul din martorii apărării. Susţinându-şi acţiunea, 
N. Iorga care nu s-a prezentat la proces a trimis următoarea scrisoare Tribunalului 
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Militar: „Nu-mi pot reţine indignarea faţă de o acţiune criminală pe care a o îngădui 
înseamnă a lăsa existenţa Statului Român la discreţia unei cete de agitatori.31 Evident 
că această scrisoare se referă la celelalte acţiuni destabilizatoare ale legionarilor. Unul 
dintre eroii făuririi României Mari, pusă în pericol de astfel de acţiuni, mareşalul 
Alexandru Averescu, într-o scrisoare făcută publică, l-a felicitat pe marele istoric32

: 

„Vă felicit pentru gestul dvs. menit a pune capăt unei îndrăzneli intolerabile din 
cauza indulgenţei autorităţilor faţă cu mişcarea zisă legionară". 

N. Iorga la rândul lui îi trimite mamei lui C.Z. Codreanu următoarea scrisoare: 
„Stimată Doamnă. Mi-aţi comunicat franc că dacă nu voi libera pe fiul dvs. mă veţi 
suprima! Eu, stimată doamnă, sunt un bătrân profesor de istorie, bolnav de reumatism; 
cu numele Consilier regal şi n-am niciun amestec în niciun rost al Statului. 

Atunci ce aveţi cu mine şi de ce voiţi să faceţi moarte de om în persoana mea, 
care la 67 de ani pe 68 se duce şi aşa curând în lumea în care doriţi să mă trimiteţi. 

Eu, care n-am îndemnat pe fiul dvs. să facă politica revolverului şi n-am îndemnat 
pe nimeni ca el să tragă consecinţele fireşti care decurg din aceasta. "33 Pe lângă o fină 
ironie şi chiar o disimulare a realităţii (avea un greu cuvânt pe lângă Carol) îl acuză 
direct şi clar pe fiul acesteia de crime politice, pentru care este firesc să dea socoteală. 

Dosarul lui C.Z. Codreanu era foarte voluminos, conţinând peste 500 de file. Cea 
care avea numărul 520, demonstra legătura cu „o organizaţie străină."34 În apelul 
lăcut acesteia se solicita ajutorul, cu scopul „ca în cursul anului viitor să fâlfâie şi-n 
România stindardul... Acestui ajutor nimeni nu-i va putea rezista!" Desigur că el se 
adresase unei persoane din conducerea Germaniei. 

Pentru toate aceste fapte, Dan Pascu, judecătorul de instrucţie militară, care avea 
gradul de maior, a dispus ca: „inculpatul C.Z. Codreanu să fie transferat corpului II de 
Armată al Tribunalului Militar pentru crimă de trădare prin deţinere şi reproducere 
in public de acte interesând siguranţa statului delictul de complot „contra ordinii 
sociale şi pentru crima de răzvrătire." 

Pentru toate acestea a fost condamnat la „zece ani muncă silnică, şase ani de 
degradare civilă, 5000 de lei amendă".35 

„Cazul" C.Z. Codreanu nu s-a încheiat aici. Pe 24 noiembrie 1938, regele Carol 
ul II-iea s-a aflat la Berlin şi a purtat discuţii cu A. Hitler. El i-a spus „să-i elibereze 
pc legionari şi să-i aducă la guvemare".36 Aceasta l-a determinat pe suveranul român 
rn încă din trenul care-l aducea la Bucureşti să dea ordinul de asasinare a lui C.Z. 
< 'odreanu şi a celorlalţi legionari.37 Ordinul este îndeplinit. Opinia publică este 
informată în felul următor: „La închiderea ediţiei: „ C.Z. Codreanu şi alţi 13 legionari 
uu fost împuşcaţi pe când fugeau de sub escortă! În noaptea de 29-30 noiembrie s-a 
lhcut un transfer de deţinuţi de la închisoarea Râmnicul Sărat la Jilava. În dreptul 
km. 30 de pe şoseaua Bucureşti - Ploieşti la orele 5 dimineaţa, automobilele au fost 
utacate cu împuşcături de necunoscuţi, iar deţinuţii au sărit din maşină cu intenţia 
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de a fugi. Jandarmii după somaţiile legale au făcut uz de armă, fiind împuşcaţi 
C.Z. Codreanu şi alţi 12 legionari. Au fost înmormântaţi la Jilava."38 În realitate, 
deşi transferul lor s-a făcut noaptea şi nu ziua, maşinile în care se găseau nu erau 
acoperite, iar ei nici nu aveau cătuşe la mâini şi la picioare, cum prevăd normele de 
detenţie. Li s-a spus să coboare pe şosea, fiind împuşcaţi.39 

Pentru aceste crime vor plăti însă N. Iorga şi alţi demnitari în toamna anului 
1940, când au fost împuşcaţi de legionari, cooptaţi la putere de I. Antonescu la două 
luni după ce Carol plecase în exil.40 

Decesele anului 
Oraşul a „îmbrăcat" de trei ori doliul cu prilejul încetării din viaţă a următoarelor 

personalităţi: O. Goga, Regina Maria şi Al. 
Averescu. 

Octavian Goga se adresase în calitate de şef al 
guvernului populaţiei în ziua de şapte februarie, 
la orele opt seara, când a prezentat o dare de 
seamă intitulată „O lună de guvernare".41 Primise 
mandatul formării guvernului în urma alegerilor 
din 20 decembrie 193 7, când partidul Naţional
creştin condus de el, obţinuse 9,37% din voturi. 
Peste numai trei zile de la această intervenţie 
radiofonică, a fost demis şi înlocuit cu patriarhul 
Miron Cristea. 42 Se instaura dictatura regală. 

Guvernarea sa a rămas în istorie cu denumirea 
„guvernarea celor 44 de zile". Visul marelui poet 
transilvănean, luptător pentru unirea Transilvaniei 
cu ţara, fusese să devină preşedinte al Consiliului 
de Miniştri. La numirea sa în funcţie a dat o mare 

Octavian Goga petrecere, fiind foarte fericit! Vestea demiterii pe 
1 O februarie 1938, a primit-o ca un semn de adâncă 

jignire: „Nu mai sunt şeful guvernului" i-a spus soţiei la intrarea în casă. Legat sau nu 
de acest fapt, creatorul „Oltului'', a încetat din viaţă pe data de şapte mai 1938. „Cum 
de m-am cazat tot în casa (din Basarabia) unde s-a îmbolnăvit Eugen" (fratele lui 
mort în 1935) a spus înainte de deces. „Ultimul minut O. Goga a încetat din viaţă !"43 

În ziua de 12 mai Uoia), s-a decretat doliu în toată ţara. „La orele 11 toate autorităţile 
publice îşi vor suspenda activitatea". Cu două zile înainte corpul său fusese depus în 
rotondaA. Român. Publicul putea veni la pelerinaj, de dimineaţa până seara. Serviciul 
divin a fost oficiat de patriarhul M. Cristea. Orchestra „Filarmonica şi corul societăţii 
corale „Carmen" au cântat melodii religioase. În momentul terminării serviciului 
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religios, corpul defunctului a fost aşezat în carul mortuar. În acest moment toate 
clopotele bisericilor din oraş au început să bată.44 Defunctul a fost dus la cimitirul 
Bellu, unde a fost înmormântat. Ţinuta participanţilor: frac, cravată albă, mănuşi 
negre, pălărie înaltă. Oraşul era iluminat de soldaţi purtând torţe aprinse."45 Veturia 
Goga, soţia sa, a primit o pensie viageră, printr-un decret regal. Mama acestuia, 
Aurelia Goga, trecută de 80 de ani s-a sfârşit de durere la nici trei săptămâni.46 A fost 
înmormântată în localitatea natală, Răşinari. Alături erau soţul şi celălalt băiat al ei, 
Eugen, care murise în anul 1935. 

A doua personalitate care a murit în acest 
an a fost Regina Maria, prima regină a tuturor 
românilor, care fusese încoronată la Alba Iulia 
împreună cu regele Ferdinand în anul 1922 ca 
regină a României Mari. Ea declarase în anul 
1934 într-un interviu: „Mai bine să mor decât să 
apuc un nou război mondial."47 

Cu un an înainte de izbucnirea acestuia, 
dorinţa s-a îndeplinit. Decesul s-a produs pe 18 
iulie, la Pelişor. „Regele şi ţara plâng îngroziţi 
în aceeaşi mare durere".48 În articolul omagial 
se spune: „Zână între regine, regină între zâne şi 
româncă între românce. S-a bucurat, a plâns şi a 
luptat ostăşeşte numai pentru bucuriile şi durerile 
poporului. A murit Regina tinereţelor noastre."49 Regina Maria 

Patriarhul M. Cristea a emis următorul ordin intitulat „Către toate bisericile", în 
care se spune: „Glorioasa Regină Maria adormind întru Domnul, dispun ca în toate 
zilele până la îngropăciune să se tragă clopotele în toate bisericile din Patriarhie şi 
să se facă slujbe pentru odihna sufletului în veci neuitatei Regine Maria". 50 Un titlu 
semnificativ apărut în acelaşi jurnal se întitulează: „Oraşul se îmbracă în flamuri de 
doliu." În el se arată: „Străzile din centru se golesc apoi cu încetul, oamenii merg spre 
case să-şi ascundă durerea. Nevoia de singurătate apasă ca şi plânsul." Societatea 
de radio a comunicat „schimbarea programului pentru a se pune în concordanţă cu 
doliul ţării."51 Emisiunea de dimineaţă s-a suspendat. Pe tot cuprinsul oraşului „toate 
spectacolele sunt interzise până în ziua înmormântării". Testamentul reginei a fost 
deschis în cursul nopţii de 20-21 iulie. În el se spune: „să nu se arboreze negru, ci 
culoarea violetă, alături de drapelul ţării. Inima să fie pusă într-o urnă şi depusă 
la Balcic."52 Primăria a decis ca toate instituţiile publice şi private, magazinele 
şi pieţele să fie închise. Ţinuta participanţilor la înmormântare să fie următoarea: 
frac, vestă neagră, cravată albă, mănuşi negre, decoraţiile, iar magistraţii să poarte 
robă". 53 Primarul Iulian Peter i-a adresat lui Carol o telegramă în care îl asigură că 
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„întreaga populaţie ia parte de durerea M. Voastre" În articolul „Ultimul popas al 
reginei Maria în capitala Ţării"54, este făcută următoarea relatare „Au bubuit tunuri, 
au plâns curteni încărunţiţi şi ostaşi neanfrilaţi. Un tren drapat în violet a lăsat o gară 
pustie." În curtea palatului Cotroceni, un sobor de 500 de preoţi a oficiat serviciul 
divin, în timp ce în sala tronului, drapată în violet se găsea Regina Maria. Doliul 
violet se regăsea şi pe clădirile de pe Calea Victoriei. Numeroase portrete ale reginei 
erau puse la vedere. Toţi preoţii Bucureştiului s-au strâns la biserica Bradu Boteanu, 
de unde au plecat spre Calea Victoriei. 55 Ultimul drum al reginei s-a terminat la 
Curtea de Argeş, unde a fost înmormântată alături de Ferdinand. 

Al treilea deces din acest an a fost al generalului Mărdărescu, care condusese 
campania din anul 1919, când trupele româneşti au ocupat Budapesta. I s-au făcut 

Alexandru Averescu 

Aspecte diverse 

funerarii naţionale şi a fost înhumat la cimitirul 
Bellu.56 

Alt mare participant la războiul de făurire a 
României Mari, mareşalul Alexandru Averescu 
s-a stins pe trei octombrie, adică luna următoare.57 

Corpul său a fost depus în rotonda A. Român. 
Publicul a avut două zile de pelerinaj. Uriaşul său 
merit constă în faptul că a oprit înaintarea trupelor 
germane în vara anului 1917, în antologicele 
lupte de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, derulate 
sub deviza: „Pe aici nu se trece". De aceea a fost 
înmormântat în cripta de la Mărăşti alături de 
alţi eroi ai neamului.58 În prezent un bulevard 
al capitalei din apropierea „Arcului de Triumf', 
ridicat pentru făuritorii României Mari, se 
numeşte „Alexandru Averescu". 

Reclama unui foarte citit jurnal care apărea în Bucureşti, Seara, era aceasta: 
„Omul modem citeşte în fiecare seară, Seara".59 Apăreau 50 OOO de exemplare zilnic. 

Frumuseţea bucureştencelor este remarcată şi prezentată astfel: „Avem prilejul să 
le admirăm zi de zi defilând în parada trepidantă de pe Calea Victoriei, care începe 
să capete un prestigiu internaţional, care depăşeşte o reputaţie întâmplătoare şi un 
omagiu ocazional. 

Străinătatea a început să ne cunoască nu numai sub emblema de ţară a 
petrolului şi să ne pună în calculele ei economice, dar şi că posedă o inepuzabilă 
frwnuseţe feminină"60 

Împreună cu partenerii lor mergeau la restaurantele oraşului unde apăruse din 
vest, un dans nou: „Lambeth Walk"61

• Despre el spunea: „De la Rumba şi până azi, 
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n-a mai apărut niciun dans nou pe firmament. Acesta a pornit din Anglia şi a cucerit 
toate capitalele lumii în scurt timp. Are multe elemente tiroleze. La sfârşit, cu mâna 
ridicată se strigă vesel şi tare: „Oil!". 

Teatrul „Cărăbuş" a prezentat în vara acestui an, ultima sa stagiune. Situat pe 
strada Academiei, a fost demolat, cu scopul de a se construi în locul lui, Ministerul 
de Inteme.62 

„Marele restaurant Neptun", s-a deschis pe 15 noiembrie în piaţa Buzeşti. El 
este „localul lumii selecte, unde îşi dă concursul Maria Tănase". Ea „vă roagă să 
binevoiţi a o asculta la debutul său"63 • 

Iubitorii operetei au participat la spectacolul „opt la zero în finală", desfăşurat 
în sala Buzeşti, „complet renovată", care a avut premiera pe 16 iunie 1938. Din 
distribuţie: Elena Zamora, Maria Sandu, Anca 
Baraban, Ion Brună. 64 

În piaţa Brătianu au reapărut florăresele. S-a 
revenit astfel asupra deciziei de a li se interzice 
prezenţa aici, deoarece „iubitorii pitorescului 
bucureştean nu s-au lăsat însă bătuţi, făcând 

numeroase intervenţii la primărie".65 

Oraşul era legat începând cu ziua de doi mai de 
Budapesta printr-o linie aeriană. Primul zbor 1-a 
făcut un avion al companiei „La res".66 Alte rute 
erau spre Paris, Strasbourg şi Bruxelles. Celelalte 
linii aeriene s-au suspendat datorită evenimentelor 
politico-militare ale anului. S-a inaugurat noua 
linie feroviară Bucureşti-Carmen Sylva-Mangalia, 
care a costat 90 de milioane de Iei.67 

„O minune a secolului, cea mai mare invenţie în radiofonie. Vocea şi imaginea 
apar simultan în difuzor şi pe ecranul aparatului de recepţie"68 , aşa era prezentată 
televiziunea. La doi ani de la inventare, se găsea şi-n Bucureşti. „Primul aparat 
va fi instalat în noul pavilion de la „Luna Park".69 Aparatul este adus pentru două 
săptămâni în ţară şi se compune dintr-un post emiţător şi unul receptor. Emiţătorul 
va transmite scenele din pavilionul naţional regele Carol al Ii-lea şi va prinde în 
obiectiv oamenii ce se plimbă acolo şi pe vizitătorii circului Medrano într-o sală de 
proiecţie unde se va vedea şi auzi tot ce se petrece în acest moment în afară." Acest 
experiment a devenit însă de interes naţional, abia din anul 1957, adică peste 19 ani! 

Toamna a adus preluarea conducerii urbei de către generalul Constantin 
Dombrovski. 10 Venirea unui militar în această funcţie este legată atât de instaurarea 
dictaturii lui Carol, cât şi de numeroasele încălcări ale păcii comise de Germania şi 
Italia. De altfel în acest an Hitler ocupase Austria pe întâi martie. Ultimele cuvinte 
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ale cancelarului Schuschnigg au fost „Dumnezeu să ajute Austria!" 
Apropierea Crăciunului a determinat creşterea vânzării vinului şi a şampaniei. 

„Adevăraţii cunoscători preferă şampaniile naturale: Saint-Marceaux, Capşa şi 

Bobb" Cu toate acestea „pistolul şi cuţitul n-au intrat în funcţiune şi nu s-au semnalat 
aspecte infracţionale grave, aspect foarte lăudabil care demonstrează că marea 
sărbătoare creştină era respectată de toţi bucureştenii.71 Oamenii şi-au împodobit 
tradiţionalul brad de Crăciun. Despre începutul acestei tradiţii o forte frumoasă 
legendă islandeză relatează: „Un bărbat şi o femeie au fost condamnaţi la moarte. 
Ei nu erau vinovaţi. Au fost însă decapitaţi, iar din sângele lor nevinovat a răsărit un 
brad mare. Când se apropie Crăciunul, în fiecare an, în el se aprind lumini. Vântul 
oricât de tare ar sufla nu le poate stinge."72 
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SUMMARY 
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The article presents the most important events connected to the royal dictatorship 
initiated by king Carol II of Romania, in 1938. 
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ION CÂMPINEANU ŞI 
UN NUME DE STRADĂ ÎN BUCUREŞTI 

Magdalena Dorojan 

Strada Ion Câmpineanu ce astăzi porneşte din strada Ştirbei Vodă şi lasă în urmă 
în sens opus Strada Luterană, începe să urce de la Sala Palatului 1, ce se desfăşoară 
în partea stângă, întâlneşte pentru început în partea dreaptă Strada Poiana Narciselor 
(legătura cu aceasta se face printr-un pasaj de trecere, străjuit de blocuri ce poartă 
tăbliţe ce au menţiunea "bloc vechi"), apoi tot pe aceeaşi parte dreaptă rând pe rând, 
strada Ion Câmpineanu va întâlni alte străzi; următoarea este strada Brezoianu ce 
oferă o privelişte asupra străzii Piaţa Valter Maracineanu, merge mai departe şi 

reîntâlneşte strada Ion Brezoianu, dar şi strada Aristide Demetriade; şi generoasă 
cum este Strada Brezoianu lasă şi în acest loc de reîntâlnire vedere liberă spre strada 
Intrarea Victor Eftimiu. Mai departe strada George Vraca se desprinde printr-un 
pasaj de trecere de strada Câmpineanu; pentru ca apoi urcând într-un ritm mult mai 
alert să ajungă până la Calea Victoriei pe care o traversează, iar după aceea întâlneşte 
strada Academiei, o traversează şi pe aceasta, pentru a-şi continua „drumul" şi se 
opreşte în Bulevardul Nicolae Bălcescu. Dacă cel care străbate strada ar pomi din 
Bulevardul N. Bălcescu schimbând coordonatele de orientare menţionate, ar coborî 
în ritmul mersului. 

Istoricul străzii este incitant, întreaga zonă este încărcată cu o serie întreagă de 
evenimente, de schimbări, de noi şi noi configuraţii urbanistice ce au reorganizat, 
remodelat şi a adăugat în timp alte istorii peste cele vechi. 

Istoria Bucureştiului şi a organizării acestuia are o complexitate particulară. 
O parte din actuala stradă numită Ion Câmpineanu, şi anume distanţa străbătută 

pornind din Ştirbei Vodă până în Calea Victoriei, reface de fapt o parte din vechiul 
traseu al străzii Ştirbei Vodă, vechi traseu ce anterior pornea din Calea Victoriei 
(Podul Mogoşoaiei) şi se oprea la întâlnirea cu Calea Plevnei (Podul de Pământ)2 • 

I. Sala Palatului -În spatele palatului Regal s-a adăugat, în anii 1959 şi 1960, pe locul unde înainte fusese 
un parc destul de întins, o clădire concepută de arhitecţii Horia Maieu, Tiberiu Ricci şi Ignat Şerban, cu 
o capacitate de 3150 locuri. Lucrările pentru construcţia ei au început la I ianuarie 1959 şi s-au terminat 
la I aprilie 1960. Construcţie executată în cinstea celui de-al VIII-lea Congres al Partidului Comunist 
Român. Ea se află în spatele Muzeului Naţional de Artă( fost Palatul Regal) 
2. Cezara Mucenic, Manuscris, Strada Ştirbei-Vodă, Bibliotecă-Muzeul Municipiului Bucureşti, p.4. 
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Detaliu harta Maior Pappasoclu, 1871 

Modificarea traseului Străzi Ştirbei Vodă, ce începând din 1896 va pomi tot din Calea 
Victoriei dar de pe latura de nord a Palatului Regal, de unde va prelua vechiul traseu al 
Străzii Calvine, reintrând apoi în vechea matcă, a determinat ca această veche porţiune a 
străzii Ştirbei Vodă să primească un alt nume şi anume Strada Ion Câmpineanu3

• 

Strada Ion Câmpineanu rămâne determinată ca întindere de aceste două repere şi 
anume Strada Ştirbei Vodă şi Calea Victoriei, o bună perioadă de timp. 

Astfel în planurile oraşului Bucureşti din 1895-1899 şi 1921, în zona ce astăzi 
reprezintă continuarea străzii Câmpineanu, din Calea Victoriei până în Bulevardul N. 
Bălcescu (fost I.C. Brătianu, Fost Colţei), este trasată o nouă stradă - Strada Regală. 

Evenimentele istorice, ca de fiecare dată, îşi pun amprenta şi asupra denumirii 
străzilor. Preluarea puterii de către Partidul Comunist, determină şi schimbarea 
numelui de stradă, astfel, strada ce purta numele de Ion Câmpineanu (determinată ca 
reper de Strada Ştirbei Vodă şi Calea Vicoriei) se va numi 13 Decembrie purtând ca 
„decor" o placă Comemorativă a congresului P.C.R., şi o placă în memoria zilei de 
13 decembrie 1918, iar strada Regală se va numi Aristide Briand. 

Revenirea la numele de Ion Câmpineanu a străzii 13 Decembrie se va realiza 
după revoluţia din decembrie 1989, dar de data aceasta traseul străzii va fi extins, 
ancorând şi strada ce iniţial fusese numită Regală apoi Aristide Briand. 

Strada Ion Câmpineanu, de-a lungul său, cuprinde clădiri ce vin din timpuri 

3. ldem. 
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Harta I Anexe, Bucureşti ghid, Editura Meridiane, 1963 

diferite, şi se încolonează, adunând atât cât a mai putut trecutul mai îndepărtat sau 
mai recent. La parterul blocurilor ce străbat aproape întreaga suprafaţă a străzii, sunt 
magazine, oficii poştale, sau diferite cabinete medicale şi de avocatură. Blocul turn 
ce se desprinde din rândul celorlalte - prezintă la parter o placă comemorativă ce 
menţionează „Aici a trăit şi a creat între anii 1961-2007, Pictorul Spiru Vergulescu 
1934-2007". Până a ajunge la Calea Victoriei, Strada Câmpineanu are în cuprins şi o 
parte laterală a actualului Hotel Novotel construit pe locul Vechiului Teatru Naţional4 

ce reface faţada vechiului teatru (faţada corespunde în Calea Victoriei). Trecând Calea 
Victoriei, Hotelul Continental corespunde ca deschidere străzii Ion Câmpineanu. O 
a doua placă comemorativă este dedicată lui C.l. Nottara cu precizarea „În această 
casă a locuit timp de 40 de ani marele artist C. I. Nottara 1859-1935, luptător pentru 
progresul teatrului românesc". 

Fiecare clădire şi loc din cuprinsul străzii Câmpineanu poate constitui un nou 
studiu, la fel şi întreaga zonă, ce este una dintre cele mai vechi şi cu un rol deosebit 
în evoluţia oraşului. 

4. Vechiul Teatru Naţional (sau Teatrul cel Mare), a fost inaugurat la 31 decembriel852. Clădirea 
teatrului a fost dărâmată în 1944, după ce practic fusese distrusă de bombardamentul german. 
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În ceea ce priveşte evoluţia urbană a Bucuresţiului „De-a lungul timpului două 
zone diferite au îndeplinit în oraş această funcţiune. Prima zonă a fost aceea care 
s-a construit în jurul curţii Domneşti crescând rapid de la perimetrul iniţial redus, la 
teritoriul astăzi limitat de străzile: Splaiul Independenţei/Calea Victoriei/bd. Carol 
I/str. Hristo Botev/Calea Moşilor, particularizându-se prin funcţie şi rezolvarea 
arhitectural-urbanistică. Situaţia se va păstra nemodificată până în a doua jumătate 
a sec. al XVIII -lea când vechea Curte Domnească, în urma calamităţilor naturale 
şi umane care o lovesc(„.), este abandonată, domnitorii căutându-şi alte reşedinţe. 
Ulterior, în sec. al XIX-lea accentul oraşului se mută spre nord şi nord-vest odată 
cu aşezarea noii Curţi Princiare în casele ridicate de Boierul Dinicu Golescu după 
biserica Kreţuleştilor pe Podul Mogoşoaiei. Vechiul centru este înlocuit cu cel nou, 
care are drept ax Podul Mogoşoaia-Calea Victoriei şi ca punct Central palatul Regal.5 

Numele străzii aminteşte de o importantă personalitate, politică şi culturală a 
secolului al XIX-iea. 

Înaintaşii direcţi ai lui Ion Câmpineanu erau originari din Câmpina6
, care era 

moşia lor cea mai importantă şi de la care îşi luaseră numele, conform tradiţiei. 7 

Istoricul familiei Câmpineanu este dens, înrudirile cu alte familii boiereşti aduc 
pe rând legături cu cele mai importante dintre acestea, iar dacă lăsăm la o parte 
sistemul de înrudire, familia Câmpineanu este prezentă alături de alţi reprezentanţi ai 
familiilor boiereşti în seria lungă a demersurilor ce a marcat această familie. 

Cel dintâi Câmpineanu de care vorbeşte istoria este Vasile Căpitanul, pe care în anul 
1659 Mihnea Vodă îl omoară împreună cu socrul său vomicul Radu Cândescu şi alţi 
boieri, aruncându-i din casele domneşti jos (în Târgovişte) cu lanţuri de grumazi8

, „iar 
dorobanţii se bucura şi-i calcă cu picioarele şi-şi bătea joc de trupurile lor", deoarece 
s-ar fi împotrivit „planului nebunesc al domnului" de a ridica război asupra turcilor, 
socotiţi invincibili. Soţia acestuia este deposedată de avere şi pusă în lanţuri.9 

Drăghici Câmpineanu, fiul căpitanului Vasile şi al fiicei vomicului Radu 
Cândescu, este la 1705, sub Constantin Brâncoveanu Vodă, capuchehaia (sau trimis 
al ţării) la Poartă. Un alt fiu al acestuia, anume Pavel, a emigrat în Moldova cam pe 
la începutul secolului al XVIII-lea. 10 

5. Cezara Mucenic, Străzi, Piete, Case din Vechiul Bucureşti Urbanism şi Arhitectură Secolele XV-XX, 
Volum Editat de Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului bucureşti. ARCUB, Bucureşti, 2002, p.9. 
6. Astăzi Câmpina este un municipiu din judeţul Prahova,atestat documentar pentru prima dată la 8 
ianuarie 1503, iar în anul 1864 - prin decret domnesc semnat de Cuza Vodă, Câmpina este ridicată la 
rang de oraş. 
7. Octavian Gheorghe Lecca, Familiile boiereşti române, editura Libra, Bucureşti, 2000, p. 178 
8. Idem 
9. Constantin Vlăduţ, Ion Câmpineanu, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1973, p. 29 
10. Idem. 
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Fără a şti legătura lor în şirul familiei, sunt însemnaţi marele căpitan Manta 
Câmpineanu şi fiul său căpitan Pârvu Câmpineanu, care figurează ambii pe lista 
boierilor mari ( ... ) trimisă la 12 august 1718 mareşalului Steinville, listă ce se aftă în 
arhivele vieneze şi publicată în documente de Hurmuzaki (t.VI, p.242). 11 

Manta Câmpineanu, sau Manta de la Câmpina ar fi fost fiul unui alt Manta, zis 
din Câmpina. Tatăl lui Manta ce purta acelaşi nume cu fiul său, era în 1633 neguţător 
ce cumpărase moşie la Câmpiniţa, iar după câţiva ani ajunsese vel comis. 12 Manta 
din Câmpina (fiul lui Manta) ar fi trăit în a doua jumătate a secolului al XVII -lea, 
şi a fost soţul Caliţei Cantacuzino, acesta era la 1674 logofăt de visterie, iar în 1678 
vtori vistier. n Jupâneasa Caliţa era fiica lui Drăghici Cantacuzino( ... ) aceasta, avea 
în partea de vest a Bucureştilor întinse proprietăţi, grădini şi vii, case şi maidanuri. 
În prima jumătate a secolului al XVIII -lea , o uliţă care mergea spre locul spitalului 
Colţea, se numea uliţa „Cocoana Caliţa a Mantii Câmpineanului"14 

Pârvu Câmpineanu (străbunicul lui Ion Campineanu), care la rândul său era fiul 
lui Manta Câmpineanu, a fost căsătorit cu Chiajna Mogoşescu-Grădişteanu, zisă 
Albeasca, şi era la 1718 vel căpitan'5, aceştia îl au ca fiu pe Pantazi Câmpineanu. 

Bunicul lui Ion Câmpineanu, Pantazi Câmpineanu a avut şi el mai multe ranguri 
boiereşti, fiind la 1745 tretilogofăt, la 1749 vel spătar, la 1758 vel paharnic, la 1768 
vel culcer, iar între 1770 şi 1771 a fost trimis ca sol la Petersburg. 

Ştefan Vodă Racoviţă (1764-1765), deranjat de opoziţia pe care i-o făceau unii 
boieri, arestează pe mai mulţi dintre aceştia. Printre ei se afta şi Pantazi Câmpineanu 
alături de boieriii Dudeşti. Filipeşti, Cantacuzini. Cu această ocazie, în Bucureşti are 
loc un „zorbalîc", adică o revoltă a boierilor şi a maselor bucureştene, mai precis 
a rufeturilor (breslelor), împotriva arestărilor foarte dese din perioada fanariotă. Şi 
deşi revolta a fost potolită cu forţa, domnul a fost nevoit să-i elibereze pe arestaţi. 

Acelaşi Pantazi Câmpineanu, fost mare culcer, semnează la 20 octombrie 1758, 
alături de domnitorul Scarlat Grigore Ghica şi de mari boieri ai divanului, o hotărâre 
ce scutea pe preoţi, diaconi, cântăreţi şi grămatici de la biserica domnească, mulţi 
dintre ei oameni nevoiaşi, de „toate dările ce sunt şi cele ce se vor pune în viitor"16 

Părinţii lui Ion Câmpineanu sunt Scarlat (fiul lui Pantazi Câmpineanu) şi Luxandra 
fiica boierului Constantin Cândescu şi nepoata paharnicului Şerban Cândescu, aceştia 
au avut opt copii; Maria, Constantin, Ana, Safta, Tache, Nastasia, Ion şi Maria. Prin 
căsătoriile acestora Câmpinenii se vor înrudi şi cu alte familii prestigioase, astfel: 

11. Octavian Gheorghe Lecca, op. cit. pi 78 
12. Constantin Vlăduţ, op-cit, p.28-29. 
13. Idem 
14. G. Ionescu -Gion, Istoria Bucurescilor, Bucureşti, 1899, p.75 
15. Constantin Vladut, op.cit. p.28 
16. Ibidem, p.32. 
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„Maria ( + 1850) se va căsători cu Dimitrie Scarlat Ghica (n.1784 - + 1844), fost 
mare logofăt, cu care are un fiu pe scriitorul şi revoluţionarul Ion Ghica (n.1817-
+ 1897), apropiat ideilor şi acţiunilor lui Ion Câmpineanu. 

Ana (Anica n.1790 - + 1863 ), o femeie inteligentă, cultă, cunoscătoare a limbii 
franceze, şi care împărtăşea convingerile patriotice ale fraţilor ei, se căsătoreşte cu 
alt cunoscut boier şi om politic, Alexandru Kreţulescu (n. 1778 - +1847), având ca 
fiu pe Constantin Al. Kreţulescu, doctor în medicină la Paris, participant la revoluţia 
din 1848, ministru sub Barbu Ştirbei şi prim-ministru în perioada lui Alexandru Ioan 
Cuza (1862-1863; 1865-1866) şi diplomat sub Carol I. 

Safta Câmpineanu a fost căsătorită cu Ioan Otetelişeanu, mare bogătaş, arendaş al 
minelor de sare ale statului, ministru de finanţe sub Cuza, întemeietor de pensioane de 
fete. El va divorţa de Safta în 1850, căsătorindu-se cu Elena Filipescu. După 1850 Safta 
întoarsă în patrie de la Paris, este cea care va avea grijă de fratele ei Ion Câmpineanu, 
acum într-o situaţie dificilă, şi de copiii acestuia rămaşi orfani de mamă. 

Nastasia prin căsătoria ei cu Iordache Slătineanu, va intra în familia Slătinenilor, 
iar Elena, prin căsătoria cu Matei Cantacuzino, în cea a Cantacuzinilor, în care îşi 
avea, de asemenea, o îndepărtată ascendenţă. 

Ceilalţi doi fraţi ai lui Ion Câmineanu sunt Constantin Câmpineanu ( 1782-1832) şi 
Dumitru (Tache) ( 1796-1872). 

Ion Câmpineanu s-a căsătorit probabil în 1837 cu Ecaterina (Catinca) Dudescu
Caribol, cu care a avut doi băieţi şi o fată: Costache, Ion şi Alexandrina - căsătorită 

cu colonelul Rosetti-Rosnoveanu. 
Dintre fiii lui Ion Câmpineanu, numai cel ce i-a purtat şi prenumele, Ion I. 

Câmpineanu, va deveni şi el un cunoscut om politic (1841-1888). 
Constantin Câmpineanu, fiul mai mare al colonelului Ion Câmpineanu, a fost 

înalt magistrat. Căsătorit cu Olga Stamatin, a avut o fiică, Constanţa, care la rândul 
ci s-a căsătorit cu un căpitan, Grigore Ghica." 17 

Revenind la părinţii lui Ion Câmpineanu: Scarlat Câmpineanu (tatăl) apare în 
1770 ca fiind înrolat în rândurile armatei ruse, la 1792 vel culcer, la 1796 vel vistier, 
la 1799 vel logofăt, la 1803 vel vomic. El a decedat în perioada 1803-1808; iar Ion 
Câmpineanu nu-şi amintea bine de el. 18 

Vomicul Scarlat Câmpineanu, considera ca Austria ar putea ajuta pe români să 
scape de regimul turco-fanariot şi era ostil domnitorului Nicolae Mavrogheni (domn 
al Ţării Româneşti între 1786-1790) şi a politicii acestuia, conduce totuşi împotriva 
voinţei lui un regiment ce mergea din Bucureşti spre Braşov, în Transilvania, pentru 
o eventuală luptă cu austriecii. Ca să scape de Mavrogheni, Scarlat Câmpineanu 

17. Ibidem, p.29-31 
18. Ibidem, p.28 
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fuge la Viena, 19motiv ce l-a determinat pe Mavrogheni să confişce averea boierilor 
Câmpineni. Avere redobândită de aceştia după uciderea lui Mavrogheni 

Scarlat Câmpineanu a fost şi agă, cel puţin între 29 octombrie 1789 până în 
august 1 791 când au intrat trupele austriece în ţară. Când a venit domn Constantin 
Vodă Hangerliu însoţit de paşa Cuciuc Husein, „au îmbrăcat cu blană 12 boieri şi 
mitropolitul, printre ei fiind şi Scarlat Câmpineanu."Împreună cu Ioan Cantacuzino, 
Scarlat Câmpineanu înlesneşte, din motivele arătate mai sus, unei armate austriece, 
comandate de prinţul de Coburg, în timpul războiului austro-turc de la sîarşitul 
secolului al XVIII, intrarea în Bucureşti de la 9 noiembrie 1789, unde este primită 
de mitropolitul de atunci al ţării, Cosma, şi de boierii persecutaţi de Mavrogheni. 
Ei vor depune jurământul de credinţă faţă de Iosif al II lea de Habsburg. Tot atunci 
el a dat dovada de curaj, apostroîandu-1 pe un general austriac, Mitrovski, pentru 
purtările ostile ale soldaţilor acestuia intraţi în Bucureşti: „Austria n-a dobândit ţara 
prin puterea armelor, ci România a chemat-o, ca pe o prietenă."20 

Mama lui Ion Câmpineanu, Luxandra, a suferit un adevărat martiriu de pe urma 
convingerilor sale şi ale soţului ei. Nicolae Mavrogheni, căutând să se răzbune pe 
Scarlat Câmpineanu, care fugise în Austria, exilează în mod brutal, pe soţia acestuia, 
cu fiul lor Constantin Câmpineanu, în Turcia, apoi le confiscă averea. Aici ea va 
cunoaşte timp de mai mulţi ani chinurile temniţelor de la Eskizagora şi Edi-Kule 
(Şapte Turnuri). Fiind în exil viaţa Câmpinencii era în mare pericol, deoarece soţul 
ei Scarlat, întors cu o oaste austriacă, ocupase Bucureştii. Va veni în ţară abia după 
ce domnia lui Mavrogheni cade, odată cu capul său. Întoarsă din surghiun, Luxandra 
fuge cu cei doi copii, Constantin şi Ion, la Braşov, din cauza ciumei ce bântuia în 
Bucureşti. Luxandra Câmpineanu introdusese obiceiul la spătărie şi puşcării de a 
se îngrijii de soarta osândiţilor. Din motive în general umanitare, ea ţinea mult la 
acest lucru; când armăşeii începeau să surghiunească pe cineva se îndemnau zicând: 
„Isprăviţi mai curând că vine Câmpineanca."21 

Pe scena politică şi nu numai, având un ataşament deosebit faţă de cultură, fraţii 
Constantin şi Ion Câmpineanu se vor remarca, prin atitudini ce îi vor detaşa prin idei 
şi percepere corectă a stării românilor din acea perioadă. 

Constantin Câmpineanu (fratele mai mare al lui Ion Câmpineanu) şi-a petrecut 
copilăria în temniţele otomane, având motive serioase să aprecieze cât de dulce 
trebuie să fi fost libertatea ţării sale. Ion Ghica ne spune despre el că „ ... era un 
om de o înaltă învăţătură, elevul cel mai lăudat al renumitei şcoale greceşti a lui 
Lambru Fotiade ... ", că el i-a ţinut loc de tată lui Ion Câmpineanu, căruia îi vorbea de 

19. G. Ionescu --Gion, op. cit. p.90 şi p.601 
20. O.G. Lecca, op. cit„ p.124 
21. Constantin Vlăduţ, op.cit. p.35 
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tirania şi de corupţia fanarioţilor, că s-a îngrijit de învăţătura şi educaţia patriotică a 
acestuia, că era boierul cel mai stimat de domnitorul Grigore vodă Ghica ( ... ).El era 
mare logofăt la sfirşitul sec. al XVIII lea.22 Numele lui apare în lista nominală şi în 
facsimilele semnăturilor membrilor Extraordinarei Obşteşti adunări de revizie. Este 
semnificativ faptul că vomicul Constantin Câmpineanu, împreună cu banii Bălăceanu 
şi Brâncoveanu au lipsit de la „seanţele" Obşteştii Adunări de revizie de la 11 martie 
până la 20 mai 1831. Acest fapt este explicat doar ca semn de nemulţumire şi de 
protest,23 şi sunt multe acţiunile în care Constantin Câmpineanu a luat o atitudine, şi 
prin care a exprimat voinţa partidei boiereşti, din care făcea parte încă de la finele 
secolului al XVIII !ea alături de banul Dimitrie Ghica şi fiii săi, Grigore, Alexandru 
(viitorii domni regulamentari) şi Mihalache, banul Grigore Brâncoveanu, logofătul 
Enăchiţă Văcărescu şi fiul său Alecu, banul Scarlat Ghica şi logofătul Nicolae 
Dudescu.24 Constantin Câmpineanu a decedat la 4 martie 1832. 

„Ion Câmpineanu s-a născut în anul 1798. Toţi cei care au scris câte ceva despre el 
admit această dată, deşi nu se cunoaşte un document, pe deplin lămurutor, în acest sens. 

Generalul Radu Rosetti, care a scris un studiu intitulat O despărţire în anul 1850; 
pricina şi urmările sale, în arborele genealogic de la sf'arşitul lucrării, întocmit după 
unele documente ale doamnei Ana Lahovary, nepoata sorei lui Ion Câmpineanu, 
Anika Kretzulescu, menţionează anul 1798 ca an al naşterii lui Ion Câmpineanu. 

Într-un document din arhiva Ion Ghica, Ion Câmpineanu este menţionat ca al 
şaptelea copil din cei opt ai lui Scarlat şi Luxandra Câmineanu. Deşi, aici locul lui 
nu corespunde ca poziţie, în ordine cronologică, cu arborele genealogic întocmit de 
Radu Rosetti, unde este dat al şaselea copil, totuşi, deoarece Radu Rosetti l-a pus 
între Dumitru (născut în 1796) şi Anastasia (nascută 1799), cele două documente nu 
se contrazic, se completează. 

Din relatările prilejuite de moartea sa, în 1863, ca şi din cuvântările panegriştilor 
lui Ion Câmpineanu, nu reiese vârsta exactă a acestuia."25 

Din scrierile cunoscute ale nepotului său reiese, ca Ion Câmpineanu a urmat 
cursurile Academiei „greceşti" de la biserica Măgureanu, unde a avut profesori 
vestiţi.În cadrul şcolii greceşti de la care Ion Câmpineanu a reţinut, aşa cum va arăta 
conduita vieţii sale, mai mult ideile înaintate occidentale şi cultura clasică veche.( ... ) 
În 1843, într-un discurs de închidere a anului şcolar, după solemnitatea de la Sfăntul 
Sava, Petrache Poenaru spunea printre altele că la şcolile greceşti din Bucureşti se 
adunaseră cei mai învăţaţi profesori, între care virtuosul „Vardalah şi venerabilul 

22. Idem 
23.Constantin Vlăduţ, op.cit, p. 35 
24.Ibidem, p.33 
25.lbidem, p.37 
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Duca, care formaseră câteva talente, precum un Văcărescu, un Câmpineanu, un 
Nestor, un Manu ... "26 

Mai târziu tănărul Ion Câmpineanu devine elevul lui F.G.Laurern;on, un nobil 
francez ajuns în Ţara Românească, ce în 1814 preda la Sfântul Sava „istoria morală a 
filozofiei şi geografia"( ... ). De la acesta, desigur, a aprofundat Ion Câmpineanu limba 
franceză, ideile noi, modeme, precum şi stilul occidental amintit. Este probabil că 
Ion Câmpineanu să nu fi stat deoparte nici de şcoala lui Lazăr, care venise în 1818 
în Capitala Ţării Româneşti ( ... ) însă acest din urmă aspect a fost imposibil de 
demonstrat.27 Tot în această perioadă Ion Câmpineanu avea o deosebită afecţiune 
pentru un modest călugăr de la mănăstirea Căldăruşani ( ... ), mult mai târziu datorită 
recomandărilor sincere şi insistente ale lui Câmpineanu acest călugăr pe nume, 
Grigore, va ajunge mitropolit.28 

„O primă afirmare politică a lui Ion Câmpineanu o găsim în 1826, (deci la vârsta 
de 28 de ani, când mulţi boieri patrioţi, printre care Constantin Câmpineanu, şi 

fraţii domnitorului Grigore Ghica, Alexandru, Mihalache şi Constantin, vor adera 
la Societatea literară, înfiinţată de fapt, în 1827, de Dinicu Golescu şi Heliade 
Rădulescu; în această perioadă, Ion Câmpineanu nu participa decât la şedinţele 
formale ale societăţii, fără a cunoaşte scopurile ei adevărate, deoarece Heliade 
menţionează pe Ion Câmpineanu, ca un om care ştia sensurile acestor mişcări, abia 
în 1831, când amândoi vor pregăti înfiinţarea Societăţii Filarmonice. "29 

Dorinţa şi realizarea unor societăţi cu rol politic dar şi cultural era mult mai veche, 
a frământat gândurile şi a înrolat o serie de personalităţi ale spaţiului românesc, şi au 
corespuns fiecare în parte structurii sociale sau cauzelor ce le-au determinau apariţia. 

Astfel, boierii din Ţara Românească, refugiaţi în timpul evenimentelor din 1821 la 
Braşov, printre care Constantin Câmpineanu, Nicolae Văcărescu şi Grigore Băleanu, 
înfiinţează în acelaşi an, o societate secretă, la care au aderat apoi şi Constantin Golescu, 
Ion Câmpineanu, Emanoil Băleanu, Emanoil Florescu, Radu Voinescu etc. Această 
societate se ocupa de regenerarea ţării atât pe plan politic, ale cărei idei erau ţinute în 
secret de către boierii mai bătrâni, cât şi pe plan cultural, cele de suprafaţă, erau lăsate 
în special în seama tinerilor, idei care se reduceau la unele traduceri în limba română, la 
întocmirea unui dicţionar român, cât şi la înfiinţarea unui teatru. Statutele acestei societăţi 
păstrându-le Constantin Câmpineanu, acesta le-a lăsat, mai târziu, în păstrare fratelui 
său, Ion Câmpineanu, care manifesta interes şi pricepere în problemele naţionale3°. 

26. Ibidem. p 47-49 
27. Ibidem, p.50 
28. Idem. 
29. Constantin Vlăduţ, op. cit. p 66 
30. Ibidem, p.78 
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După restabilirea domniilor pământene, când boierii se reîntorc acasă, şi când 
cel mai intim consilier al domnitorului Grigore Ghica era Constantin Câmpineanu, 
se înfiinţează de către Ion Heliade Rădulescu şi Constantin (Dinicu) Golescu o altă 
societate, al cărei statut fu definitivat în 1827, de Heliade.31 Este vorba „ca faţă"de 
Societatea literară la care au aderat mai toţi boierii mari şi chiar fraţii domnitorului: 
Mihalache, Alexandru şi Constantin Ghica32• 

În 1831, Ion Câmpineanu apropiindu-se de Heliade Rădulescu, cei doi se vor 
împrietenii în aşa măsură, încât Heliade îi va spune de existenţa statutelor de la 1827. 
Mare i-a fost însă mirarea când Ion Câmpineanu i le citeşte pe cele din 1821, pe care 
i le încredinţase fratele său. 33 

Şi astfel se înfiinţează în 1831, de facto, Societatea filarmonică, ale cărei statute 
vor prelua marea majoritate a punctelor de fond din programul celor două societăţi 
anterioare. Cei doi însă în acest demers l-au avut aproape şi pe actorul CostacheAristia. 

Pentru înfiinţarea Societăţii filarmonice, fondatorii au întocmit un regulament din 
23 de articole, program subscris de 43 de membri. La 19 ianuarie 1834 în vederea 
obţinerii autorizaţiei de deschidere a şcolii, Ion Câmpineanu şi Heliade Rădulescu 
încunoştinţau, printr-o suplică, Eforia şcoalelor, ca la 20 ianuarie, acelaşi an se va 
deschide „şcoala de muzică vocală, de declamaţie şi de literatură întocmită după 
învoirea, dorinţa şi cu ajutorul a mai multe obraze"34

• 

Câmpineanu şi Eliade beneficiau în această încercare a lor, de prevederile 
Regulamentului Organic, ce încurajau învăţământul - astfel- „stăpânirea va trebui să 
se îngrijească ca creşterea tinerilor să fie întemeiată pe un moral sănătos, epitropia 
învăţăturilor publice să organizeze regulamente pentru tot felul de aşezăminte 
(institute) de educaţie publică."35 Scoala s-a deschis, şi avea în portofoliu atunci 
multă râvnă dar puţine mijloace materiale; Activitatea Societăţii filarmonice va 
cunoaşte mari realizări pentru începutul teatrului românesc. 

Legat de începutul Societăţii Filarmonice Ion Ghica îl prezintă aşa: Mai târd(z) 
iii s'a mutatU la Maiorul Câmpinenu unde, se adunau d(z)i şi n6pte Manolache 
Băleanu, Grigore Cantacuzino, Iancu Ruset, Aristia, Costache Bălăcescu, ofoţeri 
români dintr'unu regimentU cu Câmpinenu, Căpitanii Golescii Ştefan şi Nicolae, 
Căpitanii Creţulesci Costache şi Scarlat, Căpitanulu Teologu, Căpitanul Voinescu 
II, sublocotenentul Rusetache şi mai mulţi tineri de e atunci, cari perteceau citindu 
istorii militare: Campaniile lui Napoleon, memoriile lui Frederic-cel-mare şi scrieri 

31. Ibidem, p. 79 
32. Idem. 
33. Idem. 
34. Ibidem, p.80 
35. Idem. 
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de-ale poeţilorii în renume: Lamartine, Hugo, Beranger etc. Alexandrescu înveselea 
auditoriul cu câte o elegie, o satiră, sau o fabulă. 

Acolo s' a formaru Societatea filarmonică, pentru care El iad a tradusu pe Mahomet 
alii lui Voltaire, Aristia pe Saul din Alfieri, Alexandrescu pe alzira, tragedii cu care 
s'a inauguram scena română. Atunci s'ai tradusu mai multe din comediile Iul Moliere 
dintre care Amfitrion a avutii unii mare succesu pe scenă."36 

Sediul Societăţii Filarmonice a fost, la început în casa lui Ion Câmpineanu. 
Clădirea teatrului din piaţa Cişmeaua Roşie fusese arsă de un incendiu la 7 februarie 
1825. Mărindu-se numărul contribuabililor şi al elevilor, şcoala s-a mutat într-o 
clasă de la Sf. Sava, apoi, când Societatea filarmonică a căpătat aprobarea legală, 
s-au închiriat casele din str. Colţei ale lui Dinică Boierescu, tatăl viitorului profesor 
universitar şi om politic, Vasile Boierescu, trecând, după aceea, acasă la Heliade, 
unde funcţiona şi cunoscuta sa tipografie. De aici, sediul a fost schimbat în nişte case 
închiriate în curtea Slătineanului, în sala zisă „Mamulo". Văzându-se progresele 
Societăţii filarmonice, fondatorii ei fac un proiect pentru ridicarea unui teatru 
naţional; un palat al filarmonicii de mari dimensiuni, pentru ca preţurile de intrare să 
fie cât mai mici şi „cu acestea să se folosească obştea"37 

După aproape şapte luni de şcoală, la 29 august 1834, în sala Slatineanu 
(Mamulo ), elevii au prezentat asociaţilor şi unui public numeros piesa Mahomet 
(Fanatismul) de Voltaire.( ... ) După succesul piesei Mahomet (Fanatismul), în care se 
critica fanatismul musulman, temă înadins aleasă de fondatori, prestigiul Societăţii 
Filarmonice sporeşte, şi o dată cu el şi numărul contribuabililor; dintre aceştia Ion 
Câmpineanu, Banul Băleanu, Gh. Bibescu, Dimitrie Câmpineanu fratele lui Ion, 
Iorgu Văcărescu, Gh. Filipescu etc. 

Activitatea era intensă, repertoriu, actori, cenzura sau adormirea vigilenţei 

cenzurii, adaptări, educarea publicului dar şi întâmpinarea criticilor aduse atunci 
micilor actori deveniţi mai târziu actori renumiţi. Au editat şi o foaie periodică lunară 
- Gazeta Teatrului Naţional38 • 

„Succesele Societăţii Filarmonice fac ca prestigiul ei să sporească o dată cu cel 
al lui Câmpineanu şi Heliade. Cum Societatea filarmonică tindea, la un moment 
dat, să polarizeze întreaga mişcare culturală şi naţională românească, ea s-a expus 
primejdiilor."39 Atacurile, calomniile încep să-şi facă prezenţa, membrii societăţii 

36. Ion Ghica, Amintiri despre Grigore Alexandrescu, Extras din Analele Academiei Române, Seria 
II, Tomul VIII, Secţ. II, Memorii şi Notiţe, Bucuresci Tipografia Academiei Române, 1887, p. 6-7. 
37. Constantin Vlăduţ, op. cit., p. 83. 
38. Gazeta Teatrului Naţional, primul periodic de specialitate teatral- apare la 1 noiembrie 1835 (în 
total au apărut 13 numere până în decembrie 1836) sub conducerea lui Ion Heliade Rădulescu, periodic 
prin care se populariza activitatea Societăţii Filarmonice 
39. Constantin Vlădut, op.cit. p.95 
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încep să se retragă până când Societatea Filarmonică s-a desfiinţat în anul 1838, 
tocmai perioada de maximă rezistenţă politică a lui Ion Câmpineanu, dar şi de mari 
presiuni asupra sa. 

Ion Câmpineanu a făcut parte din Comisia de deputaţi, înfiinţată în 1831, care a 
tradus împreună cu profesorul de drept, C.Moroiu, codul de comerţ francez. 

Adevărata carieră politică a lui Ion Câmpineanu, începe însă în 1833, ca membru 
al Obişnuitei Obşteşti Adunări, ca deputat ales la judeţul Brăila40• Numele său, 
cu autograful în chirilice, apare pe lista deputaţilor Adunării. Pentru prima dată îl 
găsim ales într-o comisie a Obişnuitei Adunări Obşteşti în 1834, când, alături de 
alţi deputaţi, urmărea proiectele Dvomiciei din Lăuntru, şi unde trebuia să facă 
observaţii („băgări de seamă") la proiectul asupra recrutării miliţiei.41 

Un alt aspect din viaţa lui Ion Câmpineanu, în acest deceniu al patrulea îl constituie 
activitatea lui ca ofiţer42 • Regulamentele Organice43 „reluând unele iniţiative mai 
vechi,(„ .) prevedeau la cap. XI art.379-443 în Ţara Românească şi cap.VII, art. 
211-275 din cel al Moldovei, înzestrarea cu armată a celor două principate. În miliţia 
pământeană puteau să intre de bună voie (dacă era cazul prin chemări în slujbă) 
«tot românul între 20 şi 30 de ani, afară de cei sub învinovăţire, nemernicii sau 
oamenii fără căpătâi» ( ... ). Se scuteau de serviciul în miliţie, familiile nobililor de 
rangul 1,2,3,4, ale privilegiaţilor postelnicei şi neamurile, precum şi ale preoţilor în 
slujbă. "44 Prin lege boierii puteau să nu intre în armată, dar Ion Câmpineanu a fost 
printre cei dintâi care a răspuns la apel. Rangul său de paharnic îi dădea dreptul la 
gradul de căpitan, curând el va ajunge maior. 

„Fiind maior, Ion Câmpineanu va ajunge să-l cunoască pe Kiseleff, dar într-o 
împrejurare nu prea plăcută când ploieştenii şi 16 sate din jur s-au răsculat nu numai 
că aveau de suportat numeroase sarcini ( „. ), dar pentru că condiţiile lor de viaţă 
se înrăutăţise simţitor; rezultatul - au pus mâna pe arme şi se fortifică pe străzile 
oraşului Ploieşti, în acest context nici ameninţările cazacilor nici promisiunile lui 
Kiseleff n-au dat rezultate. Administraţia oficială era într-o mare încurcătură, pentru 
că această mişcare coincidea cu marea răscoală poloneză din 1831... Moment în 

40. Analele parlamentare ale României, t.III, partea I, planşa VI, 
41. Ibidem, t. IV, partea I, p. 72 
42. Constantin Vlădut, op.cit. p.69 
43. Regulamentele Organice - intrate în vigoare succesiv la 1/13 iulie în Ţara Românescă şi 1/13 
ianuarie 1832, în Moldova, ambele au la bază „principii identice de organizare''. Prin acestea se 
stabilea principiul modem al separării puterilor în stat (legislativă, executivă, judecătorească), prevedea 
organizări în domeniile administraţiei locale, administraţiei orăşeneşti, domeniul fiscal, organizarea 
militară (i-a fiinţa miliţia naţională), organizarea învătământului naţional, prevederi importante în 
organizarea bisericii, reglementarea relaţiilor agrare. Contestate datorită realizării lor sub protectoratul 
Rusiei şi a privilegiilor acordate marii boierimi, însă efectele progresiste sunt de necontestat. 
44. Constantin Vlădut, op.cit. p.69 
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care, guvernatorul cere miliţiei pământene concursul. Este desemnat Ion Câmpineanu, 
acesta lăsând batalionul undeva departe, a izbutit să-i convingă pe răsculaţi să se ducă la 
casele lor fără a trage un singur foc de armă.45 A fost decorat ca mulţumire de Kiseleff cu 
„Crucea Sfăntului Vladimir" şi a primit mai multe decoraţii în cursul vieţii." 

„După 1834, va fi numit „director de minister" ( ... ), a fost profesor la Şcoala 
de agricultură din Pantelimon, scoală înfiinţată de „Societatea de Agricultură a 
Rummânii" ( ... ). Colaborează la revista „Curiosul" a lui Cezar Boliac, alături de Ion 
Voinescu II, Enric Winterhalder, Constantin G. Filipescu.( ... ). Preocupările literare 
ale lui Ion Câmpineanu, din aceasta perioadă cuprind un roman, mai multe discursuri 
şi o traducere a piesei „Intrigă şi iubire" de Schiller. El a scris la 1 O iulie 1835 şi o 
prefaţă la piesa „Preţioasele" de Moliere, pe care o tradusese Ion Ghica. 

Este fondator de întreprinderi cu caracter practic, industrial. El este cel dintâi care a 
pus să se distileze din păcură gazul, şi cel dintâi care a fabricat lumânări de stearină".46 

Încă de la începutul numirii ca domn în Ţara Românească, a lui Alexandru Ghica 
(1834-1842), "acesta s-a confruntat în opera de guvernare, cu mari greutăţi."47 

„Ion Câmpineanu se grăbise să-l întâmpine la Giurgiu pe noul domn, după ce 
acesta primise investitura la Constantinopol, la sfărşitul lui martie 1834, şi ajunsese 
la graniţă în 18/20 iulie acelaşi an. Aici, unde şi domnul făcea carantină, Ion 
Câmpineanu caută să-l convingă timp de şapte ceasuri, că în politica sa, Al. D.Ghica 
să se bazeze pe boierii patrioţi, care se opuneau imixtiunii puterii protectoare. 

Neputându-l convinge, ei se despart la propiu şi la figurat; unul ca să rămână 
domn, celălalt ca să devină conducătorul de prestigiu a unei opoziţii care va domina 
domnia lui Alexandru D.Ghica şi se va face cunoscută şi în străinătate. 

Considerând poziţia lui Câmpineanu îndrăzneaţă şi primejdioasă, la început 
domnul o dezavuează în public, sfărşind prin a lupta împotriva ei şi a o condamna."48 

Până în februarie 1836, colaborarea dintre Obişnuita Adunare Obştească şi 

domnitor a decurs fără incidente. Dar, în februarie 1836, domnul atrage atenţia 
preşedintelui Adunării asupra unor membrii ai Obşteştii Adunări, în termeni vagi, 
dealtfel, şi-i cere să-i raporteze săptămânal despre caracterul şedinţelor. Era începutul 
conflictului dintre cele două autorităţi ale ţării, care va dura mai mulţi ani şi se va 
termina cu exilarea lui Câmpineanu şi, mai târziu, cu demiterea domnului.49 

Relaţiile deja încordate au atins punctul cel mai înalt, în legătură cu chestiunea 
articolului adiţional. Este vorba de un adaos la textele iniţiale ale Regulamentelor 

45. Ibidem,. p.72 
46. Ibidem, p.72-73 
47. Istoria Românilor, Academia Română, Volumul VI, Editura Enciclopedică, 2003, p. 191. 
48. Constantin Vlădut, op.cit. p. I 02 
49. Ibidem, p.69 
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Organice, propus de autorităţile ruse. Prin care se stipula că orice modificare a 
acestora nu se poate face decît cu aprobarea celor două puteri. Or, cum acest articol, 
împreună cu textul articolului Regulamentului, la care se adăugau alte legi adoptate 
în timpul ocupaţiei ruse, trebuiau să primească aprobarea Adunării Obşteşti, în vara 
anului 183 7, aceasta a votat împotrivă, sub influenţa grupului de patroţi, în frunte 
cu Ion Câmpineanu (rezoluţia cu votul negativ, adresată domnului, poartă data de 
18 iulie şi este semnată de episcopul Chesarie al Buzăului, precum şi de alţi 25 
de deputaţi, între care I.Câmpineanu şi adepţii săi.)50 În urma votului Adunării, sub 
presiunea consulului rus, domnitorul a hotărât închiderea acesteia, lucrările sale 
urmând să fie redeschise în primăvara anului 1838, odată cu admonestarea venită 
din partea sultanului la adresa deputaţilor, moment în care, siliţi, aceştea şi-au dat 
votul pentru modificarea cerută. 

Între timp, grupul condus de Ion Câmpineanu a continuat să acţioneze în plan 
conspirativ, singura alternativă pentru acel timp. Ei s-au organizat - probabil, încă 
de la sfărşitul lunii mai 1838 într-o societate secretă. Societatea era organizată 
după modelul masonic, propriu societăţilor conspirative ale timpului. Pe lângă 
foştii opozanţi din Adunarea Obştească, oameni mai vârstnici din generaţia lui 
I.Câmpineanu, au intrat în societate şi patrioţi mai tineri: I.Voinescu II. Cezar Boliac, 
Gr. Alecsandrescu ş.a., de asemenea, un rol important în organizarea societăţii l-au 
avut legăturile stabilite de patrioţii români cu revoluţionarii polonezi. 

Obiectivele societăţii sunt scoase în evidenţă de două importante documente 
programatice -„Actul de unire şi independenţă" şi „Osebitul act de numire a 
suveranilor Românilor"- ambele datând din 1 noiembrie 1838.51

• În plan politic, 
scopul major îl constituia realizarea Unirii Principatelor şi a Independenţei. Acestui 
scop, îi erau subordonate alte câteva deziderate: alegerea unui domn suveran unic, 
înzestrat cu puteri ereditare şi conducând în mod constituţional; elaborarea unei noi 
constituţii, de tip modem, bazată pe principiul separării puterilor în stat ş.a. 

În planul organizării interne se viza instituirea regimului monarhiei constituţionale; 
odată cu principiul separării puterilor în stat, erau stipulate: independenţa justiţiei 
până la inamovibilitatea judecătorilor, responsabilitate ministerială, constituirea 
gărzii naţionale, pe lângă „armia cea statornică". În mod deosebit, în proiectarea 
constituţiei erau prevăzute drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, proprii unei societăţi 

modeme (egalitate în faţa legii, egalitate la plata impozitelor, garantarea libertăţii 
individuale şi a inviolabilităţii personale, libertatea tiparului ş.a.). 52 Finalul celui de 
al doilea document lipseşte dar acest final este prezentat de Felix Colson în „De la 

50. Nicolae Isar, Istoria Modernă a Românilor 1774/1784-1918, Editura Universitară, Bucureşti, 2006, p.95 
51. Ibidem, p.96 
52. Ibidem, p .96-97 
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Pologne et des Slaves", el afirmă că „ar fi fost vorba de un sufragiu universal pentru 
toţi cetăţenii de la 25 de ani, şi se vor da <<comunelor>>pământul ce le aparţine de 
drept şi ţăranii vor fi împropietăriţi în aceste pământuri comunale, deci împropietărire 
de obşte. Proiectul fusese iscălit de <<principalii membrii ai naţiei române>>"53 

Cum rezultă din aceste documente, pentru prima dată în secolul al XIX -lea, o 
organizaţie politică din Principatele Române îşi are ca obiectiv principal realizarea 
unităţii naţionale şi, o dată cu ea, a independenţei naţionale; prin aceasta, societatea 
secretă condusă de I. Câmpineanu anticipa un deziderat fundamental al poporului român 
care avea să se afle în centru mişcării de redeşteptare naţională în deceniile următoare.54 

Punerea în practică a acestui program, enunţat în cele două documente însă 
era mult mai greu de realizat: „proiectata alegere a suveranului în persoana lui 
Ion Câmpineanu s-a lovit de la început de greutăţi, proiectul suferind importante 
amendări. De unde se crezuse că emanciparea naţională se putea realiza printr-o 
insurecţie a românilor, din toate provinciile istorice, în unire cu emigraţia polonă, I. 
Câmpineanu întrevede la un moment dat posibilitatea de a lua domnia în mod legal, 
deci, să fie numit domn de către Poartă( ... ). În condiţiile acestei schimbări de tactică, 
Câmpineanu reuşeşte să obţină adeziunea unora dintre boieri pentru alegerea sa ca 
domn( ... ). Curând, însă şi această soluţie este amendată, Câmpineanu apreciind că 
proiectul ar avea şanse mai mari de realizare prin alegerea ca domn a noului stat 
unificat a lui M. Sturza, domnul Moldovei.55 

Câmpineanu îl v-a desemna pe francezul Felix Colson56
, să ducă tratativele la 

Iaşi, unde acesta ajunge la sîarşitul lunii ianuarie 1838. „M. Sturza a primit cu interes 
propunerea lui Câmpineanu, dar şi cu o oarecare precauţie, pe care i-o recomanda 
experienţa lui politică.( ... ). Ar fi primit să fie domn, ar fi răspuns el la ultima 
întrevedere cu F. Colson, numai având asigurat sprijin englez şi francez şi, totodată, 
excluzând idea unirii şi cu Transilvania, precum şi a alianţei cu Polonia. 57 

În tot acest timp deşi era preocupat în cel mai înalt grad de lupta împotriva 
articolului adiţional, Ion Câmpineanu nu uită să ceară nepoţilor săi, Ion Ghica şi 
Nicolae Kreţulescu, aflaţi la Paris, informaţii ample cu privire la sistemul de pavare 

53. P.P.Panaitescu, Planurile lui Ioan Câmpineanu pentru unitatea naţională a românilor. Legăturile cu 
emigraţia polonă, Cluj, 1924, p. 15 
54. Nicolae Isar, op. cit., p.97 
55. Ibidem, p.98 
56. Felix Colson -este autorul unora dintre cele mai incitante scrieri franceze despre români, a venit 
la Bucureşti în anul 1837 în calitate de secretar al consulatului francez, cunoscând astfel în mod direct 
societatea românească şi problemele sale. A luat contact cu cercul din jurul lui Ion Câmpineanu şi îşi 
v-a lega numele de mişcarea condusă de acesta, închinându-i şi primele sale scrieri, din anul 1839, an 
în care se reîntorcea în Paris. 
57. Nicolae Isar, op.cit. p.98 
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a trotuarelor cu gudron purificat, la fabricarea cherestelei, menţionând despre 
insuccesul unor insuccese ale sale. Tot el este cel care a înfiinţat .la Câmpina, pe 
cheltuiala sa, o „şcoală populară" când mai nimeni nu se gândea la aşa ceva, a creat, 
cu banii lui, un fond pentru tipărirea de cărţi. 

Şi-a propus să acţioneze în Occident pentru realizarea scopurilor propuse, şi s-a 
îndreptat pentru început spre Constantinopol. „La 20 februarie, Ion Câmpineanu 
însoţit de Felix Colson, se îndreaptă spre oraşul de pe malul Bosforului. Această 
plecare clandestină fusese organizată în secret. Ei vor scăpa de supravegherea 
cordoanelor de miliţie ale Ţării Româneşti datorită îngheţului Dunării. Până la 
Constantinopol, ei au străbătut Turcia călare ( ... ). Ştirile despre activitatea lui 
Câmpineanu în capitala puterii suzerane, sunt contradictorii („.)58

• Se pare însă că 
nu a găsit aici înţelegerea necesară şi parăseşte Constantinopolul în aprilie 1839, 
pentru a se îndrepta spre Paris. 

,,În drum spre Paris, trecerea lui Câmpineanu prin Austria n-a rămas neobservată. 
Dimpotrivă, prezenţa sa la Viena a determinat de vie activitate a diplomaţiei şi 

serviciilor de informaţii ale marilor puteri. 
În iulie 1839, Câmpineanu şi prietenul său Colson ajung la Paris, obiectivul de 

bază al călătoriei în Occident, deşi lansase ideea că merge în Occident, pentru „scopuri 
industriale", sub acest pretext dorea de fapt stabilirea unor legături cu o serie de 
personalităţi ale timpului, în acest context s-a întâlnit cu Czartoryski59, dar şi personalităţi 
politice ale Franţei, el dorind să popularizeze problema românească în Occident. 

Câmpineanu era aşteptat cu mult interes la Paris de către tinerii aflaţi la studii 
aici iar în prezenţa sa, s-a constituit la Paris la 20 august 1839 „Societatea pentru 
învăţătura poporului român". În acelaşi timp presa franceză susţine o intensă activitate 
proromânească, care se pare a avut şi o latură negativă; ea dând în vileag năzuinţele 
românilor."60 În acelaşi timp intervine şi o răceală în relaţia între acesta şi Felix Colson. 

Din Paris, Câmpineanu a plecat la Londra, probabil la începutul lunii octombrie 
1839, însoţit de nepotul său C.Alexandru Kreţulescu şi de Contele Zamoyski, 
colaborator apropiat al lui Czartoryski(„.). În capitala Angliei, Ion Câmpineanu a 
fost primit şi ascultat cu atenţie de lordul Palmerson. Probabil că vizita lui a făcut o 
impresie aparte şi că ea a reţinut atenţia primului ministru englez, de vreme ce acesta, 
un deceniu mai târziu, i-a relatat-o lui Ion Heliade Rădulescu, ajuns şi el la Londra 
după revoluţia din 1848 („.). Câmpineanu a mai avut convorbiri la Londra şi cu alţi 

58. Constantin Vlădut, op.cit. p.163. 
59. Adam Jerzi Czartoryski (1770-1861) - descendent al unei familii reprezentative din Polonia. 
Între 1804-1806 este stabilit în Rusia, unde deţine funcţia de ministru al afacerilor externe. În timpul 
revoluţiei poloneze din 1830-1831, ajunge şerfui guvernului. După înfrângerea revoluţiei, ajunge la 
Paris, unde devine conducătorul luptei emigranţilor polonezi pentru libertate naţională. 
60. Constantin Vlădut, op.cit. p. 171 
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parlamentari englezi, ca lordul Dudley Contts Stuard, un susţinător al emigranţilor 
polonezi, lordul Morpith şi alţii, influenţi în politica externă engleză.61 

Activitatea lui Ion Câmpineanu, a început să deranjeze tot mai mult, şi deşi a fost 
avertizat că la întoarcerea sa în ţară va fi arestat, a hotărât să se întoarcă. Revine la 
Paris în toamna lui 1839, dar nici insistenţele lui Colson nu-l opresc, ajunge în Viena 
la începutul lunii decembrie1839, "între timp au fost promulgate două firmane: unul 
care să acorde puteri depline domnului Ţării Româneşti, pentru restabilirea liniştii în 
ţară, şi altul cu privire la exilarea lui Câmpineanu. "62 

„În legătură cu aceste evenimente, care erau umiărite îndeaproape de opinia 
publică din ţară, un cronicar scria că la 29 septembrie 1839, «s-au cetit ferman al 
sultanului ca să deschidă opşteasca adunare şi dojănitor pentru boieri de a nu mai 
pricinui tulburări ca în anul trecut, slobozând pe domn a-I pedepsi când nu se vor 
aşeza. S-au auzit că şi pă Iancu Câmpineanu, ce a fost la Ţarigrad, l-ar fi surghiunit 
la Adrianopole»"63 

Ion Câmpineanu a fost arestat de către autorităţile austriece la Lugoj, şi închis în 
Caransebeş, apoi a fost predat autorităţilor române.64

• „Adus de autorităţile austriece 
pâna la garniţa cu Ţara Românească, Câmpineanu s-a îndreptat apoi spre Bucureşti, 
unde în martie 1840 fu închis la Mărgineni.( ... ) Arestarea sa a dus la creşterea 
vertiginoasă a popularităţii, consternare, contrarietate; i s-a dedicat şi o epistolă în 
versuri - «Haideţi fraţi la Mărgineanu, Să scăpăm pe Câmpineanu, ( ... )» Sub influenţa 
popularităţii, şi a insistenţelor rudelor, domnitorul hotărăşte transferarea într-un alt 
loc. Acest loc este începâmd din 15 august 1840 mănăstirea Plumbuita. "65 În 1841, 
Câmpineanu va fi graţiat, şi eliberat cu acordul puterilor suzerană şi protectoare. Era 
bolnav, şi viaţa sa de aici înainte va fi cu totul alta. 

Momentul trecerii dintr-o închisoare în alta, ca şi al situaţiei altor personalităţi ale 
timpului este prezentat de Ion Ghica: 

„Aşa era p'atunci; o vorbă rea la palam, o simplă bănuială a consulului te ducea 
nejudecam şi deadreptulu la puşcărie sau celu puţinu la vre-o mănăstire, fără a ţi se 
permite să ved(z)i altă figură amică decât pe a păzitorului. Scii că, voindu să vedu pe 
Alexandrescu la spătărie, unde era închisu, mi-a trebuim să alergii o septemână, să me 
căciulescu pe la tote autorităţile civile şi militare, de la dorobanţii până la Vomiculu 
celu mare, până să dobândescu o scris6re cu trei iscălituri, în puterea căreia unu 
ofiţeru mi-a deschisu uşa odăiei prisonierului. Tinerulu ofiţeru care m'a întovărăşim, 

61. Ibidem, p. 173 
62. Ibidem, p.176 
63. Ibidem, p.177 
64. Lucian Predescu, Enciclopedia României, Editura Vestala, Bucureşti, 1999, pi 59 
65. Constantin Ylădut, op.cit. p.180-184 
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simpatisa, sunt siguru, mai mulru cu prisonierii, precum îl numea cu emfasă, decât 
cu acei care îi dedese în pază. Cînd am eşiru, din camera lui Alexandrescu, nu mai 
era nimeni prin curte; se întunecase şi plecase toţi amploiaţii; tinerul ofiţeru mi-a 
promisu să me ducă să ved(z)u şi pe Nicu Bălcescu, căci şi iunkerulu Bălcescu era 
închisu acolo de mai multe luni, pentru că spusese unoru sergenţi din regimentulu 
seu, că Mircea, Mihaiu şi Ştefanu fusese nişte domni viteji; în anulu de graţie 1841, 
nu era iertam de a respândi asemenea vorbe. Toru atunci Colonelulll Câmpineanu, 
închisu vre-o doi ani la Mărgineni, fusese transferam în închis6rea de la Plumbuita, 
Manolache Băleanu era surghiunim la Bolintinu; Marin Serghiescu (naţionalul) la 
Ocna de sare la Telega, iar Boliac mai nenorocim respira aeru curam de munte, 
surghiunitulu la schitulu Poiana-Merului, unde unu cucernicu călugăru rusu îi citea 
în tote dimineţile moliftele Sfântului Vasile. "66 

După ieşirea sa din închisoare va duce o viaţă de privaţiuni,( ... ) pierde locul de 
deputat în Adunarea obştească, în locul său este ales aga Ioan Slătineanu, şi de aici 
înainte orice numire a sa într-o funcţie va fi oprită.( ... ). Ion Câmpineanu nu apare 
nici pe lista membrilor Adunării ce l-au ales pe noul domn Gheorghe Bibescu, în 
locul lui Alexandru Ghica, destituit. 67 Prudenţa îi va fi călăuza de aici înainte, ştirile 
sunt contrarii în ceea ce priveşte activitatea sa, poate că se schimbase, dar a întreţinut 
relaţii cu generaţia mai tânără, şi a reînfiripat legătura cu Czartoryski. 

În cadrul revoluţiei de la 1848 el nu a mai fost în prim plan, era timpul altor 
personalităţi, deşi prezenţa lui Câmpineanu se face simţită în aceste evenimente încă 
de la început în tumultul revoluţiei. 

La 10/22 mai când s-a constituit „Comitetul revoluţionar din Ţara Românească" 
Ion Câmpineanu face parte din acesta alături de Ion Ghica, Nicolae Bălcescu, 
Al.G. Golescu (Negru). C.A.Rosetti, Dumitru Brătianu, Ion C. Brătianu, Cezar 
Boliac, Ştefan Golescu, Nicolae Golescu, Alexandru Golescu, Radu Golescu, Ion 
Heliade Rădulescu.68 În cadrul acestui comitet s-au aprobat cele 22 de articole ale 
programului revoluţiei din Ţara Românească, şi s-a stabilit ziua pentru declanşarea 
revoluţiei, dată ce a fost amânată doar cu câteva zile. 

Face parte din Guvernul Provizoriu al Ţării Româneşti constituit la 14/26 iunie 
1848, ce avea următoarea componenţă: Mitropolitul Neofit (preşedinte), Ion Heliade 
Rădulescu, Ştefan Golescu, Christian Tel!, Gheorghe Magheru, Gheorghe Scurtu, 
Ioan Odobescu, Nicolae Golescu, Ion Câmpineanu, C.N.Filipescu, Ion Voiculescu II 
(membri), Nicolae Bălcescu, C.A Rosetti, Alexandru G. Golescu şi Ion C.Brătianu 

66. Ion Ghica, Amintiri despre Grigore Alexandrescu, Extras din Analele Academiei Române, Seria II, 
Tomul VIII, Secţ. II, Memorii şi Notiţe, Bucuresci Tipografia Academiei Române, 1887, p. 9 
67. Constantin Vlădut, op.cit. p. 186-189 
68. Istoria României în date, Mica inteprindere editorial-poligrafică „Crai-nou", 1992, p.182. 
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(secretari).69 Guvern care va demisiona după ce o serie de evenimente îi va tulbura 
„liniştea", la 25 iulie/6 august 1848 

Înfrângerea revoluţiei de la 1848, exilul celor apropiaţi lui, moartea soţiei, o 
sănătate subredă toate îşi pun amprenta, au fost lovituri care aproape l-au doborât. 

Suferinţele morale şi nenorocirile familiare au făcut ca Ion Câmpineanu să-şi 
piardă încrederea şi entuziasmul. Căderea fizică a lui Câmpineanu are o influenţă şi 
asupra atitudinii lui politice, se schimbase. 

Îşi va mai continua activitatea ca membru al Sfatului administrativ extraordinar, 
unde începând din 12 septembrie 1848, semnătura sa se află pe o serie de decrete; 
alături de această activitate având şi alte reponsabilităţi. 

După desfiinţarea şi îndepărtarea guvernului provizoriu printr-o serie de decrete 
date de comisarii împărăteşti, în septembrie 1848, Ion Câmpineanu pierde portofoliul 
de la Ministerul Dreptăţii, fiind înlocuit de Grigore Grădişteanu -senior. El va fi 
numit ca şef la Obştescul Control, cu rang de ministru( ... ). Şi în această calitate, 
de ministru controlor sau de controlor general la Finanţe, Ion Câmpineanu a fost 
prezent la toate măsurile cu caracter economic şi politic luate pentru lichidarea 
revoluţiei.( ... )7°. I se face concesia de a fi primit în aşa-zisul Divan obştesc, în a cărui 
listă nominală, compusă din 23 de membri. La poziţia 18 apare şi numele său.71 Iar 
în calitatea sa de Sef al Controlului statului, ca ministru, el este ales ca deputat la 18 
mai 185072

, şi în comisia socotelilor şi pricinilor visteriei a Divanului obştesc. Este 
tot mai bolnav iar în anul 1852, este înlocuit de la Departamentul obştescului Control 
cu Ioan Otetelişanu. După 1856 nu se mai cunoaşte nici un fel de activitate politică 
sau obştească a lui Câmpineanu.73 S-a retras din viaţa politică. 

În ultimii ani ai vieţii lui, peste numele său se aşternuse tăcerea. Gârbovit şi tăcut, 
petrecea ceasuri întregi pe un scaun în Cişmigiu, unde lumea îl saluta cu veneraţie.74 

A ajutat mult, a mers înaintea timpului sau mai bine spus a fost înaintea timpului pe 
care îl trăia, unic în felul său, „ a impresionat în cel mai înalt grad pe contemporani". 

,,Ziarul -Românul - din 7I19 iunie 1863, a anunţat «Ion Câmpineanu nu mai 
este. Una din cele mai mari glorii ale naţiunii române s-a stins joi, 6 iunie (1863) 
la 5 ore dimineaţa»( ... ). La ceremonia funebră a avut loc sâmbătă, la 8 iunie, la 
amiază, au venit personalităţi de seamă ale ţării, corporaţiile cu steagurile lor, 
gărzi militare, o mulţime imensă, întreaga Capitală.( ... ). De la locuinţa de lângă 
Cişmigiu a decedatului, cortegiul funerar a străbătut o parte din străzile centrale ale 

69. Ibidem, p.184 
70. Constantin Vlădut, op.cit. p.203 
71. Analele parlamentare, t.XVI, partea I, anul 1850-1851, p. XXV 
72. Ibidem, p.2 
73. Constantin Vlădut, op.cit. p. 205 
74. Ibidem, p.207 
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Bucureştiului, pâna la biserica şi cimitirul Sărindar.( ... )Mai multe luni după aceea, 
ziarele timpului au evocat activitatea lui Câmpineanu, epuizând toate superlativele"75 

Fiul ce i-a purtat numele, Ion I. Câmpineanu a avut l-a rândul său o intensă 
activitate politică şi a deţinut o serie de funcţii publice astfel: ministru liberal de 
justiţie (27 ianuarie - 23 septembrie 1877), ministru de finanţe (23 septembrie 1877 -
25 noiembrie 1878 şi 25 februarie - 15 iulie 1880), ministru de externe (25 noiembrie 
1878-15 iulie 1879, şi 2 februarie -28octombrie 1885), ministru de domenii (1 
aprilie 1883 - 2 februarie 1885), primar al Bucureştiului ( 1887), guvernator al Băncii 
Naţionale a României (1888). 
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t93'+ - 2007 
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Plăci comemorative, strada Ion Câmpineanu 

75. Idem 
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str Ion Cimpineanu 
Participant la Rev. din 1e4e 1798-1863 

Pasaj de trecere spre strada George Vraca din strada Ion Câmpineanu 
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SU MARY 

The Jon Câmpineanu Street is /ocated in the center of Bucharest and bears the 
name of two important historical characters - father and son - whose biographies 
are refered to in the present article. 
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PRINCIPII ALE EXPERTIZEI 
MOBILIERULUI DE ARTĂ 

Elisabeta Drăgan 

În acest mic studiu orientativ dorim să prezentăm bazele expertizei mobilierului 
de artă. Aceste rânduri le adresăm celor care nu ştiu aceste date şi care vor să facil 
primii paşi în cunoaşterea a ceea ce reprezintă cercetarea obiectului de artă în general 
şi a mobilierului în special. 

În cursul acestei lucrări vom avea şi exemplul lui F. Amau, cu citate din cartea sa 
„Arta falsificatorilor - falsificatorii artei" (Ed. Meridiane, Bucureşti, 1970) şi vom 

Birou plat gen Boulle, sec. XIX 

sintetiza din bibliografia de specialitate într-o încercare de a face cunoscute elemenk 
specifice subiectului abordat de noi. 

Dezvoltarea fenomenului colecţionării a dus şi la apariţia unei pieţe, a comerţului 
cu opere de artă. În acest ansamblu nivelul de trai şi structurile sociale determini\ 
aprecierea culturală şi economică, preţurile cunoscând fluctuaţii în temeiuri 
subiective, ele nereprezentând întotdeauna valoarea reală a operelor de artă. Spre 
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exemplu moda poate declanşa modificări de preţ foarte mari în funcţie de stil şi 
frecvenţa acestuia. 

Pentru a face faţă cererii de piese cu valoare artistică au apărut copiile şi falsurile. 
Fenomenul ia amploare mai ales din secolul al XVII-iea. „Totul se falsifică ... tot 

Decor masă, încrustare şi marchetare 

ce îl atrage pe colecţionar şi poate fi vândut la un preţ mai ridicat decât cheltuielile 
de confecţionare". (F. Ameu). Dintre toate artele decorative mobilierul vechi a fost 
cel mai des copiat şi falsificat. Au fost vizate toate stilurile cunoscute şi începând 
cu apariţia procedeelor de prelucrare industriale în secolul al XIX-iea s-a ajuns la 
o producţie masivă a copiilor inspirate din stilurile anterioare (fapt ce a determinat 
formarea gustului artistic şi al preferinţelor pentru acest gen de artă. 

În acest context amatorul, colecţionarul, specialistul însuşi trebuie să fie atenţi în 
demersul de analiză corectă a acestor obiecte cu încărcătură artistică. Întotdeauna 
pentru a deosebi autenticul de fals sau copie şi în cazul acestora din urmă cu 
uprecierea realizării lor în timp este necesar a avea în vedere particularităţile stilistice, 
tehnicile de realizare specifice fiecărei epoci, precum şi „ <trucurile> ... folosite de 
falsificatori, „căci nu trebuie uitat că aceştia din urmă sunt ei înşişi de foarte multe 
ori buni cunoscători ai artei pe care o falsifică" (F. Amau). 

În cadrul expertizei se disting două procedee, două etape. În primul rând se 
remarcă cercetarea vizuală a mobilei urmărindu-se stabilirea respectării preceptelor 
stilistice (proporţii, dimensiuni, materiale componente, procedee tehnice, elemente 
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decorative). Acest tip de experitizare presupune cunoaşterea apariţiei tipurilor de 
mobile, a tehnicilor de prelucrare şi de montaj în conformitate şi cu evoluţia lor pe 
parcursul vremii dar şi cu reacţia în timp a materialelor. Să dăm câteva exemple: 
asamblarea în coadă de rândunică, fără clei este folosită mai mult în secolul al 
XVIII-iea, apoi s-a recurs la asamblarea cu ajutorul cuielor din lemn de secţiune 
pătrată şi ulterior a celor metalice cu <floare> forjată manual. Amintim de asemenea 
că placajele se rindeluiau manual până pe la 1820 ca şi foile pentru machetărie motiv 
pentru care prezintă contur uşor ondulat şi denivelări. Subliniem totodată că de pe 
la 1750 se preferă placajul din lemn de trandafir, iar în perioada Restauraţiei cel din 
lemn de palisandru. Un alt amănunt care poate căpăta valori importante în cadrul 
experizei este lustrul obţinut iniţial manual ca şi colorarea cu baiţ. Un loc aparte în 

Masă cu scaune Biedenneier, sec. XIX 

cadrul studiului mobilei îl ocupă blaturile din marmură pentru care s-au creat margini 
şi muluri specifice fiecărui stil, particularităţi ades ignorate la realizarea falsurilor ~i 
restaurărilor. Să prezentăm şi încuietorile, balamalele, accesoriile metalice care î11 
general sunt dificil de datat căci de obicei sunt mai târzii având în vedere faptul c:i 
în vremea Revoluţiei şi ale diferitelor războaie originalele au fost topite. Bronzurile 
vechi erau aurite şi rezistau la acizi, iar sub Ludovic XVI erau mate. Nu putem 
trece cu vederea materialele textile întrebuinţate la canapele, scaune, fotolii, paturi
mătăsuri, tapiserii, iniţial executate manual şi apoi cu războaie mecanice (mai ales 
din secolul XIX). De reţinut este apariţia în 1805 a războiului de ţesut mecanir 
cu model, invenţia lui Joseph-Maria Jacquart. Referitor la mobilele pentru odihnn 
trebuie să arătăm că de pe la 1750 s-au folosit arcurile care au conferit un grad mai 

mare de confort. 
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Corelarea între perioada de apariţie a unui stil, formă, decor, materiale, dimensiuni, 
mijloace de prelucrare este foarte importantă. Fiecare epocă, fiecare stil afirmă tipuri 
de mobile proprii. Astfel oglinda <psyche> este o creaţie definitorie pentru stilul 
empire. Uneori ramele acestor piese sunt compuse din statuete şi porţiuni de cadru 
din porţelan produse anterior în atelierele secolului al XVIII-lea şi atunci expertul 
face referiri la vechimea acestora specificând spre ex: „oglindă <psyche> sec. XIX 
rn porţelanuri de sec. XVIII". 

Un rol aparte îl au elementele 
ornamentale ca părţi componente 
definitorii stilistic. Amintim decorul 
machetat cu furnire din lemn sau 
modelele „Boulle" care sunt intarsii 
l' 11 filete din alamă şi ecaille (carapace 
de broască ţestoasă) create în secolul 
X VIII de artistul al cărui nume 
decorul îl poartă. 

Producţia de reluări artistice din 
veacul următor şi falsificatorii au 
l'Outat de multe ori ca investind puţin 
NO obţină beneficii ridicate şi de aceea 
1111 folosit materiale mai ieftine ca: 
1 n~ini şi mai apoi celuloidul în loc de 
1•rni lle, os în loc de fildeş, lemn de păr 
111cgrit în loc de abanos, plăcuţe din 
rnamică cu decor aplicat cu folie în 
luc de pictură creată manual. 

Aceste lucruri sunt uşor de observat: 
lildeşul, verniurile şi ecaill-ul autentice 
' 111pă şi se înnegresc iar răşinile se 
11111cină. Subliniem că verniurile 
11·l'hi sunt imitate cu ajutorul picturii 
1 noqueluri pictate). La toate acestea se 
11d1111gă pentru interpretările stilistice 
' nre apar în sec. XIX armonizarea 
11111hilierului cu aspectul mai robust al 
1111111cnilor epocii, prin adoptarea de 
d1111ensiuni mai mari, amănunt care nu 
111'1111ic uitat în cadrul expertizei. 

l'oate acestea ne ajută la identificarea 

Măsuţă, decor marchetat, sec. XIX 
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corectă a perioadei în care piesa a fost realizată de fapt. În acest sens aducem în 
discuţie încă un factor determinant reprezentat de semnătură şi I sau marcaj. De 
altfel, rare obţinute după 1745 prin batere a lemnului la rece sau la cald, însemnele 
dacă sunt originale cresc mult valoarea piesei analizate. În studierea acestora vom 
ţine seama de amplasamentul lor pe mobilă, de grafie, ortografie şi modalitatea de 
imprimare a numelui sau simbolului meşterului şi/ sau atelierului. Etichetele marilor 
centre comerciale şi fabrici se răspândesc din a doua jumătate a secolului al XIX-iea. 

După cum am arătat mai sus prezenţa falsurilor uneori este uşor evidenţiată, însă 
alteori este mai dificil pentru că reacţiile fizice şi chimice ale materialelor nu pot 
fi întotdeauna prevăzute. Este mai greu de depistat încercarea de a păcăli mai ales 
atunci când falsul este vechi şi calitatea piesei superioară. Sunt cazuri în care analiza 
vizuală nu este îndeajuns şi atunci se cere ajutorul celorlalte ştiinţe. „Ochiul omenesc 
poate fi înşelat" (F.A.) şi de aceea se face apel la aparatură şi metodele puse în folosul 
nostru de ştiinţă" (F.A) astfel, analiza chimică ne ajută la determinarea modului 
de formare a „patinei" originale sau evidenţierea celor artificiale şi observarea 
calităţilor aliajelor metalelor, a cleiurilor, lacurilor sintetice sau naturale chiar a 
structurii prafurilor. Studiul chimic înlesneşte demascarea intenţiilor de fraudă, prin 
„îmbătrânirea artificială" cu hipermanganat de potasiu, a prafului cu terebentină sau 
alte procedee ca afumarea. Mai amintim pictarea craquelurilor sau încercarea de 
a face ca lemnul să pară mai vechi prin falsele urme de carii făcute prin baterea 
şi scoaterea cuielor. Aceste situaţii se remarcă prin folosirea lupei sau studiului 
fotografiilor şi macro-fotografiilor. 

La noi în ţară, până în anii 1990 prioritară era expertiza vizuală. Privilegiul de a 
beneficia de laboratoare şi aparatură ştiinţifică îl aveau marile muzee şi complexe 
culturale, dar şi în cazurile acelora mai puţin pentru arta mobilierului. Considerăm 
că expertiza corectă are nevoie şi de cercetare cu aparatură ştiinţifică, substanţe 
chimice şi mijloace de vizualizare specifice. Între autentic, copie, fals încadrarea 
o poate decide analiza de laborator care pune în evidenţă „trucurile oricât de 
complicate ar fi." (F.A.) 

Am subliniat anterior diferite aspecte şi etape ale expertizei mobilierului însil 
ni se pare absolut necesar în studierea pieselor luarea în considerare şi a stării de 
conservare, a eventualelor restaurări sau reparaţii, profesionale sau de amator, precum 
şi calitatea acestora. Nu trebuie să uităm că aceste intervenţii fac dificilă aprecierea 
asupra obiectului expertizat. De aceea este util a cunoaşte anumite puncte fragile 
ale mobilelor care determină deteriorări. „Traumele" pot fi voluntare ca restaurarci1 
cu pensula ca în cazul bronzurilor sau accidentale sau datorate uzurii prin folosiren 
îndelungată sau necorespunzătoare (picioarele mobilelor, suporţii de susţinere, 

batanţii în punctele lor de fixare). Observăm că cele mai multe intervenţii au loc 111 

uşi, la spatele dulapurilor, marchetărie şi la picioarele scaunelor. De nenumărate ori 
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se practică în restaurare demontarea şi reasamblarea în ordine inversă, cu precădere 
în cazul tapiţeriilor. Acest ultim procedeu a inspirat în special din secolul XIX 
reconstituirea unor modele stilistice din porţiuni ale unor piese diferite, mai vechi 
spre a obţine o mobilă nouă sau un obiect hibrid. Restaurările mobilelor vechi au în 
general scopul de a le face refolosibile, iar calitatea acestor intervenţii are o mare 
influenţă asupra preţurilor, căci ele în mod obişnuit influenţează valoarea obiectelor. 
O restaurare bună încearcă să respecte patina piesei în cauză, urmărind doar 
consolidarea ei fără a-i deprecia valoarea. O restaurare defectuoasă nu respectă 
aceste reguli, adesea folosind materiale de vechimi diferite, fapt ce determină în 
timp reacţii diverse ale esenţelor lemnoase utilizate declanşând în lanţ o serie de 
alte degradări. 

„Numai progresului ştiinţei i se datorează faptul că metodele de cunoaştere din ce 
în ce mai precise şi mai sigure pun artei falsificatorilor limite tot mai înguste" (F.A.) 

După cum am mai arătat problema expertizei la noi în ţară a constat în dificultatea 
studiului de laborator, datorată fragilităţii bazei tehnice şi materiale, de documentare 
~i propagare a cunoştinţelor. În acest caz la noi analiza s-a făcut de cele mai multe 
ori fragmentar, dar nu în puţine cazuri ea a reuşit să fie corectă. „Căci, până şi cei 
mai scrupuloşi imitatori posedă arareori cunoştinţe (şi aproape niciodată răbdarea) 
necesare copierii desăvârşite a tehnicii artistului pe care vor să-l imite". (F.A.) 

Această scurtă înşiruire de factori importanţi în expertizarea mobilei de artă nu 
epuizează subiectul, ci doar încearcă să atenţioneze asupra complexităţii studiului şi 
propune o ordine a etapelor sale în principalele aspecte. 

* 

Bine de ştiut în ansamblul mobilierului de artă comercializat 
de cele mai multe ori în anii din urmă în ţara noastră: 

Mobila antică este cea care prezintă o vechime de peste o sută de ani. Ea poate fi un 
original sau o copie cu valoare artistică şi /sau istorică. Se mai numeşte şi mobilă veche. 

Mobila de artă este denumirea curentă pentru creaţia care urmează caracteristicile 
specifice stilurilor consacrate, autentică sau copie de bună calitate. 

Mobila de epocă defineşte realizările artistice din perioada de afirmare a stilurilor 
decorative. Dacă se determină şi zona sau atelierul din care provine o piesă aceasta 
l'stc considerată autentică. Fără specificarea atelierului şi spaţiului geografic de 
origine a stilului se indică o posibilă copie realizată chiar în perioada de afirmare 
~1ilistică oriunde în alt atelier sau zonă geografică. 

Mobilele pentru călătorie 
Ca o continuitate în timp în secolul al XIX-iea persistă obiceiul deţinerii mobilelor 
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mici, portabile. Între acestea un loc deosebit îl ocupă secreterul, casetele, lădiţele 
pentru călătorie. Acestea erau folosite pentru scrierea corespondenţei, păstrarea 
bijuteriilor, a portretelor miniaturale, ustensilelor necesare cusutului şi uneori a câte 
unui serviciu pentru băuturi. 

Măsuţele de lucru 
Începând cu secolul al XVIII-lea apar noi piese de mobilier printre care măsuţele 

de lucru, piese create pentru obiectele necesare lucrului de mână practicat de femei. 
Producţia lor va creşte foarte mult pe parcursul secolului următor. 

Incrustaţia 

Ornamentaţie plană pe fond de lemn, cu lemn de altă culoare sau alt material 
(fildeş, metal). De obicei lemnul folosit este de esenţă diferită iar dintre metale se 
preferă: arama, alama, cositorul, bronzul, argintul. Alte materiale folosite sunt: sidef 
şi baga. Până în secolul al XV se numea mozaic. Se realizează astfel: mai multe 
straturi de furnire se suprapun intercalate cu foi de hârtie gumată. Pe foaia superioară 
se desenează ornamentul, apoi se traforează şi se ansamblează. 

Intarsie/ în raport direct cu machetarea 
Ornament plan cu lamele de esenţe colorate, încrustate în linii libere (flori, 

peisaje, figuri). În Franţa secolului XVII Charles Boulle foloseşte un decor cu intarsii 
din metal pe fond de baga şi lapislazulii, cu fildeş, aramă şi cositor, cu ornamente 
de tip vegetal, zoomorf şi arabescuri pe fond negru, roşu şi verde. Este aşa numita 
marchetărie Boulle mult folosită şi în secolul XIX când se vor utiliza materiale mai 
ieftine: răşini, celuloid, sidef. 

Marchetarea 
Constă în alăturarea după forme geometrice a unor făşii mici din furnire de 

diverse specii lemnoase şi culori cu elemente ornamentale de inspiraţie vegetală. 
Reprezintă montarea de lamele din lemn în locaşuri speciale; asamblaj de decupaje 
din lemn lipite pe hârtie şi relipite răsturnat pe panoul definitiv. Se deosebesc mai 
multe feluri de machetărie: 

1. marchetărie obişnuită care cuprinde jocuri de fond în combinaţii geometrice 
diverse cu lemn de diferite culori (dame, şah) 

2. marchetăria în mozaic numită şi „pictură în lemn'', constă în inserarea în 
placaj aplicat pe suportul de decupat a unor lamele compunând motive vegetale, 
geometrice sau figurative. Elementele decupate sunt lipite pe o hârtie şi se aplică pc 
placaj cu o preparaţie de clei. Comportă trei etape: decuparea, colorarea şi montarea 
în lăcaşurile modelului. 

Vernis Martin 
Sub influenţa Chinei se remarcă în arta mobilierului european al secolului al 
XVIII-lea, folosirea lacurilor. Sub acest impuls fraţii Martin inventează un vernis 

care imită lacurile orientale. În 1730 acest celebru vernis este realizat pe bază de 
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Secretaire, lemn încrustat cu sidef, sec. XIX 

alcool. Artiştii francezi abandonează repede copierea stilului chinezesc în favoarea 
decorului conform gustului local: flori, peisaje, scene de gen, pastorale în medalioane 
cu elegante contururi ondulate şi fond auriu sau bleu (aceasta din unnă specific artei 
europene). Fraţii Martin nu semnau nicodată obiectele pe care le decorau şi este 
imposibil să se recunoască opera lor de cea a numeroşilor concurenţi şi imitatori. În 
acestă manieră s-a lucrat mult şi în secolele următoare. 

Stilul Biedermeier 
Expresie a unui mod de viaţă specific Germaniei şi a condiţiilor economice 

de la începutul secolului al XIX-iea stilul biedermeier este o adaptare originală a 
neoclasicismului. Având rădăcinile în empire-ul francez, biedermeier-ul este adesea 
considerat un postscriptum al celui dintâi, renunţând însă la emfaza acestuia şi se 
evidenţiază ca fiind stilul burgheziei în ascensiune. Stilul este caracterizat de mobilier 
cu preocuparea pentru confort şi intimitate. Caracterul burghez, econom al apocii 
se exprimă prin forma severă a pieselor şi căutarea acordului exigenţelor practice, 
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funcţionale cu posibilităţi materiale mai reduse. 
Reluările stilistice 
Reluările stilistice realizate în mai toate atelierele europene în secolul XIX, 

neostilurile, prin faptul că de multe ori nu sunt simple copii ale artei anterioare ci 
introduc caracteristici legate de căutarea confortului şi de noutăţi tehnice de prelucrare 
a materialelor constituie creaţii care astăzi sunt considerate de mulţi istorici de artă 
viziuni stilistice autentice. 

Tendinţa reconstituirilor stilistice se manifestă cu preponderenţă în Franţa, unde 
începând cu perioada Restauraţiei se reiau stilurile Renaşterii şi al Evufoi mediu 
(gotic) în aşa numitul stil Trubadour. De la 1830 se simplifică şi stilul empire, iar sub 
Louis Philippe ( 1830-1848) revin în modă stilurile Boulle, rocaille, rococo, Ludovic 
XVI, Regensy şi se dezvoltă influenţa Extremului Orient. Apoi sub Napoleon III 
( 1852-1870) se remarcă două perioade: 

1. între 1855-1867, când se lucrează în manieră Boulle, Ludovic XV, neorococo. 
2. perioada numită „Imperatrice" (1867-1880). Formele de manifestare ale 

artei mobilierului acestei epoci se continuă şi după domnia lui Napoleon III. Acum 
se reconstituie ansambluri în stil Ludovic XVI. 

* 
Colecţia de mobilier a Muzeului Municipiului Bucureşti 

Remarcabile sunt piesele cu decor marchetat, obţinut cu furnire colorate într-o 
bună realizare artistică a elementelor florale şi geometrice. O altă variantă ornamentală 
este folosirea filetelor de alamă, a fildeşului, a osului, eccaille în profilarea unor 
arabescuri de inspiraţie vegetală în aşa numita machetărie Boulle. Având în vedere 
decorul, un loc aparte îl au pictura, pirogravura şi elementele din bronz şi alamă 
cizelate şi fixate pe mobilier. 

Subliniem faptul că începând cu reluările stilurilor consacrate în secolul al XIX
lea şi apartiţia tehnicilor noi de prelucrare se observă o dezvoltare cantitativă a 
producţiei mobilierului de artă, chiar dacă în detrimentul calităţii. Acum apar în zone 
diferite ale Europei ateliere care produc piese conform preceptelor stilistice din alte 
zone şi epoci astfel încât la Viena, se vor executa modele provenite din Franţa, sau în 
Transilvania un biedermeier provincial numit chiar biedermeier transilvan. 

La începutul formării colecţiei Muzeului Municipiului Bucureşti s-au achiziţionat 
piese cu pronunţată valoare istorică şi memorialistică, încercări de a închega colecţii 
separate cum ar fi cele de artă decorativă fiind de dată mai recentă. Un loc aparte îl ocupă 
aspectul apartenenţei exponatelor cu indicarea atribuirii respective: Garnitură de salon 
cu monograma Regelui Carol I şi a Reginei Elisabeta, biroul lui Mihail Kogălniceanu, 
biroul Doamnei Elena Cuza, mobilierul biedermeier atribuit familiei Rosetti. 
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Piesele pot prezenta secvenţial gustul societăţii româneşti, mai ales a celei din a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea când se evidenţiază preferinţa pentru valenţele 
artistice occidentale, confort şi simplitate în viaţa de zi cu zi. 

SUMMARY 

The initiatives of collecting art items or objects with historic significance has 
hrought to the rise of a market for such objects. The paper presents professional 
criteria of selection of collectible art objects, and a/so those of expertise, as with the 
.~ales, false objects a/so appeared. Thus, ancient furniture has been widely imitat ed, 
copied and falsified, and the acquisition of such items requires knowledge and 
experience form the part of the acquisitor. 
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SCULPTORUL EMIL WILHELM BECKER 
ASPECTE INEDITE 

Mihai Petru Georgescu 

Creaţia lui Emil W. Becker ( 1881 - 1952) nu a fost valorificată corespunzător nici 
după 1989, biografia artistului neregăsindu-se în deja consacratele studii: pictorii 
sculptori - mai puţin cunoscuţi sau uitaţi ... cu o singură excepţie notabilă, care nici 
aceasta nu a avut ecoul meritat [15]. 

Faptul că un monument de for public de talia Avântul-ui Ţării (dacă ar fi să ne 
rezumăm la un singur exemplu), amplasat în piaţa Valter Mărăcineanu din inima 
Capitalei, este atribuit în mod eronat şi în prezent [9], nu doar în deceniile trecute 
[1,2,3,4], arhitectului Arghir Culina1 [19] sau, în cel mai "fericit" caz sculptorului 
Michael(?!) [6,7] Becker, îl plasează pe Emil W. Becker2 în fruntea unei liste, deloc 
onorante pentru noi cei ce beneficiem de arta sa şi anume aceea a artiştilor ignoraţi. 

Cât priveşte aportul major al lui E. W. Becker la realizarea unor sculpturi şi 

elemente decorative de pe faţadele palatelor şi clădirilor bucureştene de secol XIX 
[16], nici acesta nu ar fi fost cunoscut fără contribuţia d-lui Petre Oprea [12]. 

Revenind la monumentul Avântul Ţării - dedicat Campaniei din Bulgaria din 
1913 (dezvelit la 22 iunie 1925 în scuarul de la intersecţia Căii Griviţei cu actuala 
str. Th. Aman şi G-ral Anghelescu; ulterior reamplasat), acesta a fost restaurat prin 

l. numele său apare pe faţa soclului, dreapta jos 

grija municipalităţii în cursul 
anului 2009, evidenţiindu-se 

cu această ocazie locaşul celor 
şase basoreliefuri şi înscrisuri 
îndepărtate de pe soclu în 
perioada comunistă cu scopul 
de a-i deturna mesajul- prohibit 
în epocă, insinuându-se astfel 
o falsă asociere a acestuia la 
Primul Război Mondial [8]. 

Fig. l 

2. semnat, alături de inscripţia: Bucureşti 1920 la baza grupului statuar - dreapta 
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În arhiva familiei se păstrează două 
fotografii în care distingem trei dintre 
basoreliefurile originale (fig. 1,2). Una 
dintre acestea (fig. 2) reproduce macheta 
soclului (vedere frontală); basorelieful 
din partea superioară reprezintă, în 
centru, aversul medaliei Avântul Ţării3 

[IO]; prezenţa unui locaş simetric 
ca formă pe latura opusă (spatele 
monumentului), ne sugerează că aici ar fi 
putut figura reversul medaliei. 

În domeniul medalisticii româneşti 
[5] aportul lui E.W.Becker a fost unul 
de excepţie (peste 100 de medalii şi 

monede [ 14 ]), pe măsura studiilor: 
" ... studii speciale de medalistică la 
Paris, Londra, Miinchen, Florenţa 

Fig. 2 

245 

şi Roma ... "4 piesele numismatice şi medalistice realizate de el, în perioada 
interbelică, fiind unanim recunoscute [ 11]: „ ... deosebita atenţiune ce s' a dat 
lucrărilor mele în străinătate şi ar fi de ajuns să menţionez că unele din ele se 
află în British Museum şi Monetăria din Londra, la Cabinet des Medailles şi 

Monetăria din Paris, Bruxelles etc ... " 5 

În ceea ce ne priveşte ne-a atras atenţia un aspect inedit, cu totul atipic şi anume 
maniera la care artistul a realizat unele piese medalistice - pentru anumite comenzi 
a executat (nu doar ca variante de proiect) câte două versiuni. Un prim exemplu: 
în anul 1985 regretatul nostru profesor Corneliu Popa ne semnala [13] o medalie 
dedicată lui Octavian Goga (fig. 3a) datorată lui E.W.Becker pe aversul căreia 
efigia poetului apare frontal. Ulterior am descoperit o altă medalie (fig. 3b) O. Goga 
semnată tot de către artist, apărută cu aceeaşi ocazie (1938 - la moartea poetului), de 
aceleaşi dimensiuni (D: 60 mm, bronz, col. noastră), cu revers identic, dar portretul 
de pe avers realizat din profil de această dată ... 

Ambele tiraje vor fi topite (s-au salvat doar câteva exemplare), cenzura carlistă 
interzicând, în urma instaurării la 10 februarie 1938 a regimului de autoritate 
monarhică, portretele/efigiile foştilor conducători de partide politice desfiinţate prin 
lege. În aceste circumstanţe E. W.Becker realizează o probă (D: 60 mm, plumb, col. 

I. realizată de către gravorul vienez Gurschner 
·I Memoriul din 24 iunie 1936, adresat de către E.W.Becker Ministrului de Finanţe (arhiva fam. Becker) 
~.Memoriul din 30 ianuarie 1937, adresat de către E.W.Becker Guvernatorului B.N.R. (arhiva fam. Becker) 
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Fig. 3 a 

Fig. 3 b 

noastră) pentru medalia jubileului Boiangeriei şi Spălătoriei G.L.Schmidt la al cărei 
revers valorifică reversul medaliilor O. Goga (fig. 4a). Varianta finală (D: 60 mm, 
bronz argintat, col. fam. Becker) va avea aspectul din fig. 4b (se renunţă la reversul 
cu Muza poetului folosită ca reclamă ... ). 

Fig. 4 a 
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Fig. 4 b 

Cu toate că era prim-ministru în funcţie la data morţii, 6 martie 1939, Patriarhul 
Miron Cristea a „beneficiat" de acelaşi tratament ca şi O. Goga, medaliile în 
memoria înaltului ierarh - 2 variante: una rotundă (fig. 5a), cealaltă octogonală 
(fig. 5b) nu vor fi finalizate (reversurile necunoscute; proiectele aversurilor - clişee 

pe sticlă, col. noastră). 

Fig. 5 a Fig. 5 b 

Medalia Primei Aniversări a Constituţiei - 19396 este realizată şi ea în două 
vnriante (D: 60 mm, bronz, col. noastră): una având reprezentată pe avers efigia 
regelui Carol II-profil dreapta (fig. 6a) şi a doua în care regele Carol II este prezentat 
dl lare (fig. 6b ). 

„ ( 'onstituţia a fost promulgată la 27 feb. 1938 
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Fig. 6 a 

Fig. 6 b 

Placheta jubiliară - 15 ian. 1939, dedicată de către colaboratori lui Mitiţ11 

Constantinescu - guvernatorul B.N.R., ministrul Economiei Naţionale, a fost bătută 
în două variante (fig. 7a, 7b) total diferite, atât ca avers, respectiv revers, cât şi ca 
dimensiuni (93x60 mm, respectiv 50x80 mm; bronz, col. noastră). 

Fig. 7 b 
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Fig. 7 a 

Debutul efigiilor duble se pare că l-a reprezentat medalia industriaşului şi omului 
politic Ion Gigurtu, preşedinte al Societăţii Grupul Mica (ce exploata bogăţiile 
nurifere şi de metale neferoase) la aniversarea a 15 ani de activitate7 a acesteia. 
Medaliile (fig. 8 a, 8 b) cu aversuri asemănătoare (în varianta mare portretul are 
monoclu), reversurile diferind doar prin corpul de literă folosit, se diferenţiază net 
prin dimensiuni (D: 50 mm, respectiv D: 70 mm, bronz, col. noastră). 

Fig. 8 a 

I Fervet opus = Fierbe lucrul ( Vergilius - Aeneis I,436) 
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Fig. 8 b 

Pentru a completa galeria efigiilor oamenilor politici interbelici realizate de 
E.W.Becker prezentăm şi medalia lui AC.Cuza - preşedinte al Partidului Naţional 
Creştin (fără a avea cunoştinţă de o a doua variantă; D: 60 mm, bronz) oferită acestuia 
cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani (fig. 9). 

Fig. 9 

Un argument în plus ar fi acela că, paradoxal, între anii 1937 - 1939 toţi cei 
menţionaţi se regăsesc în vâltoarea evenimentelor, protagonişti ai primei scene 
politice a ţării: Regele Carol II - instaurează la 10 februarie 1938 regimul de 
autoritate monarhică; O. Goga - Preşedinte al Consiliului de Miniştrii (28 decembrie 
1937 - 10 februarie 1938); AC.Cuza - ministru secretar de stat în guvernul Goga; 
Ion Gigurtu - ministrul Industriei şi Comerţului în acelaşi guvern; Patriarhul Miron 
Cristea - Preşedinte al Consiliului de Miniştrii în urma demisiei lui O.Goga (10 
februarie - 30 martie 193 8), al doilea mandat 30 martie 193 8 - 6 martie 1939; Mitiţă 
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Constantinescu - ministru al Economiei Naţionale (30 martie 1938 - 1 februarie 
1939) şi ministru de Finanţe (1 februarie - 7 martie 1939) în al doilea guvern Miron 
Cristea ... [17). 

Medalia dedicată în 1940 lui Titu Maiorescu - la centenarul naşterii, are şi aceasta 
două variante de avers (profil - vezi G. Buzdugan [5], pag. 131); nu exemplificăm, 
neavând la dispoziţie a doua variantă. 

Nu putem încheia referirile la aspecte inedite ale activităţii medalistice a lui Emil 
W.Becker fără a menţiona o altă fotografie din arhiva familiei sculptorului (fig. 
10) reprezentând proiectul reversului medaliei lui Jean N. Chrissoveloni8 (1881 -
1926). Acesta reproduce faţada Băncii Chrissoveloni, finalizată în 1928; deşi nu este 
semnată, paternitatea este certă - stilul Becker fiind inconfundabil. 

Fig. 10 

Fig. 11 
Timbru sec publicitar 
de pe spatele insignei 

AC.Cuza (D: 30 mm) 

Material realizat cu sprijinul d-lui Petre Oprea şi al familiei sculptorului, cărora 
le mulţumim şi pe această cale. 

SUMMARY 

The article presents aspects of the activity of an important Romanian sculptor 
o/German origin, Emil Wilhelm Becker (1881 - 1952), born in Bucharest, as a son 

8. Efigia lui Jean N. Chrissoveloni de pe aversul medaliei este semnată R. Plachet (vezi G. Buzdugan 
15], pag. 140) 
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of August Becker (who had come to Romania invited by king Carol Ist, in 1875). 
He studied sculpture with the famous Romanian sculptor Ioan Georgescu. He was 
known for having been the favourite sculptor of the royal house of Roman ia. Among 
his works: a monument located in the Walter Maracineanu square in Bucharestfrom 
which the artist s name has been erased during the communist epoch, and is stil/ 
missing today, do that the correct name of its author is sometimes mistaken. The 
sculpture has had an exceptional artistic contribution in the Romanian medalistics. 
As a pecularity, he used to creat two versions of portraits for some of the medals. 
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IMAGINE (ICONOGRAFIE) ŞI ISTORIE 

Nazen Ştefania Peligrad 

Se pune aici problema existenţei unei continuităţi în timp a convenţiilor vizuale 
care guvernează redarea figurii umane, reprezentând un proces subtil de transmitere 
a unor simboluri, dintr-un orizont asirian până la elementele care au stat la baza 
formării limbajului iconografic imperial constantinian. Într-o manieră nouă ne 
referim aici la legătura posibilă (indirect) dintre elementele iconografice asiriene şi 
cele constantiniene, făcând o reconstituire pe baza textelor, a statuariei, a monedelor, 
a iconografiei imperiale, paralel cu cea a ideii despre apariţia instituţiei regale sau 
imperiale şi despre puterea divină a împăratului. Modelul asirian, mesopotamian care 
ar reveni în componenţa iconografiei creştine este o ipoteză verosimilă, problematică 
rămânând calea de transmitere. Veriga elenistică ar putea fi, probabil, esenţială şi 
apoi contactele imperiului din secolul al Iii-lea cu Orientul. 

Este semnificativă pentru istoria romană târzie, şi nu numai, opera de artă privită 
ca o formă închegată dintr-un organism dimensionat, creând posibilitatea de a fi 
interpretată 1 (de exemplu scenele figurate oriental-elenistice, iconografia imperială 
romană târzie sau a celei bizantine). Această formă a unei reprezentări figurate poate 
li privită din perspectiva unei tipologii a culturilor, coduri interpretate ca semiotici 
omoloage între ele pe baza unor legi de transformare2

• Revelator este faptul că opera 
îşi transformă semnificaţiile în semnificanţi ai altor semnificaţii, pornind de la geneza 
formelor3. Evoluţia limbajului iconografic asirian este încărcată cu toate elementele 
simbolice transmise în spaţiul manifestărilor artistice ale Orientului antic găsindu
şi acurateţea vizuală în reprezentările partice şi sasanide, preluarea simbolurilor 
imperiale orientale în propaganda imperială romană şi mai târziu sinteza artei 
bizantine. „Opera de artă are în alcătuirea ei structuri de comunicare, fiind şi un 
sistem de gândire format dintr-o reţea complexă de influenţe"4 • Prin comunicare se 
urmăreşte semnificaţia, ordinea, evidenţa, valoarea informaţiei prin stabilirea unor 
raporturi sociale şi culturale compuse din sisteme de semne.5 

I. U. Eco, Opera deschisă, Editura Paralela 45, Piteşti, 2006, p. 48. 
2. Ibidem, p. 6. 
I. Idem, La struttura assente, Bompiani, Milano, 1968, p. 69. 

·1. U. Eco, Opera deschisă, p. 39, 41. 
.\ Ibidem, p. 170. 
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Ceea ce încercăm să demonstrăm este faptul că simbolistica, semnificatul în 
limbaj semiotic, este drastic limitată, măcar uneori, de caracteristicile referentului 
(obiectul-corpul uman). În cazul nostru, corpul uman - faţa, în primul rând - oferă 
un număr limitat de trăsături care să fie astfel alterate încât să transmită ceva mai 
mult decât informaţia strict vizuală. Ochii supradimensionaţi, de pildă, chiar dacă 
se reîntâlnesc în orizonturi culturale şi geografice vaste, depăşeşc limitele tehnice 
cu ajutorul convenţiilor vizuale prin introducerea lor într-un discurs iconografic 
coerent. De pildă: dacă în locul celor 8000 de soldaţi în teracotă, puşi de pază la 
mormântul împăratului Qin Shihuang, se descoperea doar un soldat, semnificaţia 
era cu totul alta, soldatul fiind doar o piesă de statuarie îngropată acum 2200 de 
ani. În descoperirea făcută în anul 197 4, cei 8000 de soldaţi îngropaţi, cu caii lor, 
au capacitatea vizuală de a transmite un mesaj de ordin imperial pe lângă calităţile 
artistice ale acestor opere, ele sunt purtătoare de simboluri impunând puterea şi 
autoritatea imperială chineză. 

Începând de la reprezentarea asiriană şi până la cea constantiniană, implicit cea 
bizantină, se poate vorbi de o concepţie ciclică, periodică a timpului. În acest spaţiu 
plastic totul este recompus, reabsorbit într-un element de bază static. De exemplu, 
în jurul regelui, persoană divină, se construiau toate semnele divino-imperiale, toate 
elementele istorice sunt ierarhizate, subordonate în conţinut unei origini unice, 
unui scop unic, acela de a subordona privitorul unei ordini autoritare şi absolute6

, 

caracterul tiranic oriental atingând apogeul în perioada asiriană. Se poate vorbi despre 
conexiunile şi transmiterea unor elemente culturale prin sicretismul civilizaţiilor 

care s-au perpetuat în spaţiul mesopotamian. Listele regale asiriene fac legătura cu 
mormintele regale din al treilea mileniu, din dinastia timpurie I-III protoimperială şi 
akkadiană, dar şi cu spaţiul cultural din Valea Indusului.7 

Autorii discursului iconografic din Orientul antic, şi nu numai, au fost preocupaţi 
de capacitatea privitorului de a recepta şi asimila informaţia reprezentării vizuale, 
la raportul comunicativ dintre mesaj şi receptor. Necesitatea înţelegerii formării 
contextului iconografic din Orientul antic este inevitabil legată de percepţia întregului 
ansamblu iconografic elenistic, constantinian, bizantin şi de modul de organizare al 
acestuia într-un context social-cultural. Reprezentarea vizuală bizantină, întâlnită pc 
pereţii bazilicilor, în iconografia monetară, tapiserii, sarcofage, obiecte de cult, avea 
o influenţă ideologică asupra conştiinţei credincioşilor. 

Legile percepţiei se formează în interiorul unor modele de cultură determinateH 

6. U. Eco, Opera deschisă, p. 151. Această concep~e ciclică este adaptată pentru iconografia Orientului antic. 
7. J. Reade, Assyrian King Lists, the Roya/ Tombs of Ur, and Indus Origin, JNES, Voi. 60, No. 1, (Jan. 
2001), pp. 1-29. 
8. U. Eco, Opera deschisă, p. 145. 
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bunăoară: canonul imobilităţii contemplative, hieratismul în reprezentarea figurii 
umane a însemnat axa limbajului iconografic din Orientul apropiat sau cbintesenţa 
artei bizantine prin simboluri rituale: aghiasma, semnul crucii, liturghia canonică 
citită în timpul slujbei, cântarea sfăntă, obiectele de cult: tămâia, lumina lumânărilor, 
podoabele sau frescele parietale. Aceste canoane s-au reflectat în redarea personajului 
în ansamblu, chip, veşmintele, poziţia în câmpul de reprezentare. Pe baza unei 
analize precum segmentarea în unităţi de minimă semnificaţie se ajunge la stabilirea 
existenţei convenţiilor cunoscute de emitent--receptor prin mesaj, prin analizarea în 
timp şi spaţiu a imaginii. 

Aceste fenomene sunt sisteme de semne (relaţii de comunicare vizuală) codificate, 
putând fi traduse prin semiologie.9 Ele constituie omogenitatea unei culturi, 10 privite 
într-un sens cognitiv prin analizarea imaginilor ca pretext vizual şi liric. 

Structura informaţiilor legată de limbajul iconografic imperial-religios oriental, 
elenistic, constantinian şi bizantin este compusă dintr-o reţea de opoziţii şi diferenţe 
organizate într-un sistem pentru a le face explicabile dintr-un singur punct de 
vedere. 11 Pentru a identifica trăsăturile asiriene în arta imperială romană este 
necesară descifrarea codului - structură în formă de model (iconografia asiriană) şi 
compararea lui cu alte coduri (tipurile iconografice care s-au dezvoltat pe teritoriul 
Mesopotamiei şi limbajul iconografic imperial roman) prin elaborarea unui cod 
comun, simplificat şi cuprinzător. 12 

„Din simplificare în simplificare, spune Eco, visul structuralismului este, la 
limită, acela de a identifica Codul Codurilor, Ur-Codul care-i permite să regăsească 
ritmuri şi cadenţe analoage (aceleaşi operaţii şi reacţii elementare) în interiorul 
oricărui comportament uman, al celor culturale şi biologice. Acest Ur-Cod, cod 
primar, arhetipal, ar consta în însuşi mecanismul muncii omeneşti devenit omolog 
cu mecanismul care prezidează procesele organice. În fond, reducerea tuturor 
rnmportamentelor umane şi a tuturor evenimentelor organice la comunicaţie şi 
reducerea oricărui proces de comunicare la alegeri binare nu urmăresc decât să 
reducă orice fapt cultural şi biologic la acelaşi mecanism generativ". 13 

Credem că codul primar definit pentru iconografia regală orientală, eleoistică şi 
rnmană, a fost transmis prin păstrarea inconştientă a unui limbaj iconografic regal, 

'I Cf, La slruttura assenle, p. 7, 15, 154; Ibidem, cap. B, Lo sguardo discreto (despre codurile vizuale 
·11 lipul lor de articulare, despre cinematograf, pictura contemporană şi retorica publicităţii); cap. C., La 
l11sione e ii segno (despre arhitectură ca ansamblu de fenomene de comunicare)- apud, U. Eco, Opera 
,/1·.l'chisă, p. J6. 
10. lhidem. 
11 . Cf, La struttura assente, p. 42. 
I.'. lhidem, p. 50. 
I 1. /hidem, p. 48-49. 
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format la sumero - akkadieni, hitiţi prin relaţiile comerciale cu micenienii în mileniul 
al II-lea14 î.Chr. Conform teoriei lui Pierre Demargne şi Rene Dussaud, Anatolia 
şi Siria au fost primele care au transmis influenţele orientale pe teritoriul Cretei 15 • 

Asiro-babilonienii au asimilat inconştient o moştenire sumeriană, prin intermediul 
mercenarilor, marinarilor, negustorilor şi al artiştilor, aşa cum susţine Kantor16• 

Importante au fost şi relaţiile existente între babilonieni şi cretani 17 şi, nu în ultimul 
rând, a cetăţilor Hatra, Dura-Europos şi Palmyra, păstrând astfel urmele sistemului 
iconografic regal sumero-akkadian. Se poate vorbi despre exportul limbajului 
iconografic regal asirian prin legăturile comerciale prezente în Orient şi pe teritoriul 
Greciei antice. Una din punţi, reprezentând perioada de domnie a lui Alexandru 
cel Mare, a doua punte existând prin mercenari, negustori şi artişti, ultima, foarte 
importantă, credem că a fost realizată cu ajutorul "ambasadorilor" obligaţi să 
dăruiască în misiunile lor diplomatice simbolurile autorităţii şi puterii regale pe care 
o reprezentau. Aceşti ambasadori erau cei mai în măsură să consolideze relaţiile 
externe cu celelalte comunităţi. Se ştie că încă din perioada arhaică, grecii ionieni 
au fost mercenarii regilor orientali; astfel se poate vorbi despre un mercenariat 
extins după războiul din Pelopones, mai întâi în zona regilor persani din Asia 
Mică, apoi în întreaga lume grecească şi periferia ei 18

• Xenofon în Anabasis a scris 
despre faimoasa expediţie a „celor zece mii", când mercenarii greci s-au alăturat lui 
Alexandru pentru a cuceri Imperiul Persan şi instaurarea regilor elenistici 19

• Hititţii 

au avut şi ei un rol important pe scena influenţelor culturale şi politice ale vremii 
lor aşa cum a arătat-o E. Forrer când i-a descoperit pe grecii homerici în textele 
hitite de la Bogazkoy, precum şi nume personale identificate cu numele eroilor lui 
Homer.20 Deloc neglijabile au fost relaţiile dintre zeu şi om în rugăciunile, decrete 
şi cântecele rituale de purificare hitito-hurite.21 

În termeni generali, „o operă de artă este un obiect creat de artist prin exprimarea 
unei reţele de comunicare astfel încât consumatorul să perceapă şi să înţeleagă 

14. H. G., Giiterbock, The hittite vers ion of the hurrian Kumarbi myths: Orientalforerunners of Hesiod, 
Plate III, înAJA, Lll/l, 1948, p. 133. 
15. P. Demargne, "Crete et Orient au temps d'Hammourabi ",în RA, 6• serie, Vlll, 1936, p. 80-91; R. 
Dussaud, „Rapports entre la Crete ancienne et la Babylonie," lraq, VI, 1939, p. 53-65. 
16. H. J., Kantor, The Aegean and the Orient in the Second Millennium B.C., Plates I-XXVI, AJA., 
1947, voi. 51, nr. 1, p. 17. 
17. S. Smith, "Middle Minoan I-II and Babylonian Chronology, "AIA, xlix, 1945, p. 1-24. 
18. J.P. Vernant, Omul grec, Editura Polirom, Bucreşti, 2001, p. 75. 
19. Ibidem„ p. 75-76. 
20. H.G. Guterbock, The hittites and the Aegean Wor/d: Part 1. The Ahhiyawa Problem Reconsidered, 
AJA, Voi. 87, No. 2, (Apr., 1983), p. 133-138. 
21. M. R. Bachvarova, Relations between God and Man in the Hurro-Hittite „ Song of Release '', JAOS; 
Voi. 125, No. 1, (Jan.-Mar. 2005), p. 45-58. 
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prin posibilităţile de interpretare opera originală"22 • În înţelegerea formei originale 
intervin factori precum gradul de cultură, o anumită sensibilitate, prejudecăţi, gusturi, 
formând o părere individuală determinată23 • În privinţa simbolurilor avem de-a face cu 
un limbaj iconografic menit să asigure un echilibru vizual al istoriei ideilor teologice 
constituit dintr-un ansamblu de referinţe istorice. Conotaţiile simbolice ale imaginilor 
creştine au o sorginte mult comentată. Pentru înţelegerea aprofundată a acestora este 
nevoie de studiul rădăcinii iconografice iudaice a simbolurilor mesianice raportate 
la textele scripturistice. În studiul nostru, vom încerca să mergem mai departe, 
ajungând la o sursă asiriană, prin prezentarea succintă a societăţilor formate 
pe teritoriul mesopotamian în decursul mileniilor 11-1 î.e.n. Intrarea în scenă a 
popoarelor migratoare a avut un rol important în răspândirea simbolurilor cu 
caracter religios pe monumentele funerare. Expansiunea creştinismului s-a datorat 
interpretărilor coexistente ale iudeilor, păgânilor şi interpretarea inovatoare proprie 
creştinismului. Acest demers are ca scop acoperirea temporală a îndelungatului 
drum de la simbol la icoană. Aceste imagini compozite precreştine şi creştine erau 
create cu scopul de a sublinia anumite elemente simbolice pentru a fi percepute 
mai uşor de populaţie. 

Grigore cel Mare vorbea astfel: „În sfintele lăcaşuri se folosesc imaginile pentru 
ca aceia care nu cunosc scrierea să poată citi măcar pe pereţi ceea ce nu sunt în 
măsură să citească din cărţi"24, iar Grigorie de Nyssa scria: „Pictura, deşi mută, ştie 
să vorbească pe perete"25

• 

Arta este capacitatea de a transforma o idee şi o emoţie în posibilităţi vizuale 
bine determinate26 (ideea reprezentării imperiale sau a credinţei din diferitele 
culte păgâne şi creştine). Prin stabilirea unui limbaj se constituie o organizare de 

22. U. Eco, Opera deschisă, p. 47. 
23. B. Roland, Avant-propos, în Sur Racine, Editions de Seuil, Paris, 1963: "Această disponibilitate 
nu este o virtute minoră: dimpotrivă, ea este fiinţa însăşi a literaturii, dusă la paroxismul ei. Să scrii 
înseamnă să faci să se clatine înţelesu/ lumii, să formulezi o întrebare indirectă la care, scriitorul, 
printr-o ultimă nederminare, se abţine să răspundă. Răspunsu/ este dat de fiecare din noi care aduce 
în el istoria sa, limbajul său, libertatea sa; dar pentru că istoria, limbajul şi libertatea se modifică 
la nesfârşit, răspunsu/ dat scriitorului de către lume este infinit: niciodată nu încetăm de a răspunde 
la ceea ce a fost scris dincolo de orice răspuns: afirmate, apoi, puse în contradicţie, apoi înlocuite, 
înţelesurile trec, întrebarea rămâne ... Dar pentru ca jocul să se împlinească {. . .} trebuie respectate 
anumite reguli: pe de o parte trebuie ca opera să fie cu adevărat o formă, să desemneze un sens incert, 
nu un sens închis .... ; apud; U. Eco, Opera deschisă, p. 48. 
24. Mon. Germ. Hist. Epist., II, 1, p. 195, scrisoare către Serenus din Marsilia {IX, 208) -apud, V. 
Lazarev, Istoria picturii bizantine, Editura Meridiane, 1980, Bucureşti, p. 52, nota 24. 
25. Laudă întru preamărirea marelui martir Teodor, în Migne P.G., t. 46, col. 737 D -apud, V. Lazarev, 
Istoria picturii bizantine, p. 52. 
26. J. Dewey, Art as Experience, Minton, Balch & Co., New York, 1934, cap. V, apud; U. Eco, Opera 
deschisă, p. 78. 
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stimuli realizaţi de om. În acest context limbajul nu este un mijloc de comunicare, 
el este „ceea ce întemeiază orice comunicare". Totodată se configurează un stimul 
lingvistic comun27 definind structura mesajului: limbajul iconografic regal oriental 
- supradimensionarea elementelor figurate, repetiţia dominantă din spaţiul plastic 
al ostaşilor - Persepolis, puterea regelui, senzaţie de supunere în faţa puterii 
conducătorului. Acest limbaj conţine un mesaj cu formă semnificantă tradus într-o 
formă recognoscibilă prin informaţii semiologice. Atât informaţia fizică, venită din 
sursă, cât şi cea semiologică, alegerea unui mesaj-semnificaţie: transmiterea dualităţii 
autoritate-putere, se completează mărind astfel semnificaţiile interpretative.28 

Limbajul iconografic asirian capătă sens şi expresie prin existenţa convenţiilor în 
termenii aspectului pragmatic, aspectului semantic (relaţia dintre semne şi denotaţie) 
şi aspectul sintetic se referă la formarea internă a unor termeni într-un discurs.29 

Limbajul simbolic asirian se poate defini prin „triunghiul" lui Ogden-Richards: 
- simbolul are un referent corespunzător lucrului real indicat. 
- corespondenţa între simbol şi referat este mijlocită de referent (imaginea mentală 

a lucrului indicat). Stabilirea termenilor de conotaţie implică referirea la dihotomia 
saussuriană între semnificant şi semnificat. 

Pentru a reda cât mai obiectiv gândirea din universul Orientului antic este necesar 
un studiu de etnografie, prin descrierea lumii în care această gândire are un sens, prin 
analizarea simbolurilor existente într-o comunitate, precum limbajul, arta, miturile. 
Este nevoie de metode variate de cercetare pentru explicarea mentalităţilor: folosirea 
datelor convergente, explicarea clasificărilor lingvistice şi examinarea ciclurilor 
existenţiale. 

Pe lângă triunghiul lui Richards (fig. 1 ), Peirce înţelegea prin semn o structură 
triadică formată dintr-un simbol aflat în relaţie cu obiectul pe care îl reprezintă. 
Important în această structură triadică apare faptul că interpretantul (semnul) este o 
altă reprezentare care se referă la acelaşi obiect. Semnificantul denotă o semnificaţie 
în interiorul unui cod dat.3° Corpul uman este referentul din triunghiul lui Ogden I 
Richards, unitatea centrală a lumii palpabile, vizibile. Trupul uman privit ca entitate 
este alcătuit din proporţii, importante fiind toate componentele din alcătuirea lui. În 
cele ce urmează vom insista asupra figurii umane privite ca parte definitorie pentru 
studiul nostru. 

Cercetarea poate fi privită prin prisma antropologiei culturale, a simbolurilor şi a 

27. R.Jakobson, Essais de linguistique generale, Paris, Minuit, 1963, p. 28, apud; V. Eco, Opera 
deschisă, p. 80. 
28. U. Eco, Opera deschisă, p. 126. Explicaţia este adaptată pentru cazul iconografic antic oriental. 
29. C.K. Ogden, I.A. Richards, The Meaningof Meaning, Londra, 1923, cap. VII., apud; V. Eco, Opera 
deschisă, p. 82. 
30. U. Eco, Opera deschisă, p. 123. 
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aspectelor materiale ale vieţii sociale. Antropologia, fotografia şi puterea imaginii au 
ajutat la descifrarea şi înregistrarea siturilor arheologice, pentru copierea hieroglifelor, 
interpretarea artefactelor prin fotografiere prin vechile şi noile descoperiri (imaginea 
aeriană din Chichen ltza realizată în anul 1920 sau folosirea fotogrametriei de 
epigrafişti pentru a studia tabletele proto-elamite).31 

REFERENT 

SEMNIFICAT SEMNIFICANT 
Fig. l 

Se poate vorbi despre civilizaţia asiriană, cunoscută nouă în urma cercetărilor 
arheologice, că s-a integrat în partea nordică a teritoriului mesopotamian la mijlocul 
mileniului al Ii-lea î.e.n. Cele mai recente cercetări au arătat că grecii au folosit 
pentru prima oară termenul de Siria/Asiria la începutul secolului al Vii-lea î. Chr., 
şi primele lor contacte cu interiorul Orientului Apropiat au fost cu populaţia din 
Cicilia şi Cappadocia, care îi numeau sirieni. 32 În acea perioadă întreaga zonă se 
afla sub dominaţie asiriană, iar limba folosită era aramaica. Deşi grecii foloseau 
forma siriacă, ei ştiau şi de forma asiriană. În Biblie, arameenii şi pământul lor este 
de obicei considerat teritoriul Siriei de astăzi, dar în Psalmul 60 expresia „Aram 
Naharaim" înseamnă Mesopotamia.33 Din cercetările arheologice avem cunoştinţe 
despre faptul că sumerienii ar fi fost primii locuitori ai Mesopotamiei care nu au 
avut o origine indo-europeană. Credinţele lor spirituale au influenţat religii ca 
iudaismul, creştinismul şi islamul34

• În studiul „Sumerian Mythology", S.N. Kramer 

31. C. B Steiner, From Site to Sight: Anthropology, Photography, and the Power of Imagery African 
Arts, Vol. 20, No. 3. (May, 1987), Harvard University, p. 81-82. 
32. R.N. Frye, Assyria and Syria: Synomymus, JNES, Vol. 51, No. 4, (Oct„ 1992), p. 282. 
33. Ibidem„ p. 282, notele 5 şi 8. 
34. S.N. Kramer, Sumerian Mythology, A Study of Spiritual and literary Achievement in the Third 
Millenium B.C„ University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1944, revised 1961, p. 4. 
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susţinea că invazia sumerienilor pe teritoriul dintre Tigru şi Eufrat a fost începutul 
unei bătălii cu semiţii aflaţi deja acolo, bătălie câştigată de sumerieni35

, reuşind 

să se menţină până la începutul mileniului al Ii-lea, când limba sumeriană a fost 
înlocuită de cea a akk:adienilor36

• La începutul mileniului al Iii-lea apărea primul 
grup semit, akkadienii. Către sfertul al treilea al mileniului al Iii-lea î.H., akk:adienii 
au format primul imperiu cu capitala la Akkad în timpul domniei lui Sargon 137

• 

Limba akkadiană s-a impus ca limbă oficială la începutul mileniului al Ii-lea până 
la sfârşitul primului mileniu î.H.38

• Amoriţii s-au stabilit în Siria şi Palestina în 
timpul mileniului al III-lea39

• Huriţii, originari din Iran, sunt prezenţi începând cu 
al treilea sfert din mileniul al Iii-lea. La începutul mileniului al Ii-lea s-au răspândit 
în Mesopotamia, Siria de Nord, pe litoralul siro-palestinian şi în Anatolia. Au apărut 
populaţii indo-europene împărţite în două familii lingvistice: centum şi satem40

• 

Din grupul centum făceau parte frigienii, lidienii (Valea Hermosului) şi hitiţii (Siria 
de Nord)41

; iar grupului satem corespundeau indo-arienii (apar în al doilea sfert al 
mileniului al Ii-lea în Mesopotamia, Siria şi Palestina), iranienii şi ultimul grup 
este cel al armenilor, prezenţi în spaţiul oriental în secolul al Vii-lea î.H., veniţi din 
regiunea Mării Negre42

• Hasiţii s-au infiltrat în Mesopotamia centrală în mileniul al 
Ii-lea, fiind asimilaţi de babilonieni. 

Simbolurile îşi trag sensul nu din relaţia cu celelalte simboluri, ci din rolurile 
pe care le joacă în vieţile oamenilor43• Un exemplu în acest sens, propus tot ca o 
ipoteză, este şi studiul pe care Gtiterbock4" l-a făcut asupra miturilor greceşti, având 
la bază modelele orientale, sumeriene, hurite, akk:adiene, ugaritice, scrise pe tăbliţe 
cuneiforme descoperite în biblioteca imperială din U garit, datând din anul 1200 
î.e.n. Aceste mituri vorbesc despre stiluri de viaţă, credinţe, mentalităţi sociale, 
modalităţi de comunicare şi interacţiune socială între diferite comunităţi. Textul la 
care ne referim a fost găsit în arhivele regale la Hattufa, capitala hitită aflată în 
Anatolia centrală45 • Fragmentele descifrate stau la baza unei comparaţii cu mitologia 
greacă. În primul text, Anu („Rai") corespunde lui Ouranos; Kumarbi, „tatăl zeilor" 

35. Ibidem. 
36. C. Daniel, Civilizaţia asiro-babiloniană, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1981, p. 21. 
37. J. Deshayes, Civilizaţiile vechiului Orient, Voi. I, Editura Meridiane, Bucureşti, 1976, p. 60. 
38. Ibidem. 
39. Ibidem. 
40. Ibidem., Voi. I, p. 65. 
41. Ibidem, p. 68. 
42. Ibidem, p. 66-67. 
43. C. Geertz, The interpretation of Cultures, New York: Basic Books, 1973, p. 75-89. 
44. H.G. Giiterbock, The hittite vers ion of the hurrian Kumarbi myths: oriental foreunners of Hesiod, 
AJA., Voi. LII, Nr. 1, 1948, p. 123-134. 
45. Ibidem, p. 123. 
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la Kronos şi la zeul vremii-Tesub, rege al panteonului hurit la Zeus. Alalu era numit 
tatăl lui Anu în listele babiloniene (Anu este forma akkadiană a denumirii sumeriene 
Anu-Rai; cf. Oupavoc;. Alalu era menţionat în listele regale sumeriene ca unul dintre 
„părinţii lui Anu")46

• Alte detalii similare: Kumarbi se numeşte "fiul lui Anu" cum 
a făcut şi Kronos cu tatăl lui Ouranos. Ideea principală este nu numai prezenţa mai 
multor generaţii de zei care reuşesc să fie comune în diferite mitologii ci faptul că 
unele detalii nu pot fi accidentale: bunicul zeului suprem este numit "Rai" (Ouranos 
şi respectiv Anu) a fost învins de succesorul lui în Teogonia lui Hesiod ca şi în 
textul descris. În notele traduse Kumarbi este egal cu Enlil. În perioada sumeriană, 
mileniul al Iii-lea, Enlil era zeul suprem. Structura literară a miturilor sumeriene ar 
putea să se concentreze pe natura şi interpretarea plângerii lui Inanna şi răspunsul lui 
Enki care concentrează ordinea şi semnificaţiile ritualurilor în Sumer. Lumea ordinii 
primare a Sumerului a fost creată prin cele două viziuni ale analizei mitologice: 
naturală şi supranaturală sau prin dimensiunea analogică a ritualului,47 elemente 
transmise celorlalte civilizaţii mesopotamiene. După venirea la putere a primei 
dinastii babiloniene la începutul mileniului al Ii-lea Enlil a fost înlocuit de Marduk, 
un zeu local babilonian. Ideea că o generaţie de zei poate fi înlocuită cu o alta aşa 
cum spun textele, reflectă un eveniment istoric în acest caz. Kumarbi nu era un 
cult în perioada hitită, aşa cum Enlil nu era cunoscut în afara oraşului Nippur după 
încheierea perioadei sumeriene, şi acelaşi lucru este adevărat şi pentru Kronos48

• 

Fenicienii au reprezentat punctul cheie, ei fiind intermediarii acestor mituri între 
huriţi şi greci. În cartea lui Albright49 se găseşte un detaliu descris din mitologia 
greacă şi conţinutul naraţiunii din Ras Sharnra. În poemele semitice descoperite la 
Ras Sharnra, El este vechiul rânduitor, în timp ce Baal era lăsat să-şi construiască 
un palat şi poate fi considerat succesorul lui El (fiind unul din numele Domnului lui 
Israel apărând şi în Noul Testament: Eli, Eli„.!, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu50

). 

Baal ar corespunde lui Tesub şi Zeus. Pentru comparaţia mitului Kumarki privind 
notele lui Albright la El şi Ouranos şi a lui Baal-Hadad, între vechile şi noile generaţii 

46. Ibidem, p. 130, 124. 
47. R.E. Averbeck, Myth, Ritual, and Order in "Enki and the World Order", JAOS, Voi. 123, No. 4, 
(Oct. -Dec., 2003), p. 757-771. 
48. Pauly-Wissowa, Realenzyklopădie der klassischen Altertumswissenschaft, 1922, XI, 2, apud, H.G. 
Giiterbock, The hittite version ofthe hurrian Kumarbi myths: orientalforeunners of Hesiod, AJA., Voi. 
LII, Nr. 1, 1948, p. 133, nota 56. 
49. Ibidem, p. 133, nota 59. 
50. Biblia, tipărită sub îndrumarea prea fericitului părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române cu aprobarea sfăntului Sinod, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe 
Române, Bucureşti, 2001, Geneza 33: 20, Matei 27:46. 
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de zei, a devenit mai clară sinapsa lui Albright legată de zeul Baal51• Vemant52 vorbeşte 

şi el despre asemănările dintre teogonia greacă şi mitul babilonian al creaţiei modelul 
principal fiind tema genezei şi, mai apoi, virtuţile religioase ale regelui. 

Legătura dintre asirieni şi perioada constantiniană poate fi reconstituită prin 
apariţia, analizarea, păstrarea şi transmiterea cultului imperial, a puterii monarhice şi 
a manifestărilor religioase orientale. 
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SUMMARY 

The artic/e deals with the Oriental sources in the Byzantine iconography. This 
study re/eres to understanding the symbiosis of the Orienta/-Hellenistic irifluences in 
the Byzantine iconographic program, from the beginning of the Christian art to the 
( 'onstantinian period. The main theme refers to the typo/ogies and codes present in 
the visu al arts, in connection with the perpetuation of the cultural Oriental heritage. 
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O BIBLIOGRAFIE 
A COMERŢULUI BUCUREŞTEAN 1947 - 1985 

Oliver Velescu 

În volumul XXIII, pag. 82 a publicaţiei muzeului nostru s-a tipărit un material 
care se doreşte a fi o contribuţie la istoria comerţului bucureştean. Avatarurile acestei 
lucrări au fost amintite în câteva rânduri în întroducerea textului publicat. Conceput a 
fi un „ghid comercial al Capitalei" tema şi-a pierdut actualitatea la predare a textului 
către beneficiar, urmare a schimbărilor în politica vremii, anume de „restricţionare" a 
comerţului şi a întroducerii „unei alimentaţii raţionale'', motive pentru care „Ghidul" 
nu a mai fost tipărit. Copia dactilografiată s-a pierdut, păstrându-se numai părţi din 
text, cel care a fost tipărit în volumul anterior al acestuia. Lucrarea s-a bazat pe o 
amplă bibliografie - materiale din presa epocii - material documentar care, l-a rândul 
său, este o bogată sursă de informaţii privitoare la tema tratată şi publicat în volumul 
din anul 2009. Cele mai multe dintre fişele bibliografice trimit la scurte reportaje 
sau numai ştiri care au totuşi savoarea lor: „mare eveniment, mare - s-a mai înfiinţat 
un „bufet" (eufemismul socialist pentru cârciună) sau magazin de încălţăminte în 
Bucureşti!". Se pot face desigur consideraţii teoretice privitoare la raportul dintre 
„faptul divers"cuprins într-o ştire din presă şi valoarea sa în perspectiva istoriei. 
Dar, pentru istoria locală sau pentru o istorie a mentalităţilor suita de fapte diverse 
grupate pe un anumit subiect capătă semnificaţii istorice. Ele oglindesc o anumitil 
stare de fapt care contribuie la cunoaşerea evoluţiei unei localităţi şi a mediului 
social din care provin sau cui au fost adresate la vremea respectivă. Ele sunt izvoare 
istorice autentice, motiv pentru care am considerat ca necesară publicarea acestei 
bibliografii, o contribuţie la o viitoare istorie a Bucureştiului. 1947 - 1958. 

* 5 decembrie 194 7 s-a înfiinţat prima piaţă de stat, „ 7 noiembrie", fostă pia\a 
Domenii, din bd. Filantropia. La 18 ianuarie 1948: devin pieţe de stat: Piaţa Arnzci 
cu nume nou, 30 decembrie, Piaţa Vatra Luminoasă cu nume nou „Muncii" Pia\11 
Matache Măcelaru(dr. Botescu), numită „Ilie Pintilie" La 25 ianuarie 1948: Pia\11 
Griviţa şi este numită Griviţa Roşie La 8 februarie: Piaţa Bucureştii-Noi şi esk 
numită piaţa 16 februarie. La 21 februarie: Piaţa Sf. Elefterie cu nume nou dr. Babe~ 
Piaţa Gării de Nord nu-şi schimă numele. La 27 martie 1948" Piaţa Naţiunii cu 
nume nou Piata 28 martie. Bucureşti ... VI .1968 p. 208 -209 
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*6 martie 1948. Se constituie Societatea comercială de stat pentru colectarea, 
industrializarea şi comercializarea laptelui şi derivatelor sale (ROMALACTA)ln 
locul: Regiei Publice Comerciale pentru Valorificarea Laptelui (RELAP). 

*La 14 mai 1948 se înfiinţează „Librăria Noastră" nr.1 de către editura 
P.C.R.[reportaj istoric] lnf Buc. 18 aprilie 1958 şi 14 mai 1958 p.2. 

*La 2 aprilie 1949 , naţionalizarea farmaciilor. Bucuresti. .. voi. IV, 1966 pag. 4 79. 
*La 1 noiembrie 1955 se afirmă că a luat fiinţă la Bucureşti primul restaurant 

dietetic din ţară Inf. Buc. 21 octombrie 1955 . 
*5 decembrie 1955 se deschide [după război] primul restaurant pensiune în 

localul restaurantului Bulevard (blocul Wilson). lnf. Buc. 30 noiembrie 1955. 
*20 decembrie 1955 s-a deschis restaurantul „Gospodina"pe bulevardul Magheru. 

ln.f Buc. 14 decembrie 1955 şi 21decembrie1955 .. 
*T. Caranfil. Tîrgul Moşilor Inf Buc. 6 iunie 1956 .. 
*Aprilie 1958. Apare pe piaţă primul detergent de uz casnic românesc ,,Alba". 
* La 22 mai 1958 şi-au început activitea două trusturi pentru cofetării şi centre de 

ri\coritoare desprinse din T.A.P.L. lnf Buc. 22 mai 1958. 
*5 iunie 1958, s-a deschis prima unitate pentru fotografii color în str. Aristide 

Briand. nr. 12, aparţinând coop. „Fotografia populară". Inf Buc. 6 iunie 1958. 
*Zece ani de la naţionalizare. Industria bucureşteană în plin avânt (Pagină 

realizată în colaborare cu Direcţia Orăşenească de Statistică) lnf. Buc. 11 iunie 1958. 
*La 15 iunie1958 s-a inaugurat Căminul C.F.R..[ Azi Hotel Astoria] .Inf. Buc. 13 

iunie 1958. 
* 18 octombrie 1960.A început construirea cinematgrafului Floreasca. Inf. Buc. 

24 octombrie 1960. 
*30 decembrie 1960 Prima librărie organizată pe pincipiul autoservirii (Bd. 6 

111artie nr.17) Informaţia Bucureştiului, 29 decembrie 1960. 
*Decembrie 1960. A fost dat în folosinţă complexul „Gioconda" din Piaţa 

Splaiului (locuinţe şi magazine). 
*C. Vilciu [inginer şef la IREB] 
Un deceniu de importante realizări în Bucureşti; (electricitate, reţele electrice, 

dcctrificare) lnf Buc. 26 octombrie 1960 şi 7 decembrie 1960 p. 1. 
*16 iunie 1961.Şi-a început activitatea magazinul alimentar cu autoservire din 

hlocul din Piaţa Splaiului. 
* 3 februarie 1965 Au început lucrările de extindere a Librăriei 1, care se va numi 

I .ihrăria Universală. 
*4 februarie 1965 Schimbări şi înoiri în subsolul din pasajul Victoria . Inf Buc, 

·I februarie 1965 . 
*7 aprilie 1965. S-a deschis magazinul de încălţăminte de pe Magistrală (Bd. D. 

t ·antemir) Inf Buc, 7 aprilie 196 
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*Magazinul Spicul de pe Bd 6 martie inaugurat la 29 aprilie 1965 Inf Buc, 29 
aprilie 1965. 

*7 mai 1965 . Magazinul Tehno-Metal din Calea Victoriei s-a profilat pe corpuri 
de iluminat lnf Buc. 7 mai 1965. 

* 15 iunie 1965. Iminenta inaugurare a Combinatului Apicol Băneasa [prezentarea 
combinatului] lnf Buc. 15 iunie 1965 . 

*22 iulie 1965 A fost inaugurat Hotel „Nord" (calea Griviţei), [ curpinde: 252 
camere, 504 locuri, 400 locuri în restaurant]./nf Buc. 2 iulie 1965, 14 iulie 1965; 21 
iulie 1965; 22 iulie 1965 şi 23 iulie 1965. 

* 1 iulie 1965.S-a deschis magazinul de piese Fiat [in Calea Griviţei] lnf Buc 20 
octombrie 1965. 

*22 ianuarie 1966 S-a deschis în cartierul Drumul Taberei restaurantul Orizont. 
[Restaurant cu 180 locuri;bodegă 60 locuri; raion „Gospodina", terasa - braserie 300 
locuri] Inf Buc. 22 ianuarie 1966 . 

*1iulie1967. Au început să producă uzinele Danubiana Scînteia 14 mai 1964 .. 
*Gheorghe Culea, Puncte noi pe harta comercială a oraşului Inf Buc. 4 ianuarie 

1968 p. 1,3. 
*Ana Luca, Arterele comerciale ale oraşului. Ziarul ,,Munca", 9 ianuarie 1968 p.4. 
*Vasile Nicorovici, Marele vad comercial al Bucureştiului. Scînteia, 29 ianuarie 

1968, p.2. 
*Cornelia Preda , Infiinţarea întreprinderii hoteliere „Intercontinental". România 

libera, 8 februarie 1968 p.2. 
*C. Bodnariuc, Deservirea comercială în cartierul Militari. /nf. Buc, 13 februarie 

1968. 
*Vasile Nicorovici, Stilul unei importante artere comerciale bucureştene. 

Scânteia, 20 februarie 1968 p.2. 
*Al. Deteşan ,Diversificare mai pronunţată .. "Casa Modei".Revista Viaţa 

Economică, 22 martie 1968 p.4 .. 
*P. Dinescu, Vă prezentăm: magazinul cooperativelor meşteşugăreşti bucureştene 

lnf Buc, 3 aprilie 1968 p.1,3. 
*Vasile Nicorovici, Ce facem cu Piaţa de Flori?. /nf Buc. 6 aprilie 1968 p. 1. 
*Gh Curinschi, Reînvie centrul Bucurestiului de altădată, Scânteia 11 iulie 1968. 
*Aurel Crişan, I.H.R. Ambasador Revista Contemporanul, 2 august 1968 p.2 .. 
*N. Nasta, Arta de a broda în fier [magazinul „Metalocasnica"] Scînteia, 23 

septembrie 1968 p. 2 .. 
*Radu Ionescu Curtea Veche, prezenţă spirituală , Romînia Liberă, 1 octombrie 

1968 p.28. 
*I. Cocoloş, O „peşteră" în capitală. Munca, 2 noiembrie 1968 p.2. 
*Viorica Ciorbagiu, Athenee-Palace-în 24 de ore .. Revista Flacăra, 2 noiembrie 1968 p.2 . 
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*Ilie Polizache, „Firmă prestigioasă" [Ambasador] Munca, 10 noiembrie 1968 p.4. 
*Ilie Polizache, .Localuri de noapte in Bucureşti. Revista Magazin, 23 noiembrie 1968 p.6. 
*Aurel Radu,Vaduri comerciale date uitării...bif. Buc. 26 noiembrie 1968 p.l, 3. 
*Ilie Polizache, O firmă cu tradiţie l.H.R. Ambasador. Revista Comerţ Socialist, 

15 februarie 1969 p.4. 
*Filip Popescu, Restaurantul „Bucur" în avanpremieră lnf Buc 27 mai 1969 p. l. 
*Tov. Nicolae Ceauşescu a vizitat ieri pieţele Capitalei ,Scînteia, 2 iunie 1969 p. l. 
*Vizita tov. N. Ceauşescu in pieţe şi magazine ... Scînteia, 22 iunie 1969. 
*Gheorghe Graure, Mercur întârzie în pragul noilor cartiere Scînteia, 1 O iulie 

1969 p.1,2. 
*Daniel Codruţ „Caraimanul" [restaurantul]. Revista Comerţ socialist, 26 iulie 

1969 p.4. 
*Zina Sterescu O unitate cu note inedite. Restaurantul Bucur. Revista Comerţ 

socialist, 2 augustl 969 p.2. 
*Bolta Rece - o nouă unitate de alimentaţie publică în capitală,. Scînteia, 28 

septembire 1969 p. l . 
*Expoziţia „Imagini din comerţul bucureştean 1944-1969". Revista Comerţ 

Socialist, 30 august 1969 p.2. 
*Suciu Maria, Iris- descoperiţi-vă frumuseţea ,Scînteia Tineretului, 12 noiembrie 

1969, p2. 
*8 aprilie 1970. Inaugurarea aeroportului internaţional Otopeni, Jnf Buc. 8 

aprilie 1970. 
*22 mai 1970. A intrat în funcţiune Fabrica de placaj ceramic Chitila lnf Buc. 22 

mai 1970 şi 1 O iunie 1970. 
*6 iunie 1970 S-a deschis „Expoflora" la Herăstrău lnf Buc. 6 iunie 1970. 
*S-a deschis „Piaţa Floreasca" zilele acestea. Inf. Buc. 14 august 1970 p.1. 
*14 august 1970. S-a deschis magazinul Fortuna din Calea Victoriei 11 „cel mai 

mare magazin agroalimentar cu autoservire" lnf Buc. 14 august 1970. 
*26august1970. S-a introdus „prestaţia telefonică" ora exactălnf Buc. 26august1970. 
* 11 octombrie 1970 Prima ediţie a Târgului Internaţional Bucureşti. lnf Buc. 1 O, 

12, 13 octombrie 1970. 
*Emil C. Surâsul Giocondei [magazinul Gioconda]. Revista Flacăra 2 ianuarie 

1971, p. 46. 
*Gh. Teodorescu, Magazine la parterul blocurilor sau în complexe comerciale 

lnf. Buc. 21 ianuarie 1971 p. 1,3. 
*Paul Marian şi Mircea Scripcă, Vă prezentăm „Intercontinentalul". Revista 

Magazin, 23 ianuarie 1971 p. 2. 
*Eugen Barbu, Fotografii (referiri la hotelul Intercontinental...) Romînia Liberă, 

28 ianuarie p.1. 
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*Petre Dinescu, „Intercontinental" înaintea premierii. Inf. Buc., 24 februarie 1971. 
*Petre Tănăsescu, Intercontinental - confort la cote înalte. Revista Viaţa 

Studenţească nr.9, 3 martie 1971 p. 14. 
*P. Negură, Vă prezentăm hotelul Intercontinental.Revista Viaţa Economică, 5 

martie 1971p.7,16. 
*Barbu Constantin,T.A.P.L. Bucureşti la hotarul dintre două cincinale. Revista 

Comeţ socialist, 13 martie 1971 p.4 (T.A.P.L. =Trustul de alimetaţie publică locală). 
*Ioana Pătraşcu, Oglinda retrovizoare. Municipiul Bucureşti 1966-1970 Romînia 

Liberă, 17 martie 1971, p.4-5. 
*Cincinalul în cifre şi imagini Municipiul Bucureşti. Scînteia Tineretului, 20 

martie 1971 p.5. 
*Vizita tov. Nicolae Ceauşescu prin artere comerciale şi magazine din cartierele 

Capitalei Scînteia, 21 martie 1971. 
*Gh. Graure, Invitaţie la „Curtea Veche" Scînteia 29 prilie 1971, p. 2. 
*Drocan St.,Locul municipiului Bucureşti în ansamblul economic şi social al 

R.S.RRevista de Statistică., aprilie 1971 p.25-37. 
*Au fost inaugurate noile magazine din tradiţionalul vad „Curtea Veche": Scînteia, 

1 mai 1971 p.2 Cartierul comercial „Curtea veche" dat în funcţiune:Informaţia 
Bucureştiului, 9 mai 1971 p. l ,3 Scînteia, 29 aprilie 1971 p.2 Flacăra, 5 iunie 1971 
p. 8-11 Romînia Liberă, 23 martie 1971 p.5 Scînteia, 1 mai 1971 Aurel Baranga 
Informaţia Bucureştiului 4 mai 1971 p.1. 

*Lucia Coleş, Vă prezentăm hotelul Intercontinental din Bucureşti, Revista 
Agricultura, 6 mai 1971 p.14. 

*Cezar Lăzărescu, Hotelul „Intercontinental" Scînteia, 17 mai 1971 p.1 
*Teodat, Oraşul lumină [Intercontinentalul „.şi primele hoteluri„.] Săptămâna 

culturală, 23 iulie 1971 
*R. Groapă, Azi după-amiază se inaugurează Hanul lui Manuc lnf. Buc.30 iulie 

1971 p. l 
*Eugen Frunză Filozofia unui bulevard. lnf. Buc, 26 iulie 1971 p.1. 
*Ion Munteanu, 1873, Hotel Bulevard. Contemporanul, 6 august 1971 p. 2 . 
*Mircea Scripcă, Hanul lui Manuc şi-a deschis porţile Revista Magazin 7 august 

1971 p.2 
* N.S.Stoian, Pentru menţinerea vadului şi a prestigiului.[Carul cu bere] Revista 

Comerţ Socialist 9 octombrie 1971. 
*A. Crişan, „Consignaţia„." revista Comerţ Socialist, 16 octombrie 1971 p. 1, 3. 
*Groapă R., Comerţul socialist din municipiul Bucureşti Jnf Buc, 4 ianuarie 1972. 
*Cornel Stănescu, La împlinirea a două decenii (peste 100 de organizaţii 

comerciale în Capitală) Revista Comerţ Socialist, 13 mai, p.2. 
*La I ianuarie 1973 s-a dat în folosinţă Piaţa 16 februarie (Crângaşi) lnf. Buc 4 
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ianuarie 1973. 
*Iunie 1973 s-a inaugurat magazinul „F ortuna" din piaţa Amzei. Inf Buc. 19 

iunie 1973. 
*Groapă R. Amplă dezvoltare a comerţului bucureştean lnf Buc. 4 iulie 1973 p.1 ,4. 
*Iulian Vmtilă, Zece ani director laAthene Palace Revista Flacăra nr. 28, 7 iulie 1973. 
*Vizita tov. N. Ceauşescu în câteva pieţe ale Capitalei„.Scînteia, 15 iulie 1973 p.2. 
*Oct. Stoica, Cu iaurt, cu gogonele„.[Istoricul restaurantului „Cina"] Săptămâna 

Culturală„., 13 .iulie 1973. 
*În Capitală s-a deschis restaurantul „Budapesta".Revista Comerţ socialist, 22 

august 1973 p.4. 
*Eng. Ciucuriţă, Reţeaua magazinelor Gostat , Agricultura, 30 august 1973 p. l O. 
*Silvestru Val, Bibescu-Vodă [Recuperarea spaţiilor comerciale„.] Inf Buc., l 

septembrie 1973 p. l. 
*Emil Ciulei, Complexul „Nord" Munca 11 septembrie 1973 p.4. 
*Sânziana Pop, Sezonul pieţelor [Piaţa Amzei] lnf. Buc. 24 septembrie 1973 p. l. 
*Ion Băieşu, La piaţă [Obor] lnf. Buc. 28 septembrie 1973 p.2,. 
*T. Ardeleanu, Noi capacităţi de cazare în Bucureşti Revista Comerţ socialist, 

20 octombrie 1973 p.3. 
*A fost inaugurat „Complexul comercial Humuieşti-Sălaj" Inf Buc., 29 octombrie 

1973 p.l. 
*Lupu Oltea„ Capşa" Săptămâna Culturală„., 23 noiembrie 1973 p.8. 
*Lupu Oltea, Hotelul „Bratu" [în care a locuit Haricleea Darclee] Săptămâna 

culturală„., 30 noiembrie 1973 p.8. 
*Realizări în Bucureşti 1973. Cifre, obiective Inf Buc. 29 decembrie 1973 p. 2-3; 

31 decembrie 1973 p.3. 
*Eugen Eftimiu 311 cofetării„„„.I.C.R l Inf Buc. 26 iunie 1974 p.3. 
*E,G., Noi unităţi comerciale. Revista Comerţ Socialist, 2 februarie 1974 p.4. 
*R. Groapă, Dezvoltarea si modemizara reţelei comerciale Inf. Buc. 2 februarie 

1974 p.l. 
*Ion Preda,,,Gostat" o firma de prestigiu, Agricultura, 14 februarie 1974 p.9. 
*Centrele de schimb de locuinţă Inf Buc, 19 februarie 1974 p.1 şi Romînia Liberă, 

16 martie 1974 p.5. 
*Darda Popescu, Noul complex al cooperaţiei meşteşugăreşti (din Titan) Inf 

Buc., 21februarie1974 p.l. 
*Eugen Eftimiu, La I.C.R. 2 .[cofetării] Inf Buc. 1martie1974 p.3. 
*Mihai Hetco, Între „Plosca de aur" şi „Desrobirea" [Despre denumirile 

localurile publice din Bucureşti] Revista Flacăra, 2 martie 1974 p.20. 
*Mihai Bărbulescu, La „Decoraţiuni interioare" [Magazinul coop. „Metalo

casnica"] Inf Buc„ 16 martie 1974 p.3. 
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*Darda Popescu „Rapsodia" de la Curtea Veche" [Deschiderea localului] InfBuc. 
22 martie 1974 p.l. 

*Darda Popescu, Hanul Gabroveni... Inf Buc. 9 aprilie 1974. 
*R. Groapă, Azi s-a deschis complexul Dorobanţi Inf Buc, 30 aprilie 197 4 p.1. 
*Vasile Baran, Gospodăreşti [Magazinul „Fortuna" cal. Victoriei 11] Inf. Buc. 3 

mai 1974 p.1. 
*Azi s-a inaugurat Parcul şi pieţele „Livada cu nuci" lnf Buc. 3 mai 1974 p.1. 
*Ovidiu loaniţoaia, S-a inaugurat piaţa Dorobanţi, Revista Flacăra, 4 mai 1974 p.21. 
*R Groapă, Noi unităţi comerciale ... /nf Buc., 8 mai 1974 p.1. 
*Atila Fuiorescu, 15 imobile, foste hoteluri redate destinaţiei ... Romînia Liberă, 

14 mai 1974 p.5. 
*D. Tîrcob, În capitală, încă 18 hoteluri ... Scînteia, 18 mai 1974 p.4. 
*Octavian Andronic, Extinderea reţelei hoteliere a Capitalei lnf. Buc. 18 mai 

1974 p.6. 
*R. Groapă, Dezvoltarea comerţului bucureştean - dovadă a creşterii nivelului 

de trai ... /nf Buc,. 7 august 1974 p.2. 
*R. Groapă, 54 magazine se pregătesc pentru prima întîlnire cu cumpărătorii. Inf. 

Buc. 14 august 1974 p.2. 
*V. Constantinescu, 150 de ani de ospitalitate. Revista Flacăra nr.34, 17 august 

1974 p.16. 
*Coman Şova, „Modem"-ul la cheie. Revista Flacăra nr.17 august 1974 p.23. 
*P. Dinescu, Unităţi reprezentative modernizate lnf. Buc. 4 septembrie 1974 p.6. 
*Octavian Andronic, Invitaţie la [hotelul] Modem. Inf. Buc. 11 septembrie 1974 p.6. 
*Valentin Silvestru, Hoteliere./nf. Buc. 14 septembrie 1974. 
*Eug. Eftimiu, Magazin reprezentativ al panificaţiei [al fabricii de pâine Berceni], 

str Emil Racoviţă 3 Inf Buc. 25 septembrie 1974 p.l. 
*P. Dinescu, Premiere comerciale [o unitate alimentară în Drumul Taberei)] lnf 

Buc 16 decembrie 1974 p.1,3 
* 1 ianuarie 1975. Se instalează experimental, primul „parcometru" în faţa 

hotelului Athene Palace 
Inf. Buc. 5 ianuarie 1975. 
*Roxana Paicu,O arteră comercială în plină dezvoltare: Dorobanţi lnf Buc. 29 

ianuarie 1975 p.3. 
*Ileana Coman,Vă prezentăm hotelul „Continental". lnf. Buc. 31 ianuarie 197 5 p.1,3. 
*P.Dinescu, În Drumul Taberei şi Militari încă 13 noi complexe comerciale Inf 

Buc. 4 martie 1975. 
*Magazinul model de la Kilometrul zero Revista Flacăra, 29 martie 197 5 p.10-11 . 
*Act... .. Veneţian [Hotel Veneţia] Inf Buc. 2 aprilie 1975 p.6. 
*Clădirea noii centrale telefonice din Titan este gata. Inf Buc. 11 aprilie1975 p. I . 
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*Piaţa Băneasa ,un obiectiv recent dat în folosinţă Inf Buc.14 aprilie 197 5. 
*Ovidiu Isbăşescu, Noi magazine în vadurile comerciale ale Capitalei, Romînia 

Liberă 17 apriliel975 p.5. 
*Octavian Andronic, Invitaţie la hotel „Astoria" lnf. Buc. 22 aprilie 1975,17 mai 

şi 18 iunie. 
*Romeo Groapă, Complexul comercial Crângaşi lnf Buc. 28 aprilie 1975 p.1, 2 

iunie 1975 p.1. 
*P. Dinescu, Invitaţie la ... Parc hotel Inf. Buc. 5 mai 1975, p.6. 
*Trei complexe comerciale, în Drumul Taberei)lnf. Buc 26 iulie 1975 p.1. 
*Complexul comercial din şos. Pantelimon bloc 43 „deschis zilele acestea" lnf. 

Bucl 8 iulie 1975 p.1. 
*Magazine specializate pentru defacerarea apelor minerale Inf Buc. 2 august 1975. 
*Reţeaua comercială din zona Şulea-Dristor Inf Buc. 6 august 1975 p.1. 
*Vernisaje hoteliere Inf Buc. 9 august 1975 p.1. 
*Beneficiari, bucureştenii Încă un grup de magazine în Drumul Taberei, Bl. C.14, 

str. Romancierilor lnf Buc. 12 august 1975 p.1 
*Eugen Teodoro .Piaţa Unirii (istoric) Revista Săptămîna culturală, 15 august 1975. 
*Magazine deschise la parterul blocului 3 Petricani- Doamna Ghica Inf Buc. 1 

august 1975 p.1. 
*Complexul „Crîngaşi".Jn/ Buc. 22 august 1975 p. 4. 
*Octavian Andronic, Vă prezentăm: hotelul Palas Inf Buc. 6 septembrie 1975 p.6. 
*Romeo Groapă Invitaţie la ..... "Frasin" Inf Buc. 6 septembrie 1975 p.1. 
* „Beneficiarii bucureşteni"! Unităţi ale cooperaţiei deschise în Bd. Brăncoveanu 

bi. M 2-3 Inf Buc. 11 septembrie 1975 p.1. 
*Complexul de hoteluri şi restaurante „Parc"Jnf Buc. 13 septembrie 1975 p.6. 
*E.Ghica, Magazinul din Piaţa 7 noembrie, Revista Comerţ Modern nr. 5 

septembrie - octombrie * 
*Popa Gheorghe, Reţeaua hotelieră. lnf Buc. 17 septembrie 1975 p.4. 
*Tov. Nicolae Ceausescu a analizat activitatea comercială. Scînteia, 16 octombrie 

1975 p.1. 
*Hotărîre P.C.R. privind comerţul Scînteia, 18 octombrie 1975. 
*Magazinul Uniunii.Artiştilor.Plastici „Căminul Artei" Inf. Buc. 8 noiembrie 

1975 p.6. 
*Andronic Octavian, Invitaţie la complexul Bucureşti (Capşa, la redeschidere) 

lnf Buc. 1noiembrie1975 p.3 .. 
*Tudor Ştefănescu, Hotel Continental RevistaRomânia Pitorească, 11 noiembrie 

1975 p.6. 
*Un vernisaj şi un bilanţ Hotelul „Continental" lnf Buc. 13 decembrie 1975. 
*În zona Toporaşi-Ferentari s-a deschis un magazin alimentar cu autoservire lnf 
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Buc. 15 decembrie 1975 p.4. 
*Dan lovănescu, Hotel „Continental Revista" Arhitectura nr.3 1975 p.35-38. 
*C. Jugurică, Hotelul „Modem"Revista Arhitectura nr.3 1975 p.20-24. 
*Mircea Lupu, Noi hoteluri în imaginea urbană „Dorobanţi" şi „Modem"Revista 

Arhitectura nr. 3. 1975 p.7-11. 
*Virgil Niţulescu, Hotelul „Dorobanţi" Revista Arhitectura nr. 3 1975 p.14. 
*Mihaela Petrescu, Restaurantul „Riviera"RevistaArhitectura nr. 6 1975 p.18. 
*I.Barabaş, Modernizarea reţelei comerciale a Capitalei Revista Arhitectura nr.6 

1975 p.16,17. 
*Un nou centru de pîine s-a deschis în prelungirea Ferentari nr.73 .Inf. Buc. 14 

ianuarie 1976 .. 
*R. Groapă „Brădet" [restaurantul] lnf Buc. 11 februarie 1976 p.4. 
*La parterul blocului R.5 din bulevardul Ion Şulea şi-a început activitatea un 

magazin alimentar organizat pe bază de autoservire. Inf Buc. 26 februarie 1976. 
*Ionescu Mihai, Noutăţi comerciale din Capitală Scînteia, 2 martie 1976 p. l. 
*O noua premieră hotelieră, „Minerva" Inf.Buc. 7 aprilie 1976 p 2. 
*Eugen Tudoran „Union" Revista Săptămâna Culturală .23 aprilie 1976 p.4. 
*R. Groapă, Complexul comercial Crângaşi /ref.Buc. 28 aprilie p 1 ; 2 iunie 1975 p. l. 
*Între „Capitol" şi „Bulevard" un itinerar hotelier Inf Buc. 20 mai 1976 p. 1, 2. 
*Magazinul „Tricodava" Inf Buc. 7 iunie 1976 p.2. 
* .R. Groapă, Un vechi vad comercial reintrat în circuit InfBuc. 21 iulie 1976 p. l. 
*M. Iacobini, Magazinul „dietetic" „Premial" Inf Buc. 5 august 1976 p.6. 
*Mihai Ionescu Dotările comerciale în centrul Capitalei. Realizări ... Scînteia, 7 

septembrie 1976 p.2. 
*R. Groapă Astăzi se deschide restaurantul „Primăvara" lnf Buc. 15 decembrie 

1976 p.4. 
*Un nou mare complex comercial pe Calea Dorobanţi Scînteia, 16 decembrie 

1976 p.3 
*Hotel „Parc" din Capitală Scînteia 19 decembrie 1976 p.2 
*Cafeneaua „Wilson" str. Dudeşti 11 (colţ cu Intr. Făurei) unde în anii 1919 -

1922 se adunau socialiştii Revista Arhivelor nr. 2, 1976 p. 161 
*Noul restaurant pensiune „Dîmboviţa" s-a deschis recent în str. 13 decembrie 

lnf Buc. 13 aprilie 1977 p.6. 
*S.M Extinderea magazinelor Fortuna.Romînia Liberă, 27 aprilie 1977 p.5. 
*Tov. Nicolae Ceauşescu a inaugurat magazinul ,,Premial" Scînteia, 30 aprilie 1977. 
*Bulevardul Păcii, blocul A 1 O. S-a inaugurat un magazin alimentar cu autoservir. 

Inf. Buc. 4 mai 1977, p.l şi 1iunie1977, p.l. 
*S-a redeschis restaurantul „Prieteniei" lnf Buc,. 12 mai 1977 p.2. 
*„Terasa Buzeşti" A fost deschisă o nouă unitate I.C.R 1 Inf. Buc 16 mai 1977 p.4. 
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*S-a deschis restaurantul „Mioriţa" în sectorul 3 lnf Buc. 25 mai 1977 p.4. 
*Octavian Andronic Itinerar hotelier .. .Jnf Buc. 27 mai 1977 p.1 

273 

*Cel mai mare magazin alimentar din ţară (Pantelimon colţ cu Socului) Romînia 
Liberă, 8 iunie 1977 p.5. 

*Radu Groapă, În sectorul 1. Inaugurarea unor unităţi comerciale .. .Jef. Buc. 20 
iunie 1977. 

*Dumitru Graur, Pieţe noi în Bucureşti Revista Flacăra, 23 iunie 1977. 
*Mircea Scripcă, Acţiuni de reconstrucţie şi reprofilare în reţeaua comercială. 

România Liberă, 29 iunie 1977 p.3. 
*Pe Bd. Banu Manta s-a deschis restaurantul Clăbucet Inf Buc. 29 iunie 1977 p. l. 
*E.Munteanu - Retevoescu, La hotelul „Modem" Jef. Buc. 23 iulie 1977 p.2. 
*P.C., În curînd se deschide hotelul „Bulevard" România Liberă, 19 august 1977 p.5. 
*M. Scripcă În Capitală. Magazine, hoteluri şi restaurante redate circuitului 

comercial România Liberă, 20 august 1977. 
*P.I., Noi profiluri bucureştene (Artera Piaţa Victoriei - Piaţa Chibrit (Filantropia, 1 

Mai) România Liberă, 26 august 1977 p.1,5. 
*Mănescu Vasile, Pe Şoseaua Giurgiului. Cel mai mare magazin Gostat Revista 

Flacăra 8 septembrie 1977 p.9. 
*Eugen Teodoro, [Hotelul] Dorobanţi Revista Săptămîna Culturală 21 octombrie 

1977,p.4. 
*Cornelia Simionescu, Restaurantele din noile cartiere România Liberă, 22 

octombrie 1977 p.2. 
*Pe Şoseaua Giurgiului, blocul M 5 s-a deschis un magazin alimentar-autoservira 

Inf. Buc., 23 noiembrie 1977 p. l. 
*Ion Predoşanu Restaurantul Minion. (Piaţa Amzei) Revista Flacăra, 24 

noiembrie 1977 p.6. 
*Aurel Ghimpu, Hotelul Bulevard la ora întîlnirii cu publicul Inf. Buc. 5 

decembrie 1977 p.4. 
*S-a [re] deschis restaurantul Bulevard pe Bd. Bălcescu nr. 25 Inf Buc. 12 

decembrie 1977 p.5. 
*În Bd. Păcii, bloc 3 s-a deschis o alimentara cu autoservire/ef. Buc. 19 decembrie 

1977 p.2. 
*Astăzi s-au terminat lucrările de amenajare a pieţei Berceni-Sud Jef.. Buc. 17 

decembrie 1977 p.4. 
*În Bd. Brîncoveanu nr.114 s-a deschis o nouă cofetărie Inf Buc. 23 decembrie 

1977 p.1. 
*Ileana Podoleanu, Premial - o firmă care obligă la calitate, diversitate şi noutate 

Scînteia Tineretului, 24 decembrie 1977 p.2. 
*M. Comaroni, Modernizarea şi extinderea pieţei ... lnf Buc. 24 decembrie 1977 p. l. 
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*R. Groapă, În 1978 peste 300 de noi unită~ comerciale Inf Buc. 7 ianuarie 1978 p.2. 
* A.Dohotaru, Un complex alimentar ... (Magazin alimentar ... Diham) Revista 

Flacăra, 19 ianuarie 1978 p.8. 
*R Groapă, O zi cumpărător in cartierul Militari ... bif. Buc. 1 februarie 1978 .. 
*Magazinul alimentar din complexul Mehadia (Giuleşti) a fost modernizat Inf 

Buc. 27 martie 1978 p. l 
*Petre Mihai Băcanu, Spaţiile comerciale din Capitală au ajuns la 820.000 m.p. 

faţă de 656.000 în 1975 România Liberă, 29 martie 1978 p.5. 
*Şos. Alexandriei, bloc P.C. 11 s-a deschis „Alimentara"bif. Buc. 5 mai 1978 p.1. 
*Bd. Păcii 80. S-a deschis unitate a cooperativei „Arta aplicată" Inf.Buc .. 1 O mai 

1978 p.4. 
*Eugen Teodoru,.Athenee Palace Revista Săptămfna culturală, 12 mai 1978 p.4. 
*Şos. Colentina: Spaţii comerciale în amenajare Inf Buc. 3 iunie 1978 p. l. 
*Octavian Andronic Hotel Flora lnf. Buc. 12 iunie 1978 p.6. 
*Bd. Gheorghe Gheorghiu-Dej Modernizarea „Cofetăria Tineretului" şi reintrată 

în circuitul normal Inf Buc. 21 iunie 1978 p.4. 
*Noi dotări comerciale în sectorul IV Inf Buc. 24 iunie 1978 p.4. 
* H. Alexandresu, 27 iunie 1978 S-a deschis „Magazinul Tineretului" pe Calea 

Dorobanţi. Reportaj - Scfnteia Tineretului, 28 iunie 1978 p.2; Scfnteia 30 iunie 1978 
p.1; vezi Inf. Buc. 1 O iunie 1978; 27 iunie 1978 p.1,2 

*Bd. Armata Poporului, Bd. Păcii, noi magazine Inf Buc. 4 iulie 1978 p. l. 
*Str. Trapezului, în cadrul complexului comercial s-a deschis o cofetărie Inf. Buc. 

7 iulie 1978 p.2. 
*Şos. Titulescu nr.94. Alimentara cu autoservire recent inaugurată Inf Buc. 12 

iulie 1978 p.1,2; 14 şi 26 iulie 1978 p.1-2. 
*Octavian Andronic, Invitaţie la grădină (Parcul Trandafirilor) în Piaţa 

Cosmonauţilor lnf Buc. 15 iulie 1978 p.5. 
*Invitaţie la „Pescăruş" Inf Buc .. 22 iulie 1978 p.6. 
*Banu Manta, noi unităţi comerciale Inf. Buc. 25 iulie 1978 p. l. 
*Modernizarea pieţei Rahova Inf Buc. 31 iulie 1978. 
*Şos. Titulescu colţ cu Calea Griviţei o nouă Alimentară cu autoservire Inf. Buc.5 

august 1978 p.4. 
*Noi dotări comerciale în cartierul Malcoci-Vicina. (între şoseaua Sălaj şi 

Rahova) Inf. Buc. 7 şi 11 august 1978. 
*Calea Rahovei 303-397 s-a deschis un complex de servire Inf Buc. 29 august 

1978 p.1. 
*Calea Rahovei - şos. Alexandriei, o viitoare modernă arteră comercială Inf Buc. 

1 septembrie 1978 p.1,2. 
*Ansamblul arhitectonic „Dunărea" Romfnia Liberă, 13 septembrie 1978 p.1,2 
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*Str. Trapezului, Magazin alimentar general cu autoservire deschis cu puţin timp 
în urmă. Inf Buc .. 9 octombrie 1978 p.4. 

*Şos. Mihai Bravu, bl. P.15, mai multe unităţi comerciale lnf Buc. 19 octombrie 
1978 p.1. 

*În Bd. Păcii, blocul G.2 s-a amenajat „recent" un nou complex de servire a 
populaţiei /nf. Buc. 24 octombrie 1978 p. l. 

*În Piaţa Pantelimon îşi va începe activitatea restaurantului „Ulpia" /nf. Buc. 27 
octombrie 1978 p.2. 

*Noi spaţii comerciale în preajma inaugurării Inf. Buc. 1 decmbrie 1978 p.6. 
*Bd. N. Titulescu, bl. 23 s-a deschis magazinul de mezeluri brânzeturi Inf Buc. 

9 decembrie 1978 p. l. 
*Şos. Giurgiului, bloc 4 B s-au amenajat trei unităţi foto, geamuri-oglinzi şi 

reparaţii de aparaturi casnice Inf Buc. 28 decembrie p. l 
*Voiculescu Stelian, Zestrea comercială a Capitalei sporeşte necontenit Scînteia, 

11 ianuarie 1979 p.2. 
*Pe şoseaua Pantelimon nr.117 (bl.205-207) a fost deschis zilele trecute un nou 

magazin alimentar cu autoservire Inf. Buc. 20 ianuarie 1979 p.4. 
*„Etalon" - magazin din calea Dorobanţi - spaţiu comercial nou Inf.Buc. 12 

februarie 1979 p.4. 
*Sam Horia Complexul „Flora" cel mai nou hotel al Capitalei Tribuna Romîniei, 

15 februarie 1979. 
*Pe Aleea Feteşti nr.16 s-a deschis zilele trecute un modern complex comercial 

Inf Buc. 14 martie 1979 p.1. 
*Complexul hotelier „Flora" Revista Tribuna României 15 martie 1979 p.3. 
*D.Târcob, Noutăţi în comerţul bucureştean Scînteia, 28 martie 1979 p.3. 
*Modernizări în comerţul bucureştean lnf Buc. 29 martie 1979. 
*Ieri s-a deschis cofetăria „Casata" lnf Buc. 26 aprilie 1979 p.2. 
*Eftimiu Eugen Premiere comerciale Inf. Buc. 30 aprilie 1979. 
*Eftimiu Eugen, O posibilă ivitaţie la „Sebeş-ul" din Giurgiului - despre noul 

restaurant cu acest nume din Bucureşti Inf Buc. 3 mai 1979 p.4. 
*R. Groapă Ieri dimineaţă s-au deschis pe calea Rahovei şapte unităţi comerciale 

Inf. Buc. 2 iulie 1979 p.2. 
*Modernizări de pieţe, lnf. Buc. 5 iulie 1979 p.2; 17 iulie 1979 p.3; 8 noiembrie 

1979p.5. 
*Magazinul intreprinderii de încălţăminte Progresul - Şoseaua Iancului, bl. l 09 

InfBuc. 11iulie1979. 
*M.Scripcă, Noi unităţi comerciale ... România Liberă, 17 august 1979 p.2. 
*R. Groapă 18 unităţi comerciale în preajma inaugurării Inf Buc. 18 august 1979 p.4. 
*La parterul noului bloc din Calea Victoriei colţ cu Republicii - complexul 
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comercial Delta Dunării InfBuc. 2 octombrie 1979. 
*S-a deschis cofetăria „Ambasador" la hotelul cu acelaşi nume. Inf Buc. 8 

octombrie 1979 p.2. 
*Inaugurarea hotelului Ambasador, /nf Buc. 8 octombrie 1979. 
*R. Groapă, Pantelimon - o arteră comercială de prim rang /nf. Buc. 26 noiembrie 

1979 p.4. 
*Inaugurări comerciale Inf. Buc.27 octombrie 1979 p.4. 
*Sectorul 1. Încă 15.000 de metri pătraţi de suprafaţă comercială Inf. Buc. 3 

noiembrie 1979 p.4. 
*E. Eftimiu, În prag de inaugurare:"Galeria modei" (Pantelimon) Inf. Buc: 5 

noiembrie 1979 p. 4. A intrat de circuit funcţional: 5 decemvrie 1979. 
*O veche unitate într-o ambianţă nouă [restaurantul „Moldova"] Inf Buc.17 

decembrie 1979 p.4. 
*R. Groapă În curînd primele inaugurări comerciale ale anului, Inf Buc. 8 

ianuarie 1980 p. 1,2. 
*Gh. Preda,Dezvoltarea şi modernizarea reţelei comerciale bucureştene România 

Liberă, 14 ianuarie 1980 p.5. 
* Georgescu Emilian, „Carul cu Bere" unitate centenară în cel de al doilea secol 

de existenţă. Revista Comerţ modern nr. 14 ianuarie-februarie 1980, p. 64. 
*M.R. Sectorul 2. Premiere comerciale Inf Buc. 5 martie 1980 p. 2. 
*Gr. R„ În sectorul 6. O vastă reţea de unităţi comerciale /rif. Buc. 25 martie 1980 p.1,2. 
*Eugen Eftimiu,Inaugurări comerciale InfBuc. 29 aprilie 1980 p.3 
*Bărbulescu M. Noi magazine pe bd. Metalurgiei. Inf Buc. 15 mai 1980 p.2. 
*R. Gr. 59 de premiere comerciale Inf Buc. 12 iunie 1980 p. l. 
*Sectorul 6. O nouă piaţă agroalimentară InfBuc. 23 iunie 1980 p.4. 
*R.M , În sectorul 1. Premiere comerciale Inf Buc. 26 iunie 1980 p.2. 
* G .A„Noi unităţi comerciale în Capitală, Inf.Buc. 29 iulie 1980 p.1. 
*Rădulescu M, În sectorul 1. Dezvoltarea reţelei comerciale. Inf Buc. 31 iulie 1980.p. l. 
*De azi un nou obiectiv comercial în sectorul 2 - Piaţa Tunari Irif.Buc. 2 august 1980 p.2 
*La parterul noilor blocuri de pe bd. Metalurgiei s-au deschis în ultimul timp mai 

multe unităţi comerciale. Printre ele şi un magazin alimentar cu autoservire. Inf Buc. 
6 august 1980.p. 

*Magazinul alimentar general cu autoservire deschis pe str. Lujerului bloc 22. 
Inf Buc. 13 august 1980 p.4. 

*Popa Gheorghe, Capitol, Bulevard, Naţional. O punte între Bucureştii de ieri şi 
de azi. Revista Flacăra 21 august 1980 p.24. 

*Un mare centru comercial de desfacere în bd. Păcii Irif. Buc. 5 septembrie 1980 p.3. 
*Eugen Eftimie, Reţeaua unităţilor din sectorul 5 în continuă exindere., Inf Buc. 

8 octombrie 1980. 
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*În sectorul 1 s-a deschis Complexul comercial „Amzei". Inf Buc. 11 octombrie 
1980, p.6. 

*În comuna Măgurele cooperaţia de consum a deschis într-o construcţie nouă un 
modem complex comercial /nf. Buc. 17 octombrie 1980 p.3. 

*Groapă R., Reţeaua comercială în continuare extindere şi modernizare în 
Capitală. Jnf Buc .28 octombrie 1980 p.1,2. 

*De câteva zile în calea Dorobanţilor nr. 30 I.C.R. a deschis o modernă cofetărie 
*(l.C.R =Intreprinderea de Cofetării di Răcoritoare) Jnf.Buc. 12 noiembrie 1980 p.4. 
*Concomitent cu darea în folosinţă a noilor blocuri de locuinţe, bd. Lacul Tei işi 

conturează tot mai mult şi profilul de arteră comercială. /nf Buc. 1 decembrie 1980 p.2. 
*S-a deschis rotiseria „Brezoianu" lnfBuc. 2 decembrie 1980. p. 2 
*În sectorul 6, Reţeaua de magazine în continuă extindere lnf. Buc. 4 decembrie 

1980, p.1. 
*Petru C., În sectorul 2 extinderea si modernizarea reţelei de alimentaţie publică 

lnf.Buc.15 decembrie 1980.p.1. 
*Beneficiari, bucureşteni. În acest an 109 premiere comerciale lnf Buc. 16 

decembrie 1980 p.1,2. 
*Între cele 196 de unităţi comerciale date în folosinţă în acest an se aftă şi recent 

inaugurata „Alimentara" cu autoservire din şos. Pantelimon nr.146 bl.101 /nf Buc.24 
decembrie 1980.p.4. 

*Trăilă Cemescu, Caracteristici ale organizării de dotări şi servicii. Revista 
Viitorul Social, nr.3 1980 p.520-530. 

*Hotelul „Intercontinental" Bucureşti,Revista Muzee şi Monumente an.17 1980 
nr.4-5 pag.182 . 

*Bulevard - hotel restaurant Revista România Pitorească. nr.l, 1981, p.19. 
*R. Groapă, Reţeaua comercială într-o continuă dezvoltare şi modernizare Jnf. 

Buc. 7 ianuarie 1981 p.1,3 
*Gh. Preda, Comerţul bucureştean ăn 1981,România Liberă, 12 ianuarie 1981 p.3. 
*S.Postolache, Hotel Flora Revista Flacăra, 12 februarie 1981 p.7. 
*În această decadă a cadourilor vă propunem un popas şi la Magazinul Tineretului 

din Calea Dorobanţilor. lnfBuc. 25 februarie 1981. 
*Noi unităţi comerciale în Drumul Taberei şi Militari Jnf Buc. 26 februarie 1981. 
*R. Groapă, Piaţa Socului - o puternică zonă comercială Jnf Buc. 17 martie 1981 p.1,2. 
*Modernizarea pieţei Reşiţa lnfBuc. 19 martie 1981. 
*T.M., „Predeal" ... via [cofetăria] Scala/nfBuc. 23 martie 1981 p.2. 
*Radu Nicolescu Argumente pentru agrement [Complexul turistic „Parc"] lnf 

Buc. 28 martie 1981 p.2. 
*D. Bîrlădeanu „Pescăruş" nume şi renume Revista Flacăra, 2 aprilie 1981.p,2 l. 
*M. Rădulescu. Reporterii transmit: În sectorul 1, 17 noi unităţi comerciale /nf. 
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Buc. 10 aprilie 1981, p. 1, 2. 
*Eugen Eftimiu, Ieri s-a deschis „Melody Bar" Jnf Buc. 25 aprilie 1981 p.4. 
*Sîmbătă 25 aprilie s-a deschis la parterul blocului 49 A din Cal. Moşilor o 

modernă berărie.Inf. Buc. 27 aprilie 1981 p.4. 
*Romeo [Groapă] În aceste zile numeroase inaugurări comerciale la parterul 

blocurilor de locuinte. lnf. Buc. 27 aprilie 1981 p.4. 
*Un nou complex hotelier in Capitală. Complexul hotelului Internaţional proiectat 

de Institutul „Proiect Bucureşti" Revista Tribuna României 1 mai 1981 
*Exinderea pieţei Moghioroş Inf Buc. 4 mai 1981 p.4. 
*R. Groapă Complexul expoziţional din Piaţa Scînteii „Tîrgul Bucureştiului" Inf 

Buc. 6 mai 1981 p.6. 
*Şt. Catană, I.A.P.L. Amzei - cea mai mare intreprindere de alimentaţie publică 

din Capitală. Revista Comerţ Modern, mai 1981 p.57. 
*R. Groapă „Tîrgul Bucureştiului'', o zonă comercială de mare atracţie. lnf. Buc. 

17 iunie 1981 p.4. 
*R.M, În sectorul 1. Se extinde reţeaua comercială. Inf Buc.23 iunie 1981 p. l. 
*Gr.R., În sectorul 6, 27 premiere comerciale. Inf Buc. 7 iulie 1981. 
*În zestrea comercială bucureşteană încă 8224 mp. Inf Buc. 3 august 1981, p.4. 
*Bondoc Gabriela Azi vă informăm despre extinderea şi modernizarea reţelei 

comerciale a Capitalei. Scînteia, 14 august 1981, p. 2. 
*De la începutul acestui an reţeaua comerţului alimentar bucureştean s-a extins 

cu încă 35 de noi magazine. Altele au fost modernizate. Printre ele şi magazinul din 
complexul Pajura 2. Inf. Buc. 19 august 1981, p 4. 

*Petre Mihai Băcanu Zig-zag. În sectorul 1 al Capitalei au fost inaugurate 20 noi 
spaţii comerciale însumând peste 4200 m.p.România Liberă, 20 august 1981, p.5. 

*Vizita tovarăşului Nicolae Ceauşescu în pieţele Capitalei. Scînteia, 22 august 
1981 p. 1-3. 

*101 premiere comerciale în Capitalei. Inf Buc. 22 august 1981, p.6. 
*Complexul hotelier Calea Victoriei - Luterană , o prezenţă monumentală în 

centrul oraşului. Inf.Buc. 11 septembrie 1981, p. l. 
*Dumitru Gabriel. Berea„. cu carul. Istoria berăriilor bucureştene Inf.Buc. 26 

septembrie 1981 (Informaţia Magazin p. 7). 
*G. Bondoc Azi vă informăm: Piaţa Gh. Şincai Scînteia. 1 octombrie 1981 p.2. 
*Vtzita tovarăşului Nicolae Ceauşescu în pieţe şi magazine. Scînteia, 11 octombrie 1981 p.1-3. 
*O nouă unitate reprezentativă a alimentaţiei publice bucureştene: berăria - restaurant 

,,Rahova".Revista Comerţ modem 15 nr.66, 6 noiembrie-decembrie 1981, p.58. 
*S-au redeschis unităţile de alimentaţie publică „Doi cocoşi" şi „Mehadia". Inf. 

Buc. 9 noiembrie 1981, p.4. 
*O nouă zonă comercială în Capitală. InfBuc. 1981, p.1,3. 
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*O nouă inaugurare - magazinul alimentar cu autoservire de la parterul blocului 
217, Şos. Pantelimon Munca, 20 noiembrie 1981, p.9. 

*În sectorul 2 noi dotări comerciale pe platforma Pipera. /ref. Buc. 1 decembrie 1981, p.1. 
*O puternică dezvoltare a reţelei comerciale bucureştene. În acest an alte 133 de 

noi magazine. Calea Moşilor o principală şi modernă arteră comercială. În 1982 s-a 
prevăzut deschiderea altor 21 O diverse unităţi comerciale. Jnf Buc. 24 decembrie 
1981, p.1,2. 

*G. Alexandrescu, I.A.P.L.Central se recomandă. Almanahul Flacăra, 1981, p.416. 
*Viorel Ioaniţescu, Din viaţa unor hoteluri bucureştene. Almanahul Flacăra 

1981, p.400-403. 
*Ion Dulgheru, Caru cu bere. Mâncare şi chelneri. Album Literar- Gastronomic 

Bucureşti 1982 p.81, editat de revista Viaţa Românească. 

*C.N.Ciotei, Magazinul, cadru ambiant de educaţie estetică. Revista Comerţul 
Modern, nr.2, 1983. ., 

*Gabriela Bondoc, O reprezentativă arteră comercială a Capitalei [calea Moşilor] 
Scînteia 27iuniel 985. 

*R. Groapă, A intrat integral în circuitul comercial complexul „23 august" .. lnf 
Buc. 1 iulie 1985. 

*Romeo Groapă, O nouă mare arteră comercială „13 septembrie" lnf Buc. 10 
iulie 1985. 

*Marius Georgescu, Piaţa agroalimentară Pantelimon-Delfinului România 
Liberă, 14 august 1985. 

*R. Groapă, În cartierul Pantelimon a fost deschis azi marele complex comercial 
de desfacere a produselor agro-industriale. Jnf Buc. 21 august 1985. 

*R. Gr., Centrul de fflbricaţie a produselor culinare din complexul Pantelimon. 
Jnf Buc.22 august 1985. 

*Nicolae Ceauşescu, Sarcinile comerţului. Revista Comerţul Modem, 1985, nr.3.p. 2. 

SUMMARY 
The article presents parts of the realities in the socialist commerce of Bucharest -

sequences in a wider mosaic; taken as such, one would think as real the communists' 
concern for the we/1-being of the people. ln /act, the lot of shops, restaurants, food 
departments was empty, and the privileged could only buy their goods (clothes, 
food) /rom special stores, inaccessible to the ordinary members of society. The 
unprivileged had to either suffer lacks and privations worthy of true ascesis, or 
cultivate "connections" with the personnel in charge of se/ling goods necessary for 
the living, so the subversive commercial relations enhanced during the communist 
era, in Roman ia, generated a part of the corruption style in function today. 
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ODINIOARĂ, DE 1 MAI ÎN BUCUREŞTI 

dr. Lelia Zamani 

Din vremuri vechi, prima zi a lunii mai a fost în conştiinţa populară de la noi 
o zi specială. A fost ziua în care întreaga natură, renăscută din amorţirea frigului, 
cunoştea pe deplin bucuria şi feeria primăverii, ca prima zi a lunii florilor (florar). 

Ziua de l Mai poartă şi numele şi de Armindeni, după Sfântul Ieremia a cărui 
sărbătoare este atunci 1• Obiceiul era, în această zi, la românii din Bucovina, Moldova 
şi la cei din Muntenia de „a frige de Armindeni un miel şi a se duce în pădure într-o 
dumbravă, luncă, la vie sau în grădină unde este iarbă verde, a se pune acolo la umbra 
unui copac şi mâncând friptură de miel, a bea pelin, şi dacă nu este din acesta, atunci 
vin din celălalt punând în el pelin verde". Nelipsiţi de la petrecere erau şi lăutarii „de 
le cântă şi astfel petrec apoi până către seară, când se întorc în sat cântând şi bând, 
împodobindu-se pe la pălării cu flori de liliac, dacă e înflorit şi cu pelin verde"2• 

Dacă prima zi de Mai cădea miercurea sau vinerea, adică în zi de post, petrecerea 
nu mai putea avea loc, datorită resticţiei la came. Cu toate acestea erau şi excepţii, 
deoarece „ciocoiaşii de la ţară" nu ţineau seama de astfel de interdicţii şi-l „petrec 
întotdeauna"3

• 

Nici locuitorii Bucureştilor nu făceau excepţie în a sărbători această zi, iar ieşirea 
în natura pulsând de frumuseţe şi prospeţime devenea o tentaţie de neocolit. Astfel, 
cea mai mare parte dintre locuitorii capitalei având pregătit coşul cu de-ale mâncării 
şi băuturii o porneau la iarbă verde, unde petreceau toată ziua, bucurându-se în acest 
fel de primăvară. La mare cinste de Armindeni era pelinul, atât planta verde, cât şi 
vinul de pelin. Apa de izvor, împreună cu vinul, cafeaua şi tot felul de bunătăţi aduse 
de acasă făceau parte din veselia obligatorie a sărbătorii. 

Ieşirea la iarbă verde nu se făcea, însă, oricum. Bucureştenii grupaţi pe familii ori 
prietenii stabileau din vreme unde să petreacă ziua de 1 Mai şi ce bucate şi băutură 
să aducă cu ei. Locurile socotite a fi potrivite pentru acest gen de ieşiri erau, în afară 
de unele grădini cu birt unde se putea mânca şi bea bine, „pajiştile împădurite din 
Băneasa Herăstrăului şi Mogoşoaia, cele de pe apa Colentinei şi de la „Trei lulele" 

I. Simion Florea Marian, Sărbătorile la Români, Studiu etnografic, voi. III, Institutul de Arte Grafice 
Carol Gobl, Bucuresci, 190 I, p. 288. 
2. Idem, p. 293. 
3. Idem. 
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din Ciurel (pe apa Dâmboviţei în sus) sau, mai apropiate, cele din preajma fântânii 
Brâncovenesei de sub Cotroceni şi a lui Cantacuzino de sub Dealul Filaretului"4

• 

Locurile unde ieşeau bucureştenii erau, astfel, cele din împrejurimile oraşului. Un 
astfel de loc amintit era Băneasa, aflată în nordul capitalei. Odinioară, de Armindeni, 
acolo era locul preferat al boierilor care veneau împreună cu familiile şi cu slugile. 
Acestea din urmă aveau îndatorirea de a aduce bucatele pregătite din vreme şi a-i 
servi pe stăpânii lor, când li se cerea. O descriere extrem de plastică a petrecerii 
de Armindeni de la Băneasa a realizat-o locotenent-colonelul Dimitrie Pappasoglu 
care, nu scrie nimic de mâncare şi băutură, ci de ofiţeri, boieri, boieroaice, fii şi 

fiicele acestora, care se desfătau în acea dumbravă cu poezii, dansuri: valsuri, polcă 
şi cancan, dar şi cu întreceri cu cai; totul învăluit în cântecul păsărilor, la care se 
alăturau muzicile vremii5• 

Un alt loc de petrecere a fost şi la Herăstrău. Numele de Herăstrău se pare că vine 
de la faptul că apele Colentinei puneau cândva în mişcare un ferăstrău de tăiat lemne. 
Astfel s-a născut numele lacului şi al locului dimprejur. Acolo venea să se desfete cu 
tot felul de delicatese, în acorduri de meterhanea şi Alexandru Vodă Ipsilanti, care 
pusese a i se ridica şi un chioşc. 

O altă destinaţie era şi Grădina Bordei care, prin 1880 se înfăţişa ca „o adevărată 
pădure cu arbori bătrâni şi tineri, cu pajişti frumoase", unde veneau „locuitorii 
mahalalelor să petreacă începutul primăverii"6 • 

Şi în Grădina Ioanid, grădină mare cu pomi fructiferi, veneau prin 1870-1900, 
locuitorii din mahalalele învecinate la iarbă verde7

• 

Un alt loc unde mai mergeau bucureştenii de 1 mai, înainte de jumătatea secolului 
al XIX-iea era livada baronului Barbu Bellu. Aflată pe Calea Şerban Vodă, livada 
avea pe lângă meri, cireşi, pruni şi nuci, şi copaci exotici: portocali şi lămâi. Locul 
era destul de întins, cu izvoare având apă bună, iar mai jos un heleşteu plin cu peşti. 
„Negustorii, arendaşi ai grădinii baronului, umblau printre mesele muşteriilor ori 
printre pâlcurile întinse pe iarbă, cu tărgile în braţe şi potrivindu-le gâtul lung peste 
bărdacele setoase, slobozeau vinul cu buricul degetului. Când li se istoveau puterile 
şi banii, clienţii trânteau cu oala în pământ, ca să nu mai bea alţii după ei. Nu era de 
mirare atâta sete, când pe grătare sfârâia pastrama de capră, iar pe tarabe spânzura 
semiluna ardeiată a ghiudemurilor. Chiar şi plăcintele răsturnate în uriaşe tăvi de 
aramă, peste cotloane cu jar, când erau cu brânză, aveau atâta piper că abia se mai 

4. George Costescu, Bucureştii vechiului regat, Editura Capitel, 2004, p. 373-374. 
5. Lt.-Colonel D. Pappasoglu, Istoria fondării oraşului Bucureşti, Fundaţia Culturală Gheorghe Marin 
Speteanu, Bucureşti, 2000, p. 24-25. 
6. Paul Filip, Bătrânul Cişmigiu, Primăria Municipiului Bucureşti, ARCUB-Centrul de Proiecte 
Culturale, Bucureşti, 1999, p.24. 
7. Idem. 
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cunoştea tocătura. Cum de obicei se mânca şi cu came şi cu brânză, doar vinul alina 
necazurile muşteriilor"8 • 

La 1858, la propunerea lui C.A. Rosetti, Barbu Bellu a donat oraşului livada care, 
împreună cu o parte a moşiei Văcăreşti a fost folosită pentru înfiinţarea cimitirului 
care avea să-i poarte numele. Se pare că, în primii ani de după înfiinţarea cimitirului, 
bucureştenii încă veneau aici de Armindeni, obişnuiţi cu locul. 

De altfel, numeroase erau pădurile, grădinile, livezile şi pajiştile în care 
bucureştenii petreceau de Armindeni ... 

După ce hotărau locul unde urmau să meargă, fiecare ajungea acolo după 
posibilităţi: unii cu trăsurile lor, alţii cu trăsurile de Herasca, „un fel de diligenţe 
încăpătoare, acoperite cu piele şi care se găseau în oraş, în mahalaua Herasca de 
lângă Sfânta Vineri", ori cu „trăsuri de piaţă sau cu brişti cu leagăn tocmite cu o zi
două mai înainte'', iar alţii, pe jos9

• Veneau, cum s-a mai spus, în grupuri de prieteni 
sau familii. Mai toţi duceau cu ei coşuri pline cu mâncare şi băutură. Odată ajunşi, 
alegeau un loc pe iarbă, la umbră de preferinţă, şi, într-o clipită, femeile întindeau pe 
jos pături, ştergare şi chiar rogojini. Apăreau îndată şi farfuriile cu tacâmuri şi tăvile 
pline cu bunătăţile preparate acasă. Nici băutura nu era uitată, căci aveau grijă bărbaţii 
de asta. De altfel, aceştia plecau destul de repede de lângă consoarte şi copii, pentru 
a vedea ce mai puteau aduce la masă, bunăoară ceva raci vii pentru fiert, ori peşte 
viu, pentru o saramură de „caracudă, biban, albişoară sau roşioară'', cu mult ardei 
iute 10

• De asemenea, se putea cumpăra vin, mici, caşcaval, pâine, ridichi, precum şi 
oale noi de un litru. „Cumpărai mai întâi o oală nouă nesmălţuită - sau mai multe 
- la preţul de 1 O bani una, apoi te duceai la cumpăratul vinului. Într-un gârlici de 
pivniţă era aşezat un butoi cu vin; un om sta în picioare şi împărţea. Fiecare muşteriu 
întindea oala sub cană, vinarul o deschidea şi lăsa să curgă vinul, după ce primea 
anticipat suma de 80 de bani, plata litrului. O coadă nesfărşită aştepta să vie rândul 
fiecăruia"''· Urma apoi o altă coadă la care bărbaţii aşteptau răbdători, la grătarele 
cu mititei, după care plecau în căutare de ridichi, pâine şi caşcaval. Peste tot, de jur 
împrejur „strigăte, împinsături, înghesuială, miros de cârnaţi, înăduşeală" 12 • 

În sfărşit, toate cele de trebuinţă fiind achiziţionate, bărbaţii se întorceau la 
familii şi prieteni şi începea festinul. La mare cinste era, pe lângă cele cumpărate 
şi friptura de miel, adusă de acasă, chiar dacă era rece, şi mai ales cei câţiva pui 
la frigare, rumeniţi şi îmbietori, abia luaţi de pe foc. Se mai adăuga şi pastramă, 

8. Alexandru Predescu, Dâmboviţă, apă dulce „„Editura Albatros, Bucureşti, 1970, p. 176. 
9. George Costescu, op.cit„ p.74. 
10. Idem. 
11. Constantin Bacalbaşa, Bucureştii de altădată, Editura Eminescu ( 1878-1884), Bucureşti, 1993, p. 135. 
12. Idem. 
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brânza nouă cu ceapă şi usturoi verde, pe lângă care alunecau ca unse ţoiurile cu 
ţuică care sporeau şi închinările ce se făceau. Iar atmosfera era pe măsură! „Era 
pitoresc. Bărbaţii dezbrăcaţi de jiletcă or la cămaşă, femeile cu testimelele desfăcute, 
cu coadele resfirate, toţi învioraţi de băutură, vorbeau deodată, ori cântau; câteodată 
aceste petreceri se sfârşeau şi cu straşnice păruieli." 13 Nelipsiţi erau şi lăutarii, de 
regulă un scripcar, un cobzar şi un ţambalagiu, care cântau cântece de joc, dar şi 
de inimă albastră, transformând prânzul aparent liniştit într-un adevărat chef, care, 
cu greu se stingea. Doar răcoarea serii, oboseala copiilor şi terminarea stocului de 
băutură dădeau semnalul de sfârşit al petrecerii. 

Cu toate acestea, nu liniştea era cea care se înstăpânea odată cu terminarea 
petrecerii, cum se putea crede, ci tocmai reversul. Peste tot, odată cu plecarea 
bucureştenilor ~e revărsau, fără încetare, pocnete mai îndepărtate ori mai apropiate 
de oale sparte, obiceiul fiind ca oala de lut folosită la băut vinul să fie spartă cu putere 
de pământ, odată cu părăsirea locului de „bătaie". 

Întoarcerea acasă se înfăptuia într-o cu totul altă ordine decât la sosire. În trăsurile 
din faţă, se aflau cucoanele cu copii mai mult adormiţi, după ele veneau slugile, 
cu brişca unde se găseau şi vasele şi tacâmurile murdare şi sticlele goale, şi doar 
la sfârşit veneau şi boierii nedezlipiţi de taraf şi de restul de sticle de vin pentru a 
încheia cum se cuvine ziua. Bucureştenii aflaţi pe jos abia se târau spre casă, chiar 
dacă acum coşurile le erau mai mult goale. Oboseala, mâncarea multă şi vinul băut 
îşi spuneau cu prisosinţă cuvântul. Câteva zile în şir Băneasa, Herăstrăul, Şoseaua, 
Pantelimonul, Filaretul, precum şi celelalte grădini păstrau prin iarba lor coji de ouă 
roşii, cioburi de oale, farfurii şi sticle, ambalaje, hârtii, precum şi tot felul de rămăşiţe 
de la ospăţul zilei de Armindeni. 

După Armindeni urmau încă alte două petreceri îndătinate: Sânzienele Drăgaicei 
şi apoi Sâmbăta Morţilor. Venea apoi un interval mai mare de pauză, care se sfârşea 
de Ziua Crucii pe 14 septembrie, când începea şi Cârstovul Viilor14• 

După cum se poate vedea, petrecerea de 1 Mai, ori de Armindeni, cu ieşirea 
la iarbă verde, a fost una îndătinată, sărbătorită cu mult timp înainte de apariţia 
revendicărilor muncitoreşti şi de sărbătorirea zilei de I Mai ca zi a celor ce muncesc. 

Dar cum s-a ajuns ca ziua de 1 Mai să fie zi de sărbătoare a muncitorilor? 
În general, ziua de muncă a muncitorilor de pretutindeni era de 12-14 chiar şi 

16 ore, motiv pentru care una dintre principalele revendicări ale acestora, odată cu 
începuturile organizării lor, a fost reducerea orelor de lucru la opt ore pe zi. 

În Canada, sindicatele şi-au făcut cunoscută prezenţa, la început, în 1872. Un an 
mai târziu, la Montreal, s-a format Liga muncitorilor, care a organizat manifestaţii 

13. Idem. 
14. George Costescu, op.cit„ p.375. 
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şi a cărei principal scop era ca ziua de lucru să fie de opt ore. În 1880 a apărut 
în Statele Unite o nouă mişcare, numită „Cavalerii muncii", care s-a extins şi 

în Canada. Atât în Canada, cât şi în Statele Unite ale Americii, s-a hotărât, în 
1886, organizarea unei greve generale în ziua de l Mai pentru reducerea orelor 
de muncă. În Statele Unite mişcarea a fost cel mai bine organizată, în special la 
Chicago. Au participat sindicalişti, dar şi nesindicalişti, care au înfruntat poliţia, 
existând şi ceva victime. Poliţia a arestat şi câţiva conducători socialişti, care au 
fost condamnaţi la spânzurătoare. 

În amintirea grevelor muncitorilor ceferişti din Chicago, din mai 1886, înfrânte 
de administraţia americană, s-a hotărât, de către primul Congres al Internaţionalei 
a II-a de la Paris, din 1889, ce reunea partidele social - democrate ale vremii, să 
se sărbătorească 1 Mai ca o zi a oamenilor muncii, a solidarităţii internaţionale, 
începând cu anul 1890. 

Mişcarea muncitorească din România a fost reprezentată la Congresul de 
constituire a Internaţionalei a II-a prin 5 delegaţi. 

Presa din ţară a aşteptat cu ceva temeri prima sărbătorire a zilei lucrătorilor din 
întreaga lume, din anul 1890, dar totul a decurs paşnic. Tulburări ceva mai serioase 
au fost a doua zi. 

Cea mai importantă manifestaţie, dar şi cea mai paşnică a fost la Viena unde 
50.000 de muncitori au pornit, la orele 14, spre Prater. Un public de două ori mai 
numeros s-a strâns să-i privească. Lucrătorii au ieşit afară din oraş spre diverse locuri 
de petrecere şi s-au întors la ora zece seara15

• La Pesta 25.000 de oameni au plecat, 
tot la ora 14, înspre păduricea oraşului. Ei purtau steaguri tricolore şi albe, nu şi 

roşii, pe care erau scrise „opt ore de lucru, opt ore de recreaţie, opt ore de somn" sau 
numai „8,8,8". În pădurice au fost ţinute discursuri, apoi lucrătorii au petrecut până 
seara şi s-au întors în linişte la casele lor. La Berlin numărul lucrătorilor prezenţi 
la manifestaţii, după estimările făcute, au fost un sfert din total. S-au adunat prin 
diverse grădini şi berării, petrecând toată ziua. În Elveţia s-a lucrat pretutindeni. 
La Bruxelles nu s-a făcut nici o manifestaţie. La Paris au existat multe altercaţii 
între lucrători şi poliţie, dar fără consecinţe deosebit de importante. O sută dintre 
manifestanţi au fost arestaţi din cauza refuzului de a circula. În oraşele industriale 
ale Franţei s-a sărbătorit 1 Mai pretutindeni, dar fără tulburări. În Italia a fost linişte, 
mai ales că a plouat într-una. 16 

Presa nu a ignorat nici manifestaţia de la noi, conştientizându-se însă clar faptul 
că „în ţara noastră dezvoltarea industrială nu a luat un avânt mare", iar revendicările 

15. Sărbătoarea muncitorilor, în „Timpul", anul XI, nr.130, duminică 22 aprilie, p. I. 
16. Idem, p. 2 
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cerute nu aveau acelaşi impact ca în alte ţări 17 • Era un fapt firesc, deoarece la noi 
muncitorii nu erau prea mulţi şi nici bine organizaţi, majoritatea populaţiei fiind 
formată din ţărani. 

Reacţiile la sărbătoare, care nu s-a ţinut chiar pe 1 Mai, ci mai devreme, în aprilie, 
au fost destul de diferite, şi atunci, şi de-a lungul timpului. 

Astfel, ziarul Timpul arăta succint că „duminică a fost şi petrecerea lucrătorilor 
bucureşteni la Trocadero, sub conducerea lui Nădejde, C. Mille şi alţii cari au ţinut să 
imiteze pe organizatorii manifestaţiior de 1 mai din străinătate" 18 • Ştirea a fost reluată 
câteva zile mai târziu adăugându-se şi câteva comentarii proprii. Astfel se arată că 
lucrătorii din Bucureşti au petrecut la grădina Trocadero de la Filaret, asociindu-se 
astfel la manifestaţia făcută de lucrătorii din celelalte ţări în favoarea celor opt ore de 
muncă. Acolo oamenii „s-au dus să petreacă şi când colo s-au pomenit cu dl. Costică 
Mille care a început să ţină discursuri" şi care a pus să se cânte la venirea lui imnul 
regal. Petrecerea a durat zece ore 19

• Proporţiile manifestaţiei n-au fost specificate 
acolo, dar se pare că s-au amplificat cu trecerea timpului, cu deosebire în regimul 
comunist, când s-a apreciat că sărbătoarea din 1890 a scos în stradă cinci mii de 
muncitori. Se aminteşte de „o impresionantă procesiune", iar „pe dealul Filaretului 
s-a organizat o mare întrunire publică"20 • 

Desfăşurarea evenimentului este cuprinsă pe larg în ziarul Lupta de miercuri, 
25 aprilie 189021

, unde apare şi faptul că manifestaţia muncitorilor a fost organizată 
de Clubul Muncitorilor pentru reducerea orelor de muncă la opt şi, care, măcar în 
privinţa numărului participanţilor, poate fi şi ea bănuită de o oarecare exagerare. 
Astfel, dimineaţa, încă de la ora opt, lumea a început să se strângă în sala Clubului 
Muncitorilor din Strada Academiei, iar la ora 1 O, se arată că se adunaseră cam 1.000 
de oameni care, în mare parte, aşteptau în stradă. La aceeaşi oră a pornit şi convoiul. 
În frunte era plasată fosta muzică a Gărzii Naţionale. Urma apoi un muncitor care 
purta steagul roşu al Clubului, după care venea „comitetul executiv, comitetul 
general, ţăranii şi diferitele bresle". În mijlocul cortegiului doi lucrători ţineau o 
pânză mare roşie pe care sta scris: „Ajunge 8 ore de muncă pe zi". Pe margine, 
douăzeci de steaguri roşii cu inscripţia „8 Ore" erau purtate de alţi muncitori. 
Convoiul a pornit în linişte mărindu-se pe drum. A străbătut Bulevardul Academiei, 
Calea Victoriei, Strada Carol, Piaţa Sfântul Anton, Calea Şerban Vodă, ajungând 
la Trocadero la ora unsprezece şi jumătate. La destinaţie s-a estimat că au ajuns 

17. Manifestaţia de 1 Maiu, în „Timpul", anul XI,nr. 11, duminică I aprilie 1890, p. 2. 
18. Ultimele informaţii, în „Timpul", anul XI, nr. 130, duminică 22 aprilie, p. 3. 
19. JO ore la Filaret, în „Timpul", anul XI, nr. 131, miercuri 25 aprilie, 1890, p. I. 
20. Matichescu Olimpiu, 1 Mai în România 1890-1970, Mica Bibliotecă de Istorie, Institutul de Studii 
Istorice şi social politice al C.C. al P.C.R., Bucureşti, 1970, p. 17. 
21. Lupta, anul VII, seria IV, nr. I I 07, Bucureşti, miercuri 25 aprilie 1890, p. 1 . 
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cam 2.000 de oameni. Intrarea nu a fost liberă, ci s-au plătit bilete. Acolo au fost 
ţinute în total şase discursuri, oratorii fiind „Alexandru Ionescu, Constantin Mille, 
Ion Nădejde, Alexandru Radovici, I. Ca tina şi Costin"22

• Apoi a început petrecerea: 
„danţul începe, şi, cu el şi veselia care ţinu neîntrerupt până noaptea". La ora şase 
seara, Constantin Mille a mulţumit în numele clubului şi a cerut ca totul să se termine 
paşnic, aşa cum a început, anunţând că această sărbătoare se va repeta şi în anii 
următori. Mai departe, în articol, se spune că, în timpul zilei, numărul lucrătorilor 
a crescut mereu, astfel că pe la orele trei şi jumătate nu mai erau bilete la casă, deşi 
se tipăriseră 3.000 de bilete. Astfel, a trebuit „să se fabrice acolo bucăţi de hârtie cu 
pecetea clubului". Biletul costa 50 de bani şi dădea dreptul la o litră de vin. Pe la ora 
8 au plecat toţi muncitorii, fără a se semnala nici un scandal.23 

Nici în anul 1900 presa vremii nu a fost prea darnică cu astfel de informaţii, 
menţionând mai mult evenimentele din străinătate privind sărbătorirea de către 
muncitorii de acolo a zilei de 1 Mai. 

„Românul", ziar al cărui fondator a fost C.A Rosetti, anunţa la 23 aprilie (6 mai 
pe stil vechi) 1900, că lucrătorii din toate ţările au serbat ziua de 1 Mai, cerând 
opt ore de lucru şi vot universal. La noi această zi urma să fi serbată chiar în ziua 
când apărea ziarul, la 23 aprilie. Pe drapelul lucrătorilor se arăta că s-a înscris pe 
lângă dezideratul de opt ore de lucru şi necesitatea votului obştesc şi drepturi politice 
pentru Dobrogea24

• În aceeaşi zi liberalii anunţaseră o întrunire publică în capitală, 
în vederea alegerilor de la 30 aprilie. Candidatul liberal la Colegiul II din Senat, din 
Ilfov era I. Procop Demetrescu25

• Întrunirea, anunţată pentru 23 mai a fost amânată 
pentru luni 24 aprilie 1900, când a avut într-adevăr loc26

• 

Chiar dacă şi muncitorii de la noi au serbat ziua de 1 Mai27
, marile ziare ale vremii 

au avut paginile ocupate cu desfăşurarea alegerilor din Senat, fără a face deloc caz 
de sărbătoarea muncitorilor.. Ziarul „Adevărul" menţionează totuşi câteva ştiri 

externe referitoare la faptul că la Viena pe 18 aprilie/I mai, serbarea internaţională a 
socialiştilor s-a transformat într-o procesiune grandioasă. Opt zeci de mii de oameni 
au manifestat pe străzi, iar de la balcoane s-a aruncat cu flori şi confetti. La Paris s-au 
ţinut întruniri, deşi se hotărâse să nu se serbeze ziua de 1 mai de nici un fel, din cauza 
alegerilor comunale din 6 mai28

• 

Se spune că manifestaţia de 1 Mai din Bucureşti, din anul 1900 (care de fapt, cum 

22. Idem. 
23. Idem. 
24. Românul, anul 44, nr. 35, 23 aprilie ( 6 mai) 1900, p. I. 
25. Idem. 
26. Adevărul, anul XIII - no. 3857, luni 24 aprilie 1900, p.3. 
27. Românul, anul 44, nr. 35, 30 aprilie (13 mai) 1900, p. I. 
28. Adevărul, anul XIII - no. 3853, joi 20 aprilie 1900, p. 3. 
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s-a mai spus, s-a desfăşurat mai devreme de 1 mai) a avut ca loc de adunare Grădina 
Cişmigiu, în acorduri intonate de fanfara muncitorească29• Muncitorii au avut şi 
pancarde cu lozinci, iar după încheierea adunării, „coloanele de manifestanţi au 
străbătut ca şi în anii precedenţi Calea Victoriei, Piaţa Amzei, Buzeşti, Kiseleff, spre 
grădina Bordei, unde a avut loc serbarea câmpenească şi unde a vorbit I. C. Primu, 
Al. Ionescu, V. Anagoste şi alţii"30 • Aceste informaţii nu au apărut în documente ale 
vremii, ci mult mai târziu. 

Este interesant de văzut, pe scurt, ce s-a petrecut în Bucureşti, prin prisma presei, 
în chiar ziua de 1 mai 1900. 

Pe 29 aprilie 1900 a plouat în toată ţara. În unele localităţi a căzut zăpada, cu 
deosebire în nordul Moldovei. La Domneşti, lângă Bucureşti, a bătut grindina. În 
capitală a fost un frig simţitor. Dimineaţa, printre picăturile de ploaie au fost şi fulgi 
de nea. Ziua, maxima a fost de 11 grade31

• Dacă duminică a fost vreme urâtă, luni 1 
mai, s-a făcut frumos, s-a încălzit, până la 21 de grade, cerul a devenit senin, lară nici 
un nor şi fără vânt, după ce cu o zi înainte bătea vântul şi era rece32

• 

Unul din cotidienele vremii anunţa, pe 30 aprilie 1900, că, de 1 mai, „comănduirea 
pieţei a dat dispoziţie ca muzica militară să cânte dimineaţa de la 7 la 1 O şi jumătate 
la Cişmigiu şi după amiaza la Şosea"33 • La 1 Mai toate ministerele au fost închise, 
afară de acela al Instrucţiunii Publice. Tot atunci s-a deschis sesiunea de primăvară 
a Sfântului Sinod cu o deosebită solemnitate. La ora 10 s-a oficiat un Te-Deum la 
Mitropolie de către P.S.S. Nifon Ploieşteanul, vicarul mitropoliei, la care au asistat 
şi alţi înalţi prelaţi. La orele zece şi jumătate membrii Sfântului Sinod au mers la 
localul Sfântului Sinod din Strada Carol, unde doctorul Istrati, ministrul cultelor a 
citit mesajul regal pentru deschiderea sesiunii. În această sesiune Sfântul Sinod urma 
să desemneze trei arhimandriţi dintre care ministrul cultelor hotăra pe acela care va 
purta titlul de Craioveanul. Sesiunea trebuia să se încheie pe 12 Mai34

• 

Tot privitor la 1 mai 1900, presa vremii dezvăluie o singură ştire referitoare la 
muncitori şi anume că „azi orele 2 şi jumătate p.m., muncitorii români din toate 
branşele se vor întruni din nou în sala constructorilor de pe Bd. Maria"35

• 

Odată cu unirea din 1918, numărul lucrătorilor industriali a mai crescut, dar 
evenimentele muncitoreşti au rămas restrânse pentru ziua de 1 Mai. 

29. Matichescu Olimpiu, op.cit., p. 62. 
rn. Idem 
.11. Timpul, anul al douăzeci şi doilea, nr. 96, duminică, 30 aprilie 1900, Bucureşti, p. 2 . 
. 12. Adevărul, anul XIII - no. 3866, miercuri, 3 mai 1900, p. 2. 
H. Lupta, editia a doua, anul XII, nr. 2572, duminică 30 aprilie 1895, p. 2. 
14. Timpul, anul al douăzeci şi doilea, nr. 96, duminică, 30 aprilie 1900, Bucureşti, p. 3. 
l:'i. Adevărul, anul XIII, no. 3804, luni, I mai 1900, p. 3. 
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Prima zi a lunii mai a devenit cu adevărat sărbătoare muncitorească după anul 
1948, grevându-se pe vechea sărbătoarea de Armindeni. Astfel, ea a devenit ziua 
muncitorilor, uitându-se vechea ei semnificaţie şi astăzi nimeni n-o mai sărbătoreşte 
ca altădată. 

SUMMARY 

Life in Bucharest has been marked not only by the hard times of work, but a/so 
by specific moments of organized leisure and collective feast. Amang the holidays 
much appreciated by today s bucharestans, the 1 st of May, is known generally due 
to the significance it has acquired since 1890, when it was celebrated for the jirst 
time as the Working Class Day - (the authoress reminds the events that brought to 
this significance. Yet, few people stil/ recall the faci that, in oldertimes, this day was 
deidcated to St.Jeremiah, and was cal/ed „Armindeni ". The way bucharestans have 
been enjoying thisfree day, whatever its significance, has been much the same in the 
past as today: food, drinks and the urge to enjoy a green environment. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



STUDII ŞI ARTICOLE 

CRUCI, HOTARE ŞI BARIERE 
ÎN VECHIUL BUCUREŞTI 

289 

Ionel Zănescu 

Întinderea teritorială a oraşului Bucureşti în veacul al XV-lea se poate reconstitui 
doar pe cale arheologică, ea fiind destul de restrânsă, ocupând în special partea stângă 
a râului Dâmboviţa în perimetrul înscris astăzi de Piaţa Splaiului (fosta Operetă), 
spitalul Colţea şi podul Şerban Vodă, având în centru Curtea domnească. În prima 
jumătate a veacului al XVI-lea suprafaţa oraşului se măreşte, extinzându-se însă tot 
pe partea stângă a râului. Întinderea Bucureştilor este destul de vag şi incomplet 
amintită într-un hrisov de la Matei Basarab din 6 septembrie 1636, care menţionează 
prima delimitare a oraşului cunoscută până astăzi şi anume aceea înfăptuită de Mircea 
Ciobanul (1545-1552; 1553-1554; 1558-1559). Această primă hotărnicie a oraşului 
- provenită nouă în mod indirect - se referea numai la marginile moşiei Bucureştilor 
dinspre satul Văcăreşti. Este de presupus că aceasta era una din direcţiile principale 
de extindere a oraşului în veacul al XVI-lea. În perimetrul oraşului se întindeau vatra 
şi pământurile înconjurătoare, care se prelungeau spre sud şi sud-vest cu mult peste 
dealurile din dreapta Dâmboviţei, până la hotarul moşiei Jilava şi Măgurele, la nord 
şi nord-est până la râul Colentina, iar spre vest până la satul Lupeşti al mânăstirii Sf. 
Troiţă (Radu Vodă) în apropiere de ciutăria domnească. 

Un număr de documente din veacul al XVII-lea dovedesc existenţa unei mahalale 
a tabacilor din nord-vestul oraşului de atunci, pe malul stâng al Dâmboviţei, între 
proprietăţile a doua puternice mânastiri: Sfloan înainte mergatorul (numit mai târziu 
cel Mare si Sărindarul. Cel ~ai vechi document atestând prezenţa tabacilor în acestă 
parte a oraşului dateaza din 21 iunie 1628 (7136), iar cel din urmă consemnând 
părăsirea acestor locuri de către tabaci este din 12 decembrie 1674 (7183). Se înţelege 
de la sine ca aceste două date nu sunt limitele reale între care s-a desfăşurat viaţa şi 
activitatea acestor meşteşugari în Bucureştii de sus. 

Pe acest teren întâlnim aşezaţi un număr mare pe tabaci cu micile lor case-ateliere 
dupa cum reiese din cartea judeţului Gherghina şi a celor 12 pârgari din 12 decembrie 
1666 (7175) ce au adeverit hotarele locului mânăstirii „unde sunt acum tabacii". 

La rândul sau, hrisovul lui Radu vodă Leon din 15 februarie 1668 (717 6) atesta 
astfel hotarele: „despre oraş de în podul ce trece Dâmboviţa spre mânăstirea lui 
Mihai vodă, de în capul podului despre oraş pre lângă gardul Papei comisul pre vale 
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în sus pre lângă iar gardul lui Pană spătar şi merge pre în grădina lui Dumitraşco 
logofăt până în gardul Sărindarului şi merge den jos de cruce preste pârâu până în 
Dâmboviţa, până în vadul cailor". 

Aceste amănunte ne îngăduie să ne dăm seama, destul de precis, unde se afla 
locul: între uliţa care ţinea pe atunci direcţia actualei străzi Brezoianu şi o proprietate 
a jupânesei Elina, al cărui nume de Pâroaea pare a indica că locuia pe „pârâul 
tabacilor" de unde se trage numele amintitei bresle. Ca aşezare, locul era „despre 
popa Stoica", adică ceva mai la sud de fosta biserică Brezoianu, cunoscută încă din 
veacul al XVII-lea sub numele de biserica popii Stoica Sterpul şi lângă o margine 
de oraş, dincolo de care, pe pârâu, nu mai locuiau tabacii; găsim, în schimb, stabiliţi 
prin aceste locuri mlăştinoase, pe evrei. 

În prima jumătate a secolului al XVII-lea, Bucureştii se compuneau, din punct 
de vedere teritorial, din două zone: vatra urbană şi moşia orăşenilor, pe care se aflau 
atât ogoarele, viile bucureştenilor, cât şi satele din imediata vecinătate. Cât priveşte 
limitele moşiei, se cunosc câteva repere certe, consemnate în documentele vremii. 
Cel mai vechi în această privinţă este hrisovul lui Matei Basarab (1632-1654), 
emis la 6 septembrie 1636, în care se menţionează o hotărnicie făcută în prezenţa 
voievodului. La 1 septembrie acel an, domnitorul constata personal că pietrele de 
hotar au fost mutate din rea-voinţă. 

Documentul din 6 septembrie 1636, emis de Matei Basarab restabileşte vechiul 
hotar al Bucureştilor dinspre Văcăreşti şi întăreşte orăşenilor de aici moşiile, 
viile şi livezile lor, încălcate de Sava, fiul lui Negre din Văcăreşti. În document se 
menţionează că „hotarele cele bătrâne de sus" au „fost puse de Mircea voievod", 
iar la „hotarul de în luncă" pietrele datau din „zilele răposatului Radul voievod în 
anul 7120 (1611-1612) cum au fost cu direptate". Vinovat de mutarea pietrelor de 
hotar se făcea vinovat Sava care „au mutat hotarul"; în consecinţă Matei Basarab 
restabileşte, împreună cu boierii care-l însoţesc, vechiul hotar, aşezând pietrele pe 
vechiul lor amplasament. 

Spre est hotarul apare consemnat în cronica Anonimului cantacuzin, care 
relatează că, pregătindu-şi lupta împotriva lui Radu Iliaş în 1632, proaspătul voievod 
ales de ţară, Matei Basarab, a concentrat oastea lui „pre marginea oraşului, dăspre 
Dudeşti", adică în zona Plumbuita-Obileşti (astăzi Pantelimon), unde se oprea moşia 
bucureştenilor. Spre nord, ocolul Bucureştilor urca până la râul Colentina. S-a păstrat 
hrisovul din 1628, prin care Stanciu logofăt „ot Fundeni" primea întărire pentru nişte 
locuri „pe moşia oraşului Bucureşti de pe apa Colintinii". În fine, spre vest, limita 
propietăţilor colectivităţii bucureştene mergea la satul Lupeşti în apropierea căruia, 
un veac mai înainte, era „ciutăria domnească". În mare, acest domeniu orăşenesc 
se înscria într-un dreptunghi cu suprafaţă de circa 8 milioane stânjeni pătraţi. 

Delimitarea moşiei oraşului era făcută în secolele anterioare cu pietre puse peste 
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grămezi de cărbune, aşa cum rezultă din judecata la faţa locului pentru rezolvarea 
litigiului dintre Radu Dudescu şi călugării raduliaţi, la 2 iunie 1707. 

Despre o altă piatră de hotar, tot pe malul drept al Dâmboviţei, vorbeşte documentul 
din 22 august 1662, în vremea lui Grigore I Ghica (1660-1664). Piatra (care de fapt 
era o cruce), se afla la marginea mahalalei Calicilor, pe unde trecea Podul Calicilor, 
importantă cale de legătură a centrului oraşului cu Oltenia, drum cunoscut şi sub 
numele de „calea Mehedinţilor". Prin documentul respectiv, domnitorul întărea 
mânăstirii Mihai Vodă tot terenul din hotarul Lupeştilor. 

La scurt timp, hrisovul lui Antonie Vodă, din 11 mai 1669, menţiona şi el, în 
aceeaşi zonă, existenţa unei cruci a lui Alexandru Vodă, care era mai mare, ceea ce ne 
face să credem că mai existau astfel de pietre la marginea mahalalei Calicilor. Se pare, 
după opinia lui Dionisie Fotino, autorul lucrării „Istoria Daciei", că această cruce a 
fost aşezată de Alexandru Vodă Mircea, ziditorul mânăstirii Sf. Troiţă, în cinstea 
victoriei voievodului asupra rivalului său Vintilă Vodă, înscăunat în Bucureşti de 
Ioan Vodă cel Cumplit în mai 1574. Ulterior pe locul acestei cruci s-a ridicat biserica 
Spirea Veche, de doctorul corfiot Spirea Hristofi. 

Tot pe vechiul drum al Mehedinţilor sau Craiovei, existau şi alte cruci. Harta 
austriacă manuscrisă din 1790-1791 însemna în zona respectivă nu mai puţin de 9 
cruci şi multe, dintre cele mai vechi, pieriseră desigur încă dinainte de această dată. 
Fără îndoială că unele erau obişnuitele cruci de răspântie purtătoare de pomelnice 
şi ridicate lângă vreo fântână de ziditorul ei; alte mai mici, erau însă cruci de 
hotar. Însăşi Constantin vodă Şerban (1654-1658;1660) însemnase hotarele moşiei 
mânăstirii lui, cu cruci. 

Sporirea populaţiei bucureştene a dus inevitabil la extinderea teritorială a oraşului, 
uneori fără ştirea domniei sau a organelor ei administrative. O anafora din 3 iunie 
1766, scrisă de doi slujbaşi ai domniei- Ianache fost clucer de arie şi Dumitrache al 
doilea logofăt - înştiinţează despre investigaţiile ce au fost făcute pentru depistarea 
celor care au distrus pietrele de hotar şi au intrat cu forţa pe un teren din moşia 
mitropoliei. Fiind chestionaţi martorii mai în vârstă, s-a ajuns la concluzia că pietrele 
au dispărut în timpul războiului austro-ruso-turc din anii 1735-1739, când, profitând 
de conflict, mai mulţi locuitori din oraş au distrus pietrele de hotar şi au ridicat 
case de locuit, înconjurându-le cu livezi şi vii. Acesta este singurul document care 
relatează o astfel de faptă în epoca de care ne ocupăm. 

Din documentele şi descrierile contemporane, se pot reconstitui cu aproximaţie 
marginile şi întinderea oraşului până la mijlocul al XVII-lea. La nord, hotarul 
Bucureştilor pornea de lângă lacul şi grădina ce aparţinea în cea de a doua jumătate 
a veacului, neguţătorului Gheorghe Dura (actualul Cişmigiu) şi o lua spre est prin 
proprietăţile mânăstirilor Radu Vodă şi Snagov. În partea de est, oraşul mergea până 
la locul unde s-a zidit biserica cu Sfinţi, de pe vechiul pod al Târgului de Afară 
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(Calea Moşilor), apoi se mărginea cu proprietăţile mânăstirii Stelea spătarul, o lua pe 
lângă biserica Sf. Vineri, ridicată în 1644-1645 de aga Niţă, ca apoi să se oprească în 
dreptul viitoarei biserici Olteni (construită înainte de 1696). La acea dată populaţia 
oraşului număra în jur de 20.000 locuitori. 

În a doua jumătate a veacului al XVII şi începutul celui următor, Bucureştiul 
s-a extins. La nord, hotarul pornea de la mahalaua Popa Stoica (Brezoianu) şi urca 
spre Sărindar (Cercul Militar), după care cobora pe malul drept al Dâmboviţei, 
unde s-au înfiinţat mahalale noi, în jurul mânăstirilor Sf. Spiridon Vechi, Mihai 
Vodă şi Sf. Apostoli. Linia de hotar mergea pe lângă proprietăţile boierilor Brăiloiu 
şi Dudeşti, prin apropierea Mitropoliei şi mânăstirii Sf. Ecaterina, unde boierii 
Brâncoveni îşi aveau moşiile din jurul bisericii Sfinţilor de pe podul Târgului de 
Afară, urcând spre nord până la proprietăţile boierilor Mogoşeşti, ajungând din 
nou la mahalaua Popii Stoica. 

Călătorii străini exagerează în privinţa numărului de locuitori: 60.000 de 
locuitori (la 12.000 case) la Evliya Celebi în 1666 şi circa 50.000 la secretarul 
florentin Maria Del Chiaro, la începutul secolului al XVIII-iea. Având în vedere 
izvoarele interne pentru veacul al XVIII-iea, apreciem că populaţia oraşului 
Bucureşti nu depăşea 30.000 locuitori. 

În secolul al XVIII-iea, extinderea oraşului s-a tăcut mai ales în lungul podului 
Mogoşoaiei, deschis în 1692 de Constantin vodă Brâncoveanu, şi în jurul noilor 
biserici şi mânăstiri, hanuri şi case boiereşti, ridicate pe marginea vetrei oraşului. 

Oraşul avea peste 30 mahalale dintre care mai bine de jumătate apar consemnate 
pentru prima oară în documentele emise în timpul domniei lui Constantin 
Brâncoveanu. Aceasta nu indică şi faptul că ele s-au constituit atunci, ci simpla 
situaţie că existau la acea dată, după cum este posibil să fi fost şi alte atari unităţi 
teritoriale nesurprinse în izvoare scrise. Atestarea mahalalelor mărginaşe: Stejaru, 
1691, mahalaua popii Stoica Sterpu, 1692, mahalaua Oţetari, 1695, mahalaua 
Broşteni, 1696, mahalaua Sfânta Vineri, 1693, mahalaua Olteniţa, 1696 ş.a confirmă 
limitele vetrei locuite în acea perioadă. 

Cel mai vechi plan al oraşului din 1770, elaborat de inginerii ruşi, ne arată că 
limita sa de sud se întindea până la jumătatea distanţei între albia Dâmboviţei şi 
dealurile de la marginea luncii. Dincolo de dealul Mitropoliei nu erau aşezări, în 
schimb de-a lungul podului Beilicului (Calea Şerban Vodă), ele se întindeau până 
aproape de dealul unde erau mahalalele Tabacilor şi Broştenilor. Spre răsărit, oraşul 
mergea de-a lungul Târgului de Afară, până la oborul de vite (bariera Moşilor), pe la 
bisericile Olari şi Negustori. Tot aici se ridicau case şi pe uliţa Vergului, dincolo de 
biserica Lucaci. La nord, Podul Mogoşoaiei sau Calea Braşovului s-a întins până în 
1730, nu mai departe de Puţul cu Zale, ce se afla lângă biserica Creţulescu, clădită 
în 1722 la marginea târgului, de către Iordache Creţulescu şi soţia lui Safta, fiica lui 
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Constantin Brâncoveanu, pe locurile dăruite de tatăl ei. După douăzeci de ani, pe la 
1750, aflăm că pe Livedea Văcărescului, grădina Episcopiei şi Ateneul de azi, erau 
modeste căsuţe de negustori şi meseriaşi. 

Când în 1818, domniţa Ralu, fiica lui Ioan vodă Caragea (1812-1818), deschide 
teatrul de la Cişmeaua Roşie, situat cu 200 m mai la nord de Athene Palace, Podul 
Mogoşoaiei se întindea până aici. Cişmeaua Roşie, cum ne arată izvoarele, se afla 
la marginea de nord a oraşului şi servea ţăranilor care veneau în oraş, la popasul 
lor făcut la bariera târgului. În sfârşit, pe la 1830, Podul se întindea până în Piaţa 
Victoriei de azi, unde se va amenaja o piaţă. Spre vest, oraşul mergea dincolo de 
lacul lui Dura neguţătorul, atingând zona dealului lui Mihai Vodă. 

La sfârşitul secolului al XVIII-lea, istoricul F.I.Sulzer aprecia limita oraşului 
ca având în lăţime % de oră de mers şi în lungime 1 Yi ore de mers. În schimb, 
la începutul secolului al XIX-lea, dr. Constantin Caracaş apreciază că oraşul are o 
întindere de 6.000 de stânjeni de la vest la est şi o circumferinţă de parcurs în timp de 
4 ceasuri. Însemnarea pe care o face Ion Ghica că oraşul avea la începutul aceluiaşi 
secol o întindere de 1.250 ha ni se pare veridică, dacă se are în vedere că oraşul 
era deschis, iar majoritatea caselor erau înconjurate de curţi largi şi livezi. Tot la 
începutul secolului al XIX-lea, D .Bantâş Kamenski ( 1808) compara oraşul Bucureşti 
cu Moscova, ca întindere, şi constata că este "cu puţin mai mic decât acesta". 

La 1773 existau în Bucureşti 67 mahalale, iar în 1798, numărul lor ajungea la 
cifra de 80, grupate pe cinci mari plase: Târgului, Gorgani, Broşteni, Târgul de Afară 
şi Podul Mogoşoaia. În 1807, oraşul este organizat pe despărţăminte, numite culori 
sau boiele (roşie, verde, neagră, galbenă şi albastră), conduse de comisari şi pristavi. 

Catagrafia oraşului din anul 1796 menţionează 6.606 case, de unde se deduce că 
populaţia număra în jur de circa 50.000-60.000 locuitori. Ulterior, "Tabla statistică 
a Politii Bucureştilor'', alcătuită în luna decembrie 1831, se referea la existenţa 
a 78 mahalale ale oraşului, cu un număr de 58.893 locuitori stabili, cărora li se 
alăturau 1. 795 sudiţi (străini) şi circa 10-12.000 flotanţi, populaţia capitalei fiind de 
aproximativ 70.000 de locuitori. 

Afluxul de flotanţi crea probleme deosebit de grele legate de aprovizionarea 
cu alimente, lemne şi de întreţinerea igienei publice. De aceea în repetate rânduri 
( 1776, 1784, 1800) poruncile domniei interzic „faceri de case afară de hotar, venirea 
ţăranilor la oraş prin spargeri de sate". Alexandru lpsilanti (1774-1782; 1796-1797), 
a mărginit oraşul cu cruci de piatră şi garduri de lemn, dar această măsură s-a dovedit 
a fi inutilă, pentru că în 1821 Bucureştiul ocupa deja lunca Dâmboviţei, în amonte, 
către Grozăveşti; în sud depăşea cu mult mânăstirea Radu-Vodă, iar în nord se 
întindea către Herăstrău şi Băneasa. 

În a doua jumătate a secolului al XVIII-iea, pe lângă marele agă, care avea şi 
atribuţii de natură administrativă asupra populaţiei bucureştene, ia fiinţă o nouă 
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dregătorie, cea a marelui spătar. Acesta se bucura de drepturi egale cu ale marelui 
agă, în principal ocupându-se de securitatea orăşenilor prin străjile care erau stabilite 
la ieşirile din oraş şi pe poduri, prevenirea incendiilor, iluminarea principalelor străzi, 
controlul persoanelor străine în trecere prin oraş, îndeplinirea poruncilor domneşti 
relative la circulaţia mărfurilor şi la vămi etc. Dacă marele agă răspundea de centrul 
Capitalei, în schimb marelui spătar îi reveneau mahalale de la periferie şi barierele 
oraşului, care erau în număr de zece. 

Pentru îndeplinirea unor sarcini multiple, în preajma revoluţiei de la 1821, marele 
spătar avea în subordine un boier logofăt şi şase boieri zapcii cu funcţii diferite: 
căpitan de lefegii, vei ceauş, polcovnic de poteri, polcovnic de vânători, polcovnic 
de seimeni şi başbuluc başa; toţi aceştia comandau mici detaşamente de 20-40 
slujitori cu leată şi aveau temniţe separate prin mahalale unde erau închişi, judecaţi 
şi pedepsiţi orăşenii pentru pricini mărunte. 

În 1794, ia fiinţă vornicia obştilor, care avea ca sarcină strângerea dărilor 
prin cislă de la orăşeni, alcătuirea catagrafiei bucureştenilor, precum şi controlul 
circulaţiei sudiţilor (străinilor) prin oraş. Marele vomic al obştirilor a încercat, mai 
ales la începutul secolului al XIX-lea, să stăvilească creşterea populaţiei oraşului 
prin interzicerea aşezării aici a elementelor provenite din mediul rural, fără însă a 
reuşi datorită practicii pe scară largă a abuzurilor, dar şi a numeroaselor încercări 
frauduloase de a se intra în oraş. 

Tot în preajma revoluţiei de la 1821, în timpul domniei lui Alexandru Suţu 
( 1801-1802; 1806-1812; 1818-1821 ), potrivit unor măsuri adiministrative adoptate 
temporar în vremea războiului ruso-turc din 1802-1812, când funcţionase un comitet 
de poliţie, s-au înfiinţat epistăşiile de mahalale ( 1820). Cei care tăceau parte din 
aceste epistăşii trebuiau să supravegheze intrarea şi ieşirea tuturor persoanelor din 
oraş, să stârpească hoţiile, să stingă incendiile şi molimele inerente unui centru urban 
atât de aglomerat şi cu locuinţe construite din materiale uşor inflamabile. 

Crearea poliţiei a iritat pe marele agă, care-şi vedea stingherite atribuţiile. Instituţia 
s-a desfiinţat în 1812 pentru a reapărea în 1820 sub denumirea de Casa poliţiei. 

Securitatea locuitorilor oraşului a fost restabilită prin stârpirea cetelor de hoţi, 
haiduci şi tâlhari care operau în voie mai ales prin mahalale, fiind înţelese adesea 
chiar cu autorităţile administrative ale oraşului. În acelaşi scop s-au înfiinţat posturi 
fixe de strajă la marginea oraşului şi pe principalele uliţe, iar din 1814 a fost introdus 
iluminatul cu lumânări de seu, cu felinare fixe (fânare), însă numai pe Podul 
Mogoşoaiei, la fiecare şapte case. 

Aspre măsuri au fost luate odată cu domniile lui Alexandru Moruzi ( 1793-1796; 
1799-1801 ), considerat pe drept cuvânt cel mai mare justiţiar al veacului al XVIII
lea. Astfel, prin pitacul din 27 martie 1796, vodă Moruzi, poruncea „vătăşeilor 
mahalalelor şi căpitanilor de la marginea Bucureştilor", ca cel dovedit a intra în 
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oraş fără o treabă anume, „de îndată să-l bage la temniţă şi făr de nici o judecată 
să-l ţie pe timp de un an, mângâindu-l şi cu 50 lovituri la şezut". Străinii, care ar 
fi încălcat poruncile, se bucurau totuşi de o anumită clemenţă, fiindcă erau supuşi 
străini şi apăraţi de agenţiile consulare de la Bucureşti; în cel mai rău caz aceştia 
erau amendaţi şi nu puteau fi reţinuţi în arest. 

Problema străinilor a fost la rândul ei rezolvată de Ioan vodă Caragea, prin 
pitacul din aprilie 1812, când la Agia (Poliţia) Bucureştilor ia fiinţă o „canţelarie a 
străinilor". „Agia să înfiinţeze o canţelarie cari prin oameni orânduiţi aceste canţelarii 
să supravegheze pe străinii sosiţi, să-i cerceteze ce oameni sânt? De unde au venit, 
cu ce trebuinţă? Unde sunt conăciţi? (cazaţi) cât au şedea?" Tot în pitac se prevedea, 
ca vel-aga să dea poruncă pe la proprietarii de hanuri, ca aceştia să informeze Agia 
de mişcările acestor străini. 

În unna cercetărilor făcute, ulterior, s-a dovedit că hangii nu duc la îndeplinire cele 
poruncite; în consecinţă se emite o nouă înştiinţare, care în caz de nerespectare avea 
urmări din cele mai neplăcute. „Acelui hangiu, care nu ar veni îndreaptă cunoştinţă 
după o întreită cei s-ar face, săi se închidă hanul, aplicându-i un straf (amendă) de 5 
galbeni, în acelaşi timp mângâindu-l şi la partea moale a trupului cu 75 de lovituri". 

Între anii 1822-1848, oraşul îşi continuă procesul de extindere, deşi se remarcă 
totodată- ca mai înainte - străduinţele administraţiei de a limita creşterea teritorială a 
Bucureştilor. Barierele pe care le fixează legiuirile regulamentare au tocmai menirea 
de a opri o extindere disproporţionată în raport cu populaţia. Limitele oraşului sunt 
clar indicate în lucrările cartografice contemporane, printre care cele mai importante 
sunt: planul Blaremberg - anexat la „Annuaire de la Principante de Valachie" din 
1842 - şi marele plan Borroczyn, realizat în anii 1844-1846. Din aceste lucrări rezultă 
că limitele oraşului se aflau pe aliniamentul barierelor Vergului, Iancului, Târgului 
de Afară, cele de la nord urcau până în apropierea Parcului Kiseleff şi dincolo de 
spitalul Filantropia, la vest marginile fiind marcate de bariera Dealul Spirii, biserica 
Ghencea, iar la sud, bariera Beilicului şi Cărămidari. 

Încă de la începutul secolului XIX, pentru a împiedica intrarea locuitorilor 
fraudulos în capitală, uliţele ce dădeau la marginea oraşului erau blocate, în capătul 
lor ridicându-se case, sau plantându-se vii şi livezi. În ianuarie 1836, Alexandru vodă 
Ghica ( 1834-1842), poruncea din nou să se închidă uliţele şi ulicioarele „netrebnice", 
care ar fi dat în afara oraşului. 

Fenomenul migraţiei către capitală a continuat, aşa încât Agia venea cu noi 
porunci şi precizări către păzitorii barierelor de la intrările în oraş. La început, zapcii 
bucureşteni şi căpitanii de margine din judeţe, aveau misiunea doar de a controla cine 
intră şi iese din capitală. „Când de afară va veni cinevaş şi intrarea va fi slobodă, îi dă 
tescherea (răvaş de drum) şi aşa intră, iar de nu, să popreşte (arestează); când iarăş de 
sub scaunul isprăvnicesc sau din Bucureşti iase cineva, afară cu răvaş, îl sloboade, 
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iar fără răvaş îl popreşte". În plus, aceşti funcţionari ai spătăriei, erau obligaţi să 
înainteze de două ori pe lună, un raport în care menţionau ieşirile şi intrările, cu 
menţiunea „cu răvaş de drum sau fără răvaşe", cu care ocazie s-au luat unele măsuri 
de delimitare a urbei. 

Ulterior, pentru străini, condiţiile de intrare în oraş s-au înăsprit. După ce erau 
controlaţi dacă au bilete de intrare în capitală, străinilor li se emiteau adeverinţe în 
care urmau să semneze că sunt datori să se înfiinţeze la Agie, la cancelaria străinilor, 
în cel mult 24 de ore. Epistaţii de la bariere opreau biletele de intrare în oraş şi le 
transmiteau în fiecare seară la Agie, cu menţiunea unde vor fi găzduiţi străinii. Agia, 
după ce viza aceste bilete, le remitea epistatului de barieră spre a le da drumeţului 
de la care le-a luat. Concomitent, Agia prin serviciul de străini, ţinea şi o condică de 
evidenţă în acest sens. 

Străjile de la barierele oraşului aveau sarcini exprese, mai ales în timpul epidemiilor, 
când oraşul intra în carantină. Pe lângă marea epidemie de ciumă din timpul lui Ioan 
vodă Caragea, Bucureştiul este lovit din nou, în 1828-1829 de acelaşi flagel, ca în 
1831, oraşul să fie iar bântuit de o puternică epidemie de holeră. Ultima molimă, face 
ca circa o treime din locuitorii capitalei, de teama contaminării, să fugă din oraş. Doar 
evacuarea sărăcimii şi instalarea unui cordon de pază în jurul oraşului, au dus la stăvilirea 
epidemiei de holeră. Străinii care veneau din zone suspectate a fi focare de boală, erau 
internaţi în locuri speciale, un anumit număr de zile, fiind atent supravegheaţi medical 
şi supuşi decontaminării. În atare situaţii, nu erau iertaţi nici chiar agenţii diplomatici 
sau membrii familiei domnitoare ieşiţi temporar din capitală. 

Pe plan administrativ, autorităţile centrale au încercat tot felul de variante pentru 
„poprirea întinderii oraşului", capitala mai păstrând încă, la periferie, aspectul unui 
sat mare. În anul 1830 se formează o comisie „pentru înfrumuseţarea şi îndreptarea 
Politiei" care, printre altele, redactează şi un „Regulament pentru starea sănătăţii 
şi paza bunei orânduieli în politia Bucureştilor", unde întâlnim şi măsuri exprese 
privind limitarea extinderii oraşului. Spre sîarşitul anului 1832, Adunarea Obştească 
adoptă un nou proiect de regulament „pentru sfaturile orăşeneşti de prin oraşele 
prinţipatului Valahiei", care cuprinde părţi modificate ale proiectului din 1830 -
adoptat în 1831, dar netradus în viaţă. Acest proiect a fost sancţionat de Kiseleff 
printr-un ofis din 2 decembrie 1832. Spre sîarşitul anului 1833 se alcătuieşte un 
nou proiect „pentru mărginirea şi împărţirea oraşului Bucureşti", prin care se tindea 
să se ducă mai departe principiile de sistematizare şi limitare a hotarului oraşului 
Bucureşti, stabilite în 1830. Acest proiect, ca şi propunerile pe care le face marea 
vornicie în 1834 - printre care se prevedea mărginirea oraşului cu şanţuri şi o şosea -
îşi are aplicarea practică limitată, datorită lipsei de resurse materiale. Această situaţie 
a trenat până la domnia lui Alexandru Ioan Cuza, cu care ocazie s-au luat unele 
măsuri de delimitare a urbei. 
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Totuşi până în anul 1895 oraşul n-a avut marginile delimitate, oricine putea să 
construiască unde voia, dincolo de limitele propriu-zise. 
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aramarea pietre or e otar, o orma a uptei 
antifeudale în oraşul Bucureşti, în Materiale de 
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LUI CONSTANTIN BRÂNCOVEANU 

301 

Gabriel Constantin 

Domnia lui Constantin Brâncoveanu a însemnat perioada de maximă înflorire 
a Curţii Domneşti din Bucureşti, fapt care, într-un cadru mai larg, s-a înscris în 
registrul bogăţiei edilitare a Capitalei lăsată moştenire de către Brâncoveanu. 

Amprenta înnoitoare a operei brâncoveneşti s-a reliefat foarte sugestiv în bogata 
serie de ctitorii laice şi religioase realizată de voievodul român, iar din aceste puncte 
de vedere Curtea Domneasca din Bucureşti prezintă şi astăzi unele mărturii ale 
acestei opere. 

Deşi a moştenit un edificiu pe care Ovary Janos îl găsise în 1678 „impunător 
şi destul de strălucit" 1, Constantin Brâncoveanu a iniţiat totuşi, încă din primii ani 
ai domniei sale, o serie de lucrări menite să dea şi mai mult fast Curţii Domneşti 
din Bucureşti. Astfel, cele dintîi lucrări au vizat terminarea paraclisului realizat de 
către Grigore Ghica, fapt pentru care noul ctitor „i-au făcut turnul şi tinda bisericii, 
înfrumuseţând biserica şi cu tâmple şi cu zugrăvituri şi cu alalte toate împodobind
o "2. Faţada de vest a Bisericii a fost placată cu plăci de piatră de Albeşti prinse în 
perete cu copci de fier. A urmat „casa cea domnească ce iaste pe stâlpi de piatră 
şi iaste cu trei cafasuri şi cu toate ce se văd într-însa, care iaste despre Biserica 
cea mare". Era de fapt ultimul corp de case de pe latura răsăriteană a Palatului la 
care s-a referit şi secretarul lui Constantin Brâncoveanu, italianul Anton Maria del 
Chiaro.3 Acesta din urmă ne-a lăsat şi o foarte sugestivă descriere a încăperilor care 
alcătuiau acest remarcabil edificiu: „sălile erau mari şi boltite, iar prima dintre ele 
are în mijloc un rând de coloane dar destul de scunde. Sala a doua serveşte pentru 
adunarea divanului unde se mai fac banchete în zilele solemne, altele sunt săli sau 
camere de audienţă de unde intri apoi în iatacul domnului şi de aici în cămările 
doamnei care în realitate sunt numai două şi o cămăruţă". Partea de nord a ctitoriei 

I. Cronica lui Radu Greceanu, în Cronicari munteni, II, p.151 
2. Ibidem, p. 32 
3. Anton Maria del Chiaro, Istoria delie modeme rivoluzioni delia Valachia, Ed. Nicolae Iorga, 
Bucuresti, 1914, p. 27 
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Constantin Brâncoveanu 
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brâncoveneşti a fost distrusă în momentul ridicării unor case în secolul al XIX-lea. 
Toate aceste lucrări au schimbat înfăţişarea Palatului. Latura de sud era străjuită 

de două foişoare legate printr-o loggia, împodobită cu coloane şi capiteluri realizate 
în stilul brâncovenesc. Una din aceste piese a fost recuperată şi montată pe actuala 
terasă a muzeului, alte două păstrându-se în Biserica Buna-Vestire. 

Importante modificări au fost aduse şi vechiului nucleu al Palatului în condiţiile în 
care Constantin Brâncoveanu a dispus ca bolţile din secolul al XVI-lea - construite 
în timpul lui Mircea Ciobanul -, susţinute pe stâlpi cruciformi, au fost dublate cu 
ziduri noi care au sporit puterea de susţinere a structurii superioare, astfel încât, 
probabil cu această ocazie s-a adăugat un nou etaj. Aflată în imediata vecinătate a 
loggiei, sala tronului a dobândit o suprafaţă de 300 mp. Deşi mărturiile arheologice 
ale acestei istorice săli, care s-au păstrat până astăzi, sunt foarte puţine, totuşi un 
fragment din peretele de nord ne dovedeşte că această încăpere era neobişnuit de 
înaltă, cu pereţi completaţi cu arce în relief, cu ferestre spaţioase ce dau spre culoarul 
de acces la paraclis. O uşă asigura legătura între sala cu lunete şi divanul cel mare, iar 
spre vest se desfăşurau câteva camere ocupate probabil de voievod.4 

Alte lucrări care s-au desfăşurat din porunca lui Brâncoveanu la Palatul din 
Bucureşti au vizat refacerea clopotniţei Bisericii Buna-Vestire, distrusă în urma unei 
explozii a prafului de puşcă (1692) provocată de un trăznet. Noua construcţie era 
„mai bună de cum au fost întîi, puindu-i şi ceasnic în clopotniţă, făcându-i şi horă 
împrejur care n-au mai fost înainte la alţi domni". O altă realizare a fost construirea 
unei băi domneşti, pentru care s-au folosit marmură şi meşteri veniţi de la Istanbul. 
Cercetările arheologice au scos la iveală o încăpere octogonală de cca 3 mp, situată 
între latura de vest a Bisericii Buna-Vestire şi casa parohială, care avea sub paviment 
camera pentru cuptorul care asigura, prin două orificii, aerul cald. Totodată, spaţiul 
din faţa Palatului voievodal a fost remodelat în sensul în care au fost amenajate terase 
care asigurau coborârea în trepte către Dâmboviţa, iar pentru întreţinerea acestui 
teren, ca şi pentru grădina din zona actualei străzi Covaci, au fost angajaţi peisagişti 
cunoscători ai concepţiei horticole italeiene. 

În anul 1707, Constantin Brâncoveanu a înlocuit vechiul foişor de lemn din grădină 
cu unul din piatră, iar în 1712 a înconjurat întregul perimetru al Curţii cu un zid de 
cărămidă, lucrare ce a ieşit la iveală în urma cercetărilor arheologice desfăşurate în 
mijlocul curţii Hanului lui Manuc şi pe străzile Gabroveni si Şelari. În anii 1712-
1713, au fost ridicate încăperi din piatră pentru seimeni precum şi şoproane pentru 
trăsurile domneşti. 

Aşadar, domnia lui Constantin Brâncoveanu a constituit perioada de maximă 
înflorire a Curţii Domneşti din Bucureşti. Potrivit mărturiilor celor care au vizitat 

4. P. I. Panait, Muzeul Curtea-Veche, Bucuresti, 1973 
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Palatul, acesta era construit din cărămidă, piatră şi marmură; în interior, pereţii erau 
împodobiţi cu fresce, iar spre exterior erau acoperiţi cu un strat de tencuială albă. 
Perdele de mătase şi covoare orientale împodobeau sălile şi culoarele, iar candelabre 
aduse din Occident asigurau lumina palatului. Noua înfăţişare a acestui loc a fost 
remarcată şi de membrii delegaţiei engleze care au vizitat Palatul Domnesc în aprilie 
1702, în frunte cu ambasadorul Marii Britanii la Constantinopol, lordul Paget. Astfel, 
epigrafistul Edmond Cheshull, care îl însoţea pe ambasador, descrie Palatul ca fiind 
„frumos şi elegant, făcut din piatră, având apartamente după modelului creştinilor 
şi fiind înconjurat de două vaste grădini". 5 Totodată, Cheshull mai aminteşte că 
„Palatul prinţului, cu apartamentele şi grădinile alipite, este nobil şi măreţ şi mult 
preferabil celor în care turcii ignoranţi atât de ambiţios se comp lac". 

Înalţii oaspeţi au fost găzduiţi în casele Brâncovenilor de sub dealul Mitropoliei, 
iar cand au ajuns la Curtea Domnească au fost întâmpinaţi de către Constantin şi 
Ştefan, primii fii ai voievodului, care i-au condus până sus în foişor unde se afla 
Constantin Brâncoveanu însoţit de marii boieri. „Când au intrat în spătăria cu stele 
s-au tras patru salve de tun în semn de omagiu". „Discuţia s-a purtat timp de două 
ore în camera ce adăpostea scaunul domnesc", întrucât aminteşte cronicarul „ vodă 
Constantin l-a aşezat pe lord pe scaun, iar el a luat loc pe patul alăturat"6 • Vizita s-a 
încheiat cu un copios ospăţ, după aceea înalţii oaspeţi fiind conduşi la Cotroceni de 
unde au putut să admire panorama Bucureştilor. 

Sunt cunsoscute condiţiile în care Constantin Brâncoveanu a fost înlăturat de pe 
tronul Ţării Româneşti şi modul în care acesta şi-a pierdut viaţa la Constantinopol. 
Consemnăm doar că cei care au urzit căderea domnitorului, Cantacuzinii, au continuat 
totuşi opera lui Brâncoveanu. Astfel, Ştefan Cantacuzino, cel care a ocupat tronul 
ţării după moartea lui Brâncoveanu, a edificat portalul de la intrarea Bisericii Buna 
Vestire şi a construit Palatul Doamnei Păuna, o. locuinţă dedicată în exclusivitate 
cerinţelor soţiei sale, doamna Păuna. Este vorba despre o clădire cu parter şi etaj, 
cu ferestre largi, pereţii fiind acoperiţi cu motive florale roşii şi galbene. O parte a 
acestei edificiu se păstrează şi astăzi pe strada Soarelui. 

În fapt, Palatul Doamnei Păuna a reprezentat ultima construcţie realizată în 
perioada de apogeu a Curţii Domneşti din Bucureşti, care, odată cu instaurarea 
domniilor fanariote, a cunoscut intrarea într-un proces ireversibil de decădere. 

SUMMARY 
Constantin Brancoveanu was one of the mast important Romanian rulers, as his 

role was noted nat only in politics, but a/so in the elabora/ion of the mast important 
Wallachian aesthetic set of features laterusedto define the Neo-Romanian artistic style. 
The article presents the changes made at his order, at the Princely Court in Bucharest. 

5. Anton Maria del Chiaro, op. cit, p.45 
6. Ibidem, p.52 www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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COLECTIA DE ARTĂ DECORATIVĂ A 
' 

MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
(îmbogăţirea patrimoniului muzeal şi valorificare) 

Elisabeta Drăgan 

În Bucureşti primul muzeu se înfiinţează în 1834 la Şcoala Naţională Sfântul 
Sava care atunci se afla aproape de Palatul Suţu. 

Mai târziu printr-un decret dat de Al. I. Cuza în 1864 se organizează Muzeul de 
Antichităţi şi Muzeul de Ştiinţele naturii, precum şi Pinacoteca care iniţial a fost 
coordonată de Th. Aman. 

Muzeul Bucureşti ia fiinţă abia în 1921 printr-o Hotărâre a Comitetului Comunal 
al Primăriei. 

Fondul muzeal de început, primele colecţii vor fi constituite în urma donaţiilor 
primite la solicitările către populaţie. 

După 1951 se reîncepe activitatea de achiziţionare de obiecte muzeale şi se continuă 
înregistrarea caselor vechi, demarată în 1933, cu fotografierea lor de către Ebner. 

În 1956 se restaurează Palatul Suţu (cumpărat de Primărie), care din 1959 
adăposteşte muzeul Capitalei. 

În 1971 muzeul cuprindea deja douăsprezece colecţii. Îmbogăţirea acestora se va 
realiza şi în urma şantierelor arheologice de la Curtea Veche, Ciurel, Crângaşi, Dudeşti. 
În ultimii cincisprezece ani se cqntinuă activitatea de îmbogăţire a patrimoniului 
prin achiziţii, donaţii, transferuri de la alte instituţii (v. fosta Gospodărie de Partid). 
Viziunea organizării pe colecţii capătă valenţe noi, avându-se în vedere nu numai 
criteriul istoric şi cronologic ci şi clasarea pe tehnici, materiale şi tipuri de valori. 
Astfel, dacă la achiziţiile din perioadele de început se opta pentru obiecte cu valoare 
istorică şi memorialistică, pentru numismatică sau arheologie, cu timpul, sfera de 
interes se lărgeşte şi se preferă şi obiecte de artă decorativă (mobilier, porţelan, 
faianţă, sticlă, metal, vestimentaţie). De altfel, însăşi această organizare a obiectelor 
se face având la bază noile criterii, mai ales în domeniul artelor decorative şi plastice, 
pe tehnici şi materiale. 

Astăzi, pentru funcţionarea Comisiei de achiziţii se organizează întrunirea 
specialiştilor şi experţilor care o compun, unde, fiecare pe domeniul său, completează 
un referat de expunere a criteriilor de selectare şi de prezentare a caracteristicilor 
obiectelor propuse spre a completa şi îmbogăţi patrimoniul muzeal (sursa este 
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formată din achiziţii donaţii, 
transferuri). Comisia în 
plen hotărăşte şi decide sub 
semnătură. 

Prezentarea obiectelor 
propuse caută să aducă în 
prim plan datele definitorii 
ale obiectelor: vechime, 
materiale, dimensiuni, decor, 
atelier, stil. Un loc aparte îl 
ocupă specificarea stării de 
conservare, şi eventualele 
restaurări, lucru necesar în 
determinarea preţului de 
achiziţie sau al reevaluărilor 

Casetă, metal comun argintat, sec. XIX 
pe cât se poate la zi. Subliniem 

că ades preţul este propus de ofertant şi dacă este mai mare decât valoarea reală nu se 
optează pentru preţul ofertantului spre a evita eventualele interpretări răuvoitoare şi 
pentru corectitudine. După cum se vede, comisiei 
i se impun pe lângă cunoştinţe de specialitate şi 
criterii legate de deontologie profesională. 

Se spune că: muzeul este o formă 

educaţională. Pentru a-şi putea îndeplini această 
menire, în cadrul său, personalul de specialitate 
a desfăşurat întotdeauna, şi azi se continuă 

tradiţia, o intensă activitate de depistare de 
bunuri muzeale, de cercetare, conservare, 
resturare şi valorificare a patrimoniului muzeal. 

Pe parcursul vremii, aceste deziderate au 
fost mereu în atenţia conducerilor muzeului 
şi a specialiştilor al căror număr a crescut pe 
parcursul vremii de la cinci, câţi erau în 1939, 
proporţional cu diversificarea şi creşterea 

numărului şi tipurilor de piese deţinute de 
Muzeul Municipiului Bucureşti. 

Cercetarea a permis includerea în circuitul 
cunoaşterii istoriei şi artei, a obiectelor din 
patrimoniul muzeului Capitalei, ceea ce s-a 
realizat prin expoziţiile de bază şi temporare, 

Cristal Boemia, sec. XIX 
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prin articole apărute în publicaţii cum ar fi şi 

cea a muzeului care s-a evidenţiat din 1935, 
în urma propunerii din 1931. La acestea se 
adaugă sesiunile de comunicări şi conferinţele 
susţinute de istorici şi istorici de artă din cadrul 
grupului de muzeografi a instituţiei. Din 1964 
apare publicaţia muzeului - Materiale de 
Istorie şi Muzeologie, iar din 1967 „Bucureşti 
- Materiale şi Muzeologie". La toate acestea 
se adaugă expoziţiile itinerante, serile muzeale 
şi posibilitatea de cunoaştere prin intermediul 
bibliotecii muzeului, care promovează 

materiale numeroase referitoare la Bucureşti 
şi nu numai. Standul de publicaţii ilustrează 

şi el preocuparea de difuzare a cercetărilor 

şi studiilor întreprinse de specialişti pentru 
conoaşterea istoriei şi istoriei artei şi cu ajutorul 
obiectelor care vorbesc şi transmit în felul lor 
elemente ce întregesc vizualizarea şi imaginarea 
evenimentelor istorice şi a vieţii bucureştenilor, 
în decursul veacurilor. 

Un loc aparte îl ocupă casele memoriale 
(Severeanu cu importanta colecţie de 
numismatică, Babeş, Macovei, Minovici, 
Nottara, G. Tattarescu) alături de Curtea Veche 
în care evenimentul istoric şi cultura artistică 
sunt expuse în interpretări muzeale deosebite. 

307 

Totodată se pune în valoare personalitatea unor Vitrină gen Vernis Martin, sec. XX 

figuri de seamă ale ştiinţei şi culturii noastre. 
Atunci când nu fac obiectul unor prezentări în sălile de vizionare, piesele muzeale 

sunt adăpostite în depozitele sale pe bazele respectării condiţiilor de conservare 
caracteristice, specifice tipurilor de obiecte ţinându-se cont de umiditate, teperatură, 
expunere sau ferire de lumina directă, înlăturarea prafului sau mucegaiurilor 
dăunătoare, a altor factori de declanşare a deteriorării fizice şi/sau chimice a pieselor. 
Atunci când este necesar, pentru păstrarea dar şi expunerea în sălile muzeale 
obiectele sunt restaurate conform necesităţilor. Atelierele noastre de restaurare şi 

cercetare de laborator în prezent sunt utilate şi funcţionează având la bază tehnicile 
şi materialele din şi care alcătuiesc piesele: metal, ceramică, pictură în ulei, pictură 
pe lemn, grafică, documente (pe suport din hârtie şi pergament), textile. 
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Nu am fi înşiruit şi prezentat toate aceste date general valabile activităţile muzeale 
dacă ele nu ar forma cadrul în care se înscrie şi colecţia de artă decorativă de la 
achiziţionare şi depozitare, la cercetare şi expunere, la care se adaugă evidenţa în 

cadrul fiecărui departament muzeal, 
care şi ea contribuie la menţinerea 

datelor de identificare, dar este şi 

parte a activităţii legate de studiul 
componentelor patrimoniului cultural
artistic al muzeului. 

În cadrul secţiei de istorie se află o 
frumoasă colecţie de artă decorativă 

cu subdiviziunile: mobilier, porţelan, 
sticlă, metal, costum. Iniţial obiectele 
au fost selecţionate pe criterii legate de 
evenimente istorice sau de apartenenţă 

Cană, atelier rusesc, sec. XIX şi referire la diferite personalităţi 
istorice şi culturale ale Bucureştiului 

şi nu numai. Bunurile muzeale provin fie prin achiziţii, fie prin transferuri de la alte 
instituţii, fie prin donaţii. În ziua de azi 
numărul pieselor, din acestă categorie a 
artei decorative, a ajuns să poată permite 
ordonarea şi încadrarea lor pe domeniile 
şi/sau materialele/tehnicile specifice. Din 
păcate ele ilustrează o perioadă de timp 
mai restrânsă, cu precădere sec. XIX şi 

începutul secolului XX. În ultima vreme 
s-au achiziţionat şi piese mai recente 
considerându-se necesar a se completa 
colecţia, avându-se în vedere şi creşterea 
valorii pe parcursul vremii. Stilurile sunt 
însă sporadic şi incomplet reprezentate, 
ceea ce nu permite o evidenţiere în acest 
sens. Colecţia cu subdiviziunile sale 
trăieşte şi se poate exprima prin piese Farfurie faianţă, atelier englez, sec. XIX 

individuale şi valoroase în sine. De aceea 
şi în cadrul expoziţiilor, multă vreme aceste creaţii au fost prezentate mai rar şi 

mai ales datorită caracterului lor şi componentei memorialistice sau pentru a puncta 
specificul unor perioade de timp şi prin prisma artelor decorative. În ultimii ani au fost 
realizate două expoziţii care au respectat principiul prezentării pieselor constituite 
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într-o colecţie (colecţii) pe criteriul materialelor de realizare şi al componentelor. 
Denumirea expoziţiilor: Cristal şi porţelan în saloane bucureştene şi Metalul în viaţa 
cotidiană a bucureştenilor. 

O altă variantă de propagare a cunoaşterii valorilor artistice ale Muzeului 
Municipiului Bucureşti este publicarea unor studii de referinţă, articole şi cataloage 
care însoţesc expoziţiile. În acestea s-au indicat de la cadrul general de evoluţie 
expoziţională la aspectul istoric şi/sau artistic al pieselor; extinderea fenomenului 
preferinţelor populaţiei unei epoci pentru anumite forme ale artelor decorative sau 
prezentarea în detaliu a unor piese grupate pe săli, ateliere, materiale, interes istoric şi 

Vază de sticlă, atelier românesc, sec. XIX 

uneori, atât cât colecţia a permis, pe stiluri. Activitatea în ansamblu este un început în 
ceea ce priveşte prezentarea artelor decorative, început pe care dorim să-l continuăm 
cu expoziţii noi, studii, şi articole. Menţionăm, de asemenea, susţinerea expoziţiilor 
cu ghizi care prezintă şi subliniază obiectivele expoziţiilor şi caracteristicile esenţiale 
ale exponatelor. 

În cadrul studierii pieselor în vederea culegerii şi ordonării datelor lor de referinţă 
care stau la baza evidenţei în cadrul muzeului dar şi al valorificării prin formele mai 
sus amintite un loc deosebit îl au specialiştii şi experţii. Expertiza cataloghează 

obiectele, le încadrează în epocă, le arată starea de conservare şi restaurare, prezintă 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



310 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXIV 

dimensiunile şi circuitul economic venind să pună în evidenţă operele de artă. 

Însoţite de fotografii şi material imagistic pentru recunoaştere şi întregirea datelor 
specifice operelor de artă luate în evidenţă sau publicare fişele tehnice înglobează tot 
ceea ce se cnoaşte la un moment dat despre acestea completând inventarele generale 
şi referatele de achiziţii sau actele de provenienţă (donaţii, transferuri). 

Noile dotări tehnice permit ca alături de evidenţa primară, prelucrarea datelor 
pieselor să se realizeze computerizat (liste, cataloage). 

Trecutul, prezentul şi viitorul prin planurile noastre şi acţiunile culturale deja 
realizate se împletesc într-o continuitate a vieţii muzeului pe care o dorim cât mai 
bogată şi valoroasă cu impact cultural şi de protejare a patrimoniului instituţional 
dobândit fie în trecut fie recent. Viitorul va aduce în prim plan şi noile achiziţii muzeale. 

Considerăm că ar fi util să se aibă în vedere completarea colecţiei cu piese 
din Transilvania, spre exemplu: piese de sticlărie şi ceramică. Interesantă ar fi şi 

orientarea spre obiecte din metal, cositor şi mobilier, ale atelierelor din Ardeal. Zona 
aceasta a influenţat mult gustul după Marea Unire de după 1918, când bucureştenii 
încercau şi în acest mod să-şi manifeste adeziunea şi bucuria în urma deosebitului 
eveniment istoric. Secolul XX românesc a cunoscut o dezvoltare în planul artelor 
decorative şi alcătuirea unei secţiuni pentru acestă perioadă ar fi de dorit. Un alt sector 
de interes ar fi tapiseria românească de după 1940 până astăzi şi chiar a unor obiecte 
din vestimentaţia vremii, precum şi din desene sau realizări ale modei de podium 
a sfârşitului de sec. XX . Trebuie privit în perspectivă, acum când achiziţionarea 
acestor piese este mai lesne şi mai ieftin de făcut. Poate că generaţiile viitoare ne vor 
mulţumi pentru prevedere. 

Deoarece primele criterii de selectare a pieselor au fost de natură istorică sau 
memorialistică, respectarea cursului stilistic se resimte şi de aceea am propune a se 
avea în vedere pe viitor eliminarea acestei carenţe. 

În ultimele două secole s-au bucurat de interesul bucureştenilor covoarele cu 
noduri, orientale dar şi cristalul de Boemia, foarte puţin reprezentate în colecţiile 
noastre. În mare acestea ar fi sectoarele spre care trebuie îndreptată atenţia Comisiei 
de achiziţii pe viitor în preocuparea de îmbogăţire a patrimoniului. 

Desigur aceasta este o activitate în timp, ale cărei rezultate se vor putea vedea 
în viitor. Astfel, se va resimţi curgerea generaţiilor, a celor care au gândit, studiat şi 
valorificat zestrea Muzeului Capitalei noastre. 

SUMMARY 

The article presents the increase, in time, of the collections of the Museum of 
Bucharestfounded in 1921,focusing oupon the aims and means of acquisition of 
objects. 
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Petronela F otea 

Bunurile culturale sau spirituale au parcurs un drum lung pentru a ajunge ceea 
ce sunt şi anume o componentă a avuţiei culturale, a patrimoniului cultural al unei 
ţări. În foarte multe cazuri acestea au fost executate ca obiecte oarecare, iar trecerea 
timpului l-au investit cu calitatea de a fi bun cultural. Orice bun cultural evoluează în 
timp şi se mişcă în spaţiu, având o anumită durată de existenţă. Situaţia se schimbă 
când acesta ajunge obiect de muzeu, când este scos din contextul funcţional originar 
şi transpus într-o ambianţă conservantă, căutându-se a i se menţine cât mai mult 
forma şi aspectul său exterior'. 

În sec. al XVIII-iea ideea de ocrotire a patrimoniului cultural începe să se 
concretizeze şi intră cu drepturi legitime în filosofia culturii, în literatură şi artă. 
Acum apar marile muzee în lume, apar primele instituţii de profil specializate pe 
păstrarea şi valorificarea patrimoniului cultural. Moştenirea culturală şi artistică a 
devenit în această perioadă de mare actualitate. În România contribuţii importante 
au fost cele ale lui Gh. Curinschi, Mihail Mihalcu, Corina Nicolescu. Tot în această 
perioadă se pun bazele ştiintelor auxiliare din cadrul muzeologiei. Se poate vorbi 
acum de ştiinţa conservării, investigării şi restaurării bunurilor culturale. 

O problemă esenţială în abordarea, înţelegerea şi aplicarea programelor de 
wnservare o constituie delimitarea şi definirea conceptului de conservare în raport 
cu alte concepte care revendică parţial sau integral aceeaşi semnificaţie. 

Programele şi acţiunea de conservare operează atât asupra bunului cultural fizic 
cât şi asupra informaţiilor pe care acesta le conţine. Este vorba de programe de 
conservare materială în vreme ce informaţiile care le deţin, sunt incluse în programe 
de procesare a informaţiei care există pe suportul original. Se poate vorbi astfel de o 
conservarea intelectuală. Conservarea materială se împarte în conservare preventivă 
~i conservare curativă. Conservatorul are în atribuţii urmărirea mediului de păstrare 
~i impactul acestuia asupra bunurilor culturale şi anume: asigurarea microclimatului 
optim, asigurarea clădirii optime, asigurarea mijloacelor optime de depozitare, 
l'Xpunere, cercetare, asigurarea contra incendiilor şi a altor categorii de calamităţi şi 

I . Ioan Opriş, Transmuseographia, ed. Oscar Print, Bucureşti, 2000, p. 421; 
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mai ales instruirea persoanelor nespecializate ce intră în contact cu patrimoniu. 
Am văzut cum conservatorul lucrează indirect asupra patrimoniului, dar în cazul 

restauratorului lucrurile stau altfel. Aici specialistul acţionează direct asupra bunului 
cultural. El este un specialist al obiectului, al materiei din care este făcut precum şi al 
meşteşugului prin care a fost executat obiectul. El cunoaşte mijloacele de a demonta, 
recondiţiona şi repara subansamblurile, de a reconstrui şi a remonta întregul în fonna 
în care bunul cultural a avut-o iniţial. Restauratorul trebuie să opteze între soluţii 
tradiţionale şi altele sintetice, cu condiţia ca odată cu trecerea timpului aceasta sil 
fie compatibile cu materialul din care este confecţionat bunul cultural. Materialele 
cu care se lucrează sunt cele din industrie, însă sunt folosite numai după îndelungi 
cercetări în ceea ce priveşte structură, compoziţie şi îmbătrânirea acestora în timp. Un 
astfel de material, un specialist îl poate folosi cu siguranţă numai după aproximativ 
10 ani de cercetare privind compatibilitatea şi îmbătrânirea. 

Aşa cum am spus restaurarea a devenit o ştiinţă în timp, folosind materiale ~i 

aparaturi hiperspecializate. Bunul cultural intrat în reţeau muzeală şi în cazul în care 
sunt unele probleme de sănătate, acestuia i se va întocmi fişa analitică, de conservare, 
iar în cazul în care acesta intră în laboratorul de restaurare - dosarul de restaurare. 

Multe dintre datele care pot fi consemnate în cadrul înregistrării fazelor restaurării 
nu devin descoperiri, este clar că datele pe care investigaţia de restaurare şi conservarl' 
le sesizează devin revelatoare, sunt necesare sisteme de referinţă, scări cantitative 111 

care acestea pot fi raportate cu relativă uşurinţă şi prin care pot căpăta o valoare. Ek 
pot fi rezultatul unor cercetări sistematice cu caracter de continuitate pe ansambluri 
determinate de bunuri culturale care au caracter coerent şi sistematic. Fiecare bun 
cultural constituie un caz specific şi fiecare la rândul său se integrează în ansambluri 
cu caracter de serialitate şi de relativă repetabilitate. Ansamblurile la rândul lor suni 
cazuri ale unor proceduri şi tehnici generale. 

Proceduri de datare, zonare, de atribuire se bazează pe investigaţii cu caracll'1 
complex, sprijinite de sisteme de referinţă, iar fiecare cercetare se adaugă sistemului 
Problema rămâne aceea a vitezei, calităţii şi nivelului cu care noua informaţie intrn 
în circuitul ştiinţific. Deci primordiale sunt investigaţiile în acest domeniu, ap111 
stabilirea standardelor şi normelor de procedură tehnică, de cercetare. Pe măsurn 
dezvoltării conservării şi restaurării deosebit de important este şi categoria fonnilrit 
specialiştilor. Buna pregătire a acestuia are capacitatea de sesizare, de relevare 11 

datelor nou apărute pe parcursul procesului. 
Activitatea de conservare-restaurare a bunurilor culturale s-a dezvoltat plecând 

de la nişte nuclee mai vechi şi nu lipsite de consistenţă. În cadrul ei cercetarea ~1 
investigaţia au căpătat un avânt deosebit şi pe măsură ce fundamentarea lor ştiinţifkn 
s-a dezvoltat, cantitatea de date şi informaţii a crescut. Astăzi putem vorbi în a<.:l'~I 

domeniu de analize la ceramică şi metal tip 30; la textile din urma lăsată de fibrl'11· 
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unei ţesături pe un fragment ceramic putem reface tehnologia broderiei bizantine sau 
modul de ţesere în epoca romană; la piatră - locul de extracţie a materialului din care 
sunt executate statuile şi nu numai. 

Selectarea bunurilor culturale mobile şi includerea lor în lista bunurilor propuse 
pentru restaurare se face în funcţie de starea de conservare, valoarea patrimonială şi 
cerinţele valorificării expoziţionale. 

Înainte de restaurare, bunul cultural mobil este cercetat din punct de vedere 
fizic, chimic şi biologic în vederea stabilirii deteriorărilor, cauzelor, factorilor de 
deteriorare şi a metodologiei de restaurare. Corelarea rezultatelor şi raportarea 
acestora la evoluţia tehnologiilor trebuie să conducă şi la rezolvarea unor probleme 
de datare şi autentificare. 

Analizele trebuie să se efectueze, pe cât este posibil, prin metode nedistructive 
sau microdistructive care nu afectează integritatea bunului cultural mobil. După 
finalizarea cercetării, bunul cultural mobil se trimite, împreună cu documentaţia, la 
laboratorul de restaurare pentru stabilirea metodologiei de restaurare. Restauratorul 
întocmeşte dosarul de restaurare pe care îl prezintă, împreună cu bunul cultural 
mobil, comisiei de restaurare. Aceasta este stabilită de către conducătorul instituţiei, 
se compune din personal de specialitate acreditat conform legii şi factori de 
decizie (directorul instituţiei, membri ai consiliului ştiinţific, şeful laboratorului 
de restaurare). Ea analizează, avizează şi aprobă metodologia de restaurare şi 

usigură recepţia finală a lucrărilor. Hotărârile comisiei de restaurare sunt obligatorii. 
Prin aprobarea dată, comisia de restaurare răspunde solidar cu restauratorul, în 
condiţiile legii, în ceea ce priveşte corectitudinea diagnosticului şi a metodologiei 
de restaurare. Responsabilitatea aplicării corecte a metodologiei aprobate revine în 
totalitate restauratorului2

• 

Pe timpul efectuării lucrărilor de restaurare se interzic: 
a) modificarea metodologiei de restaurare aprobate; 
b) întreruperea metodologiei de lucru în mod arbitrar. 
c) modificările metodologiei de restaurare sunt permise numai cu aprobarea 

comisiei de restaurare. 
Toate intervenţiile la care este supus bunul cultural mobil se consemnează în 

documentaţia de restaurare, care cuprinde: 
a) fişa de evidenţă; 
b) fişa de conservare; 
c) documentaţia restaurărilor anterioare; 
d) documentaţia de investigaţii; 
e) documentaţia foto înainte, în timpul şi după restaurare; 

.' Norme de Conservare-Restaurare a patrimoniului mobil, HG 1546/2003. 
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f) metodologia de restaurare; 
g) procesul-verbal al comisiei de restaurare; 
h) jurnalul de restaurare. 
Restaurarea bunurilor culturale mobile se efectuează numai de către restauratori 

acreditaţi conform legii, în cadrul organizat al laboratoarelor şi atelierelor de profil 
acreditate potrivit legii. 

De-a lungul anilor întocmirea documentaţiei de specialitate a avut urcuşuri şi 

coborâşuri. Situaţia s-a schimbat începând cu anul 1993, când au fost publicate 
Normele de conservare. Tot atunci a fost întocmită.fişa de conservare tip, care a fost 
tipărită şi distribuită în toate instituţiile muzeale din ţară3 • 

Din păcate această situaţie nu se întâlneşte şi la.fişa de restaurare. Din contră nu 
există nici o fişă tip de restaurare. Am întâlnit fişa de restaurare întocmită pe fişa de 
conservare, iar rubricile specifice acestui domeniu, au fost adăugate4 • Încercări de a 
se realiza o fişă tip au existat încă din anii 1985. Marea majoritate a laboratoarelor 
lucrează în continoare pe o astfel de fişă, însă este cazul şi Laboratorului de restaurare 
metal şi ceramică al Muzeului Municipiului Bucureşti unde s-a întocmit o fişă de 
restaurare proprie, în care rubricile corespund cu cele din cadrul fişei din anii 19855• 

O altă situaţie întâlnită a fost aceea când în fişa de conservare era şi fişa de restaurare6• 

Aşa cum am spus, restauratorii au început să folosească aparatură specializată 
printre se numără computerul şi internetul, iar din această cauză aş dori ca într-un 
timp foarte scurt.fişa de restaurare să poată fi descărcată online, astfel încât aceasta 
să stea alături de fişa analitică şi cea de conservare7

• Menţionez că în această fişă 
câmpurile pot fi micşorate sau mărite, iar uşurinţa cu care se lucrează este colosală. 
O ultimă precizare ar mai fi de făcut şi anume că rubricile acestei fişe trebuiesc 
completate în funcţie de natura materialului component al bunului cultatal. Obiectele 
de natură organică vor avea un anume limbaj în completare, faţă de obiectele de 
natură anorganică. Nu putem spune la o carte că are atac coroziv, cum nu putem 
spune la o ferecătură din argint că are atac de xilofage. 

3. La anexe există Fişa de conservare tip. 
4. La anexe Fişă Muzeul din Braşov. 
5. La anexe există fişele de restaurare de la diferite laboratoare din ţară. 
6. La anexe fişa de la Complexul Muzeal Moldova-Iaşi. 
7. La anexe propunere de fişă de restaurare online. 
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SUMMARY 

Restoration science in this century is stil! regarded in the history of Cinderella 
auxiliary sciences. There have been attempts in seconds. XX to achieve a form of 
national restoration type, but at present every specialist completes a health sheet of 
Cultural Property was taken /rom the laboratory where the preparation stage. 
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• FISA DE CONSERVARE Nr. „_ 

>·~\' 

Fişa de conservare tip 
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Fişa de restaurare Muzeul din Braşov 
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fUZEUL JUDEŢEAN SATU MARE Seci/a „.„.„.„ . „. „ .„.„.„.„ . . 

lenumirea obiectului 

:ocul descoperit 

i/aterla/ul dh1 care esteflJcut 

Jutnalul lucrlJril 

Colecţta „. „. „. „ .. „ .„ „. „. „. 

Nr. inventar „ .. „ „. „. „ . „. „~ 

FIŞ A DE RESTAURARE 
Starea obiectu/ul tnai11te de restaurare Data tnceperil /11cri!ril 

de restaurare 

Data termlnlirll lucrlfr/I 
de restaurare 

Starea obiectului dup/1 restaurare Obseryaţll 

-
Metoda de restaurare ap/icat/1 Materiale/oloslte 

Restauratorul 

F""'frq/U 

Desene 

' 

Recepţionat La data de 

De elitre I 
Fişa a/ost fntocmlt4 La data de 

De elitre • 
Observaţii 

Fişa de restaurare Muzeul de Istorie Satu Mare 
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Observaţii căntrol oeriodie 

COO lilmotec3: 

Foto aupâ n!Slaurare 

COMPLEXUL MUZ8ST1C !AŞL. 
1 Secţia: de restaurare--ccnservare 

P ATRIMON IU 

Dllti Replld ... Cllllle. ·penuu ~ne 

Restaurare publicală irt 

c 
a c a g ' h 

' • , 

FIŞA UE RESTAURARE 

Foto înainte de m1aurare 

Fişa de restaurare Complexul Muzeal Moldova Iaşi 

319 

-- i 
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' IJl".EtH„ ACRI U.1 Rll Sl..01107.J 
l.AllOIVITOROI. Dl: Rt:ST t.mAllt; 

flŞĂ DE RESTAURARE Nr. -

I I 
L.. ______ J_. _______ J 

Fişa de restaurare Muzeul Agriculturii Slobozia 
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MUZIUL JUDEŢEAN DE ISTOlll! IUZAU Sectio-- -- ----

1-N~-· I 
Denumireo 
obiectului 

locul descoperirii 

Moteriolul 
din care este 
făcui obiectul 

Jurnalul lucrllrii : 

FIŞA DE REST.AURARE 

Starea obiectului Incinte de restaurare : 

Starea obiectului după restaurare : 

Metoda de restaurare aplicat6 : 

Restauratorul : 

Fotografii, desene : 

Receptionot 

Fişo o fott 
lntocmit6 

la doto de 
De către 
la doto de 
De către 

lndicotii pentru conservarea ulterioor6 : 

.Doto începerii 
lucr6rii 
de restaurare 

Data terminării 
lucrllrii de 
restaurare --
Observatii 

Materiale folosite 

--.J 

Fişa de restaurare de la Muzeul Jud. de Istorie Buzău 
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Fişa de restaurare nr ....... ./ ...... . 

Denumirea obiectului 
Inventar 

Descriere: 

Stare de conservare: 

Intervenţii anterioare: 

Material Provenienţă 

Investigaţii (analize, fotografii, radiografii): Anexe 

Concluzii - diagnostic: 

Propuneri de tratament: 

Descriere lucrări de restaurare: 

Concluzii după restaurare, Stare de conservare, Observaţii: 

Restaurarea terminată la data de .............................. . 

Fişă întocmită de ............. . 

Semnătura ...................... . 

Fişa de restaurare „Tip" 
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O BACCHANTĂ LA BUCUREŞTI 

dr. Liana Ivan-Ghilia 

,,Frumuseţea e adevăr, adevărul -frumuseţe", scria poetul romantic englez John 
Keats1, concentrând în aceste cuvinte celebre întreaga parte „luminoasă", „apolinică" 
a esteticii - în fond, o estetică de sorginte eminamente clasicistă. Contraponderea 
- estetica „urâtului" - şi-a găsit, însă, şi ea loc în mentalităţile aperceptive de înalt 
nivel, dacă nu în formulare tot atât de esenţializată, în orice caz în mod convingător 
(prin chiar soluţiile vehiculate) şi diversificat. Modernizarea gustului şi, implicit, 
a repertoriului morfologic, s-a înrădăcinat firesc în sfera sculpturii, unde tentaţia 
expresivităţii a surclasat, se pare, mai lesne decât în alte domenii artistice, înclinaţia 
pentru acele trăsături definitorii ale Frumosului în accepţia sa tradiţională. Harmonia, 
symmetria, decorum - uşor de acceptat ca atribute ale „frumuseţii" - s-au văzut 
adesea concurate de îndrăznelile unor reuşite vizuale „dizidente". „ .. arta produce, 
ce-i drept, urâtul, dar ca pe o formă a frumosului" scria Karl Rosenkranz2, explicând: 
„Dacă arta vrea( ... ) să nu exprime ideea în mod unilateral, atunci ea nu poate ocoli 
nici urâtul".3 „Natura pe care ne-o înfăţişează arta este cea adevărată şi totuşi nu cea 
comun-empirică. Ea este istoria conformă cu esenţa ei, cu adevărul ei ca idee. În 
realitatea cotidiană nu lipsesc niciodată cele mai revoltătoare şi respingătoare forme 
ale urâtului; arta nu are voie să le preia în mod direct. Ea trebuie să înfăţişeze urâtul 
( ... )dar trebuie să facă acest lucru cu acea idealitate cu care tratează şi frumosul. ( ... ) 
Ea accentuează ceea ce este mai semnificativ într-un fenomen şi estompează în el 
trăsăturile neesenţiale"4 • Urâtul „trebuie să deţină o forţă de expresie individuală"5 • 

Două întruchipări ale aceleiaşi teme - dansul - pot ilustra două variante de 
percepţie şi transpunere dichotomice precum conceptele însele de apolinic şi dionisiac; 
doi sculptori - francezul Gregoire şi italianul Rivalta - îţi materializează viziunile şi 
investigaţiile estetice în două lucrări comparabile prin relativa contemporaneitate 
în compartimentul vast şi eterogen al modernităţii, prin apartenenţa la acelaşi 

1. Ode on a Grecian Urn - poem scris de poetul romanitc englez John Keats în mai 1819 şi publicat 
în ianuarie 1820. 
2. Karl Rosenkanz, Estetica urâtului, ed. Meridiane, Bucureşti, 1984, p.58, 
3. idem, p.60. 
4. idem„ p.63. 
5. idem, p.65. 
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spaţiu occidental al mentalităţilor culturale, prin 
coexistenţa în cadrul aceleiaşi colecţii muzeale 
- aceea de sculpturi aflate în patrimoniul secţiei 
Istorie a Muzeului Municipiului Bucureşti. 

Adevărată sculptură în mişcare, baletul a oferit 
plasticienilor o sursă inepuizabilă de inspiraţie; 
sculptură şi balet s-au influenţat reciproc, înrudite 
prin acelaşi ideal al descoperirii şi definirii 
frumuseţii în termenii corporalităţii umane, prin 
aceeaşi tehnică de adecvare a realităţii la ideal şi 
de traducere a idealului în termenii concreteţei. 
Sensibilă la calităţile de bon ton ale graţiosului şi 
drăgălaşului, sculptura sentimentalistă a veacului 
al nouăsprezecelea, dedicată ornamentării 

saloanelor private şi conformă exigenţelor 

decorative ale proprietarilor acestora, a răspândit 
cu generozitate posturile, atitudinile, clişeele 

baletului, prin intermediul producţiei de statuete 
turnate în bronz, multe dintre ele purtătoare 

de aluzii alegorice şi titluri suave precum 
„l 'Hirondelle", „le Printemps", „I 'Aurore" etc. 
Creaţiile sculptorului francez Jean Louis Gregoire6 

exemplifică perfect trăsăturile estetice ale unei oferte pe gustul publicului încurajat, 
prin expoziţii, încă de acum două secole, să îşi apropie roadele uneia din cele mai 
nobile îndeletniciri umane - creaţia artistică - în variantele ei diminuate, edulcorate, 
adaptate unor spaţii mai restrânse, gusturilor unanim acceptabile, capacităţilor medii 
de înţelegere a frumosului. 

Balerina primaverală a lui Gregoire, armonios proporţionată, gracilă, poartă, pe 
unda elanului delicat al trunchiului uşor arcuit (cât să nu perturbe echilibrul „pozei") 
- elan continuat şi împlinit de rotunjimea căutată a gestului - o firavă crenguţă cu 
rândunele. Senzaţii de plutire, imponderabilitate, sentimente agreabile de seninătate, 
puritate, gingăşie - iată o aglomerare de sugestii obţinute printr-un finisaj dus la 
limită, al realismului idealizant, menit, parcă, să smulgă asistenţei exclamaţii de 
încântare: ,,Parcă-i vie, soro!" 

Dimpotrivă, Rivalta7 propune, prin statueta sa numită „Bacchantă", o viziune 
diferită: sculptura sa nu mai e „frumoasă", ci expresivă. Impetuozitatea grotescă 

6. (1840-1890). 
7. (1881-1941). 
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a mişcării trebuie să redea, în acest 
caz, beţia, nebuia, incoerenţa dansului 
orgiastic demn de o menadă autentică. 
Printr-un calcul abil al echilibrului, 
trupul dansatoarei se înclină periculos de 
mult înapoi; braţele îndoite dizgraţios, 
din coate, capul dat pe spate, cu faţa 

schimonosită de râs (pentru Baudelaire -
ca şi pentru Buddha! - zâmbetui e divin, 
însă hohotul de râs e diabolic), piciorul 
ridicat, flexiunea nu prea elegantă a 
genunchilor, ba chiar şi părul tuns scurt, 
cu breton, a la gar<;onne, îşi cumulează 

efectele într-o compoziţie frapantă, 

impresionantă în ciuda dimensiunilor 
reduse. Fără ostentaţie, autorul pune 
în lucru cunoştinţele sale anatomice, 
măiestria de a surprinde mişcarea, 

„ochiul" cu care observă mimica, gestica, 
studiate după modelul animat, obţinând, 
pe lângă credibilitatea personajului, aparenţa spontaneităţii în execuţie, sinceritatea, 
vivacitatea şi veracitatea instantaneului. Pe când slăbiciunea lucrării lui Gregoire 
provine dintr-o scontată perfecţiune ratată tocmai prin dulcegăria banală, lipsită de 
expresivitate, a baletistei sale migălos şlefuite şi patinate, forţa bacchantei lui Rivalta 
constă în efectul „urâţeniei" sale prin care se impune ca intresantă. Reluând, peste 
secole, motivul provocator al menadei8 

- prilej pentru sculptori elenişti, renascentişti, 

8. Dionyssos, stăpânul menadelor, fiu „nelegitim" al lui Zeus, patron al dansului, ekstazului, beţiei, 
nebuniei sacre, teatrului, agriculturii, sacrificiilor rituale, muzicii, zeu al vinului, dar şi al Învierii, al 
Regenerării - având drept simboluri viţa, iedera, blana de vulpe (bassaris), taurul, ţapul, şarpele - a 
copilărit în anturajul sălbatic al unor Pan, Silen, nimfe, centauri, satiri, protejat de Hermes (care I-a 
deghizat în ied, spre a-I pune la adăpost de veşnic mânioasa Hera); este adesea reprezentat călare pe 
un leopard, dus de un car tras de leoparzi ori pantere, purtând o blană de leopard şi thyrsus. Alături de 
iedera toxică, îi sunt asociate smochina şi rodia, prin relaţie cu sferele de influenţă ale zeiţelor Demeter 
şi Cybele. La Athena, în cinstea sa se derulau festivaluri: Dionysia şi Lenaia. Iniţiaţii îl celebrau în 
cadrul misterelor asemănătoare celor orfice - misterele dionisiace fiind inventate, se pare, de însuşi 
Orpheu - şi care au influenţat gnosticismul. Ca taur (viţel), a fost ucis, sfăşiat şi îngurgitat de Titani; 
de unde - sfăşierea rituală şi îngurgitarea victimei sacrificiale (sparagmos, omophagia), procedee prin 
care iniţiaţii lui Dionyssos se impregnau de puterile zeului, atingând starea privilegiată a ieşirii-din
sine (ekstasis). Mâncând din carnea şi bând din sângele zeului simbolizat prin animalul sacrificat, 
participanţii la ritual îşi însuşeau chiar trupul sacru, devenind „posedaţi" de acesta, depăşindu-şi condiţia 
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manierişti, baroci, romantici, de-a imagina şi evoca atmosfera şi densităţile semantice 
ale obscurelor ritualuri dionisiace - Rivalta interpretează subiectul în manieră 
actualizată, printr-un limbaj plastic epurat de şabloanele corectitudinii artificioase, 
evitând, odată cu formele „frumuseţii" facile, reţetele reuşitelor sigure, amintind, 

parcă, vorbele patetice ale lui Nietzsche, dionisianul, cel ce explica naşterea 
tragediei greceşti la răscurcea dintre iluzie şi adevăr: „tragedia se află în mijlocul 
acestui belşug de viaţă, de suferinţă şi de bucurie, într-un sublim extaz, ascultând un 
cântec depărtat şi melancolic; cântecul povesteşte despre numele existenţei care se 
cheamă: Iluzie, Voinţă. Suferinţă. Da, prieteni, credeţi ca şi mine în viaţa dionisiacă 

şi în renaşterea tragediei! Vremea omului socratic* a trecut. Încununaţi-vă cu iederă, 
luaţi tirsul în mână şi nu vă miraţi dacă panterele şi tigrii se culcă blânzi la picioarele 
voastre! Acum încumetaţi-vă să fiţi oameni tragici, căci veţi fi mântuiţi. Urmaţi 

pământească, dobândind entuziasmul eliberator al sufletelor (catharsis). Zeul vinului şi personajele din 
suita sa au inspirat în mod constant pe artişti, din Antichitatea elenistică încoace. Ca „instrumente" 
asociate cultului dionisiac se numără vasele tip kantharos, rhyton (sub forma unui corn de taur), kylix, 
krater, dar şi pumnalul grecesc kopis, de asemenea, cununa de laur, roba de purpură sau pielea de 
cerb nebix, măştile teatrale - persona, instrumente muzicale precum trompeta salpinx, naiul lui Pan, 
elemente de percutie (din arsenalul însotitorilor săi). 
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cortegiul dionisiac din India până în Grecia! Pregătiţi-vă de luptă aprigă, dar credeţi 
în minunile zeului vostru!" 9 

Dacă, în Natură, „frumuseţea este adevăr iar adevărul - frumuseţe", în Artă 
urâţenia expresivă are adevărul de partea ei, fiind, pardoxal, mai frumoasă decât... 
frumuseţea inexpresivă. Benedetto Croce se exprima tranşant, în această privinţă: 
„„.nu cunoaştem alt urât decât antiesteticul sau inexpresivul" .10 

SUMMARY 

Beauty has been a central concern with Art, till the modern limes, when it was 
surpassed by the interst in the expressive. Two pieces of sculpture in the collection of 
the Museum of Bucharest attest the mutation in taste. 

Foto: Oana Cohn şi L.I.G. 

9. Friedrich Nietzsche, Naşterea tragediei, în volumul De la Apollo la Faust, ed. Meridiane, 
Bucureşti, 1978, p.276. 
*"Întreaga noastră lume modernă este prinsă în plasa culturii alexandrine şi are ca ideal pe omul 
teoretic, înarmat cu cele mai înalte puteri de cunoaştere şi lucrând în slujba ştiinţei; prototipul şi 
străbunul său estse Socrate". (idem, p.262). 
10. Benedetto Croce, Estetica, ed.Univers, Bucureşti, 1971, p.159. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



PATRIMONIU 

SOCIETATEA ISTORICO-ARHEOLOGICĂ 
„BUCUREŞTII VECHI" 

329 

conf. univ. dr. Panait L Panait 

Societatea Istorico-Arheologică ,,Bucureştii Vechi" s-a constituit la iniţiativa 

prof. dr. Constantin Moisil, director general al Arhivelor Statului, în anul 1929, aflat 
în colaborare cu prof. univ. dr. Ion Andrieşescu, directorul Muzeului de Antichităţi. 
La data aceea năsăudeanul era o personalitate proeminentă a societăţii româneşti. 
Născut în 8 decembrie 1876, la Năsăud, într-o familie veche de intelectuali ardeleni, 
tânărul Constantin Moisil şi-a făcut instrucţia universitară la Bucureşti, audiind 
cursurile marilor dascăli ai Universităţii locale; Gr. Tocilescu, N. Iorga, V.A. Urechia, 
D. Onciul ş.a. Profund, în pregătirea sa profesională, patriot devotat ţării şi poporului 
român, organizator neobosit în domeniul cultural şi-a început cariera ca profesor la 
Focşani, Tulcea şi apoi la Bucureşti 1• 

Cu prilejul sărbătoririi pensionării sale de către numismaţi, ţinută la 19 februarie 
1930, Academicianului Constantin Moisil i se mulţumea pentru împlinirea a 40 de 
ani de activitate didactică, 30 de ani de activitate numismatică şi 15 ani de activitate 
arhivistică2 • Marile sale înfăptuiri erau introducerea ştiinţei numismatice modeme 
în România şi înfiinţarea Cabinetului numismatic al Academiei, organizarea 
instituţiei Arhivelor Statului, la Bucureşti şi în ţară, cu tot ce însemna dotările 
materiale, pregătirea cadrelor, strângerea şi ordonarea tezaurului arhivistic vechi 
şi contemporan, cercetarea acestor documente şi afirmarea ştiinţelor: sigilografia, 
heraldica sau medalistica, genealogia, metrologia ş.a. 

Cercetându-i viaţa avem convingerea că savantul acesta n-a avut o clipă de linişte. 
Permanent iniţia ceva, ce dorea să contribuie la temeliile evoluţiei societăţii noastre, 
fiind insistent, până în pânzele albe, pentru înfăptuirea a ceea ce gândea că e necesar 
să se facă, chiar cu avatarurile provocate de marea criză economică declanşată şi 
în România în anul 1929. Era la curent cu ceea ce se practica, în domeniile care îl 
pasionau, în Franţa, Anglia, Germania, Italia, Elveţia etc., găsind surse care îl inspirau 
în modernizarea actului ştiinţific şi cultural. Pentru Acad. C. Moisil, Arhivele nu erau 

I. Emilia Poştăriţa, Constantin Moisil, în: ,.,Figuri de arhivişti'', Bucureşti, 1971, pp. 265-295. 
2. dr. Anton D. Velcu, Sărbătorirea Profesorului Constantin Moisil, în: „Cronica Numismatică şi 
Arheologicâ',nr.113-114, 1939,p.1. 
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un siloz de hârtie, peste care au trecut anii, ci, instituţii vii, cu misiuni complexe, aşa 
cum le vedem şi noi astăzi. 

Numit în funcţia de director general al Arhivelor Statului, la l noiembrie 1923, 
el informa Ministerul Instrucţiunii, un an mai târziu, că a organizat, la instituţia în 
fruntea căreia se afta, o expoziţie menită să ajute la educaţia patriotică a tineretului 
şcolar, dar şi a publicului adult3

• Şi-a iubit oraşul natal, unde s-a străduit să constituie 
„Societatea Muzeul Năsăudean" şi îndeosebi Capitala căreia i-a dat „Şcoala practică 
de arhivari-paleografi'', în 1924, pe care a ridicat-o la rang universitar, Muzeul 
Arhivelor, gândind să doteze turnul clopotniţă al Mănăstirii Mihai Vodă cu un muzeu 
dedicat Unificatorului pământului românesc, Mihai Viteazul. 

Ideea Societăţii ,,Bucureştii Vechi" a apărut în condiţiile în care vatra Capitalei 
îşi dezvăluia vestigiile istorice prin osârdia lui Dinu V. Rosetti şi C. S. Nicolăescu
Plopşor4. Moisil acorda o îndreptăţită atenţie acestor dovezi materiale şi pentru faptul 
că era pasionat de arheologie, chiar teza sa de licenţă tratase un subiect de arheologie 
preistorică, ştiinţă ce se înfiripa şi la Bucureşti cu rezultate deosebite. Era vorba 
de descoperirile făcute, pe malul Lacului Tei, datând din epoca bronzului, altele 
la Măgura Jilavei, urmate de cele de la Vidra, Jilava, Bucureştii Noi, Snagov ş.a. 5 

În Schiţa istorică şi urbanistică ,,Bucureştii Vechi" trasă, în extras, tipărit în 1932, 
Prof. Constantin Moisil expunea fotografii ale unor vase de lut ars, care dovedesc 
vechimea acestei aşezări, mult material iconografic şi un text plăcut de parcus. 

Pe de altă parte, Capitala tuturor românilor cunoştea, după războiul din 1916-1918, 
o puternică dezvoltare edilitar-urbanistică modernizatoare6

• Se schimbau vechile 
tipuri de clădiri, se lărgeau străzile, cele mai multe dintre acelea din centru pietruite, 
erau împinse limitele urbei ş.a. „Vechiuf' era ameninţat cu dispariţia, lipsind oraşul 
de dovezile existenţei lui multiseculare. Gândind la moştenirea generaţiilor viitoare 
Acad. C. Moisil îndemna autorităţile de stat şi locale, oamenii de frunte ai ştiinţei şi 
culturii naţionale, la protejarea valorilor existente la vedere sau acoperite sub iarbă. 
Pentru acestea savantul avea nevoie de participarea intelectualilor, la cunoaşterea 
istoriei Bucureştilor, a lăcaşelor, caselor, străzilor, a evenimentelor mai de seamă. 

Tot acest program este scris în Statutul Societăţii ,,Bucureştii Vechi'', validat la 
16 februarie 1930, în şedinţa găzduită la clădirea Arhivelor Statului, fosta mănăstire 
Mihai Vodă de la Izvor7

• Prof. univ. dr. Ion Andrieşescu, în calitate de preşedinte 
al Societăţii respective, atribuia, în 1935, paternitatea acestui statut lui Constantin 

3. Emilia Poştăriţa, op. cit., p. 270. 
4. Panait I. Panait, În memoria arheologilor pământului Bucureştilor, în: „Cercetări Arheologice în 
Bucureşti", V, Bucureşti, 2002, pp. 8-9. 
5. Enciclopedia istoriografiei româneşti, Bucureşti, 1978, p. 284. 
6. Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureştilor, ed. a 11-a, Bucureşti, 1979, p. 167. 
7. Ilie Ţabrea, Constantin Moisil, Bucureşti, 1970, p. 91. 
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Moisil, cel cu care lansase chemarea din anul 19298• La rândul său prof. Henri 
Stahl, expert grafolog, prieten şi colaborator al fondatorului, avea să spună şi el că 
Moisil a fost „iniţiator al Societăţii „ Bucureştii Vechi" fiind şi în acest domeniu 
reînvietor al trecutului oraşului ce a devenit Capitala României Mari". Magistratul 
Ilie Ţabrea, biograf şi bun prieten, afirmă că Năsăudeanul a contribuit „în mare, 
la influenţa „ Societăţii istorico-arheologice Bucureştii Vechi". Statutul Societăţii, 
aşa cum îl sintetizează prof. univ. I. Andrieşescu în „Introducerea" sa, cu care se 
deschide volumul ,,Bucureştii Vechi", an I-V, 1930-1934, tipărit în anul următor, 
prezintă Capitala ca rezultat al dezvoltării întregii societăţi româneşti. 

Textul respectiv rezuma, în mod clar, scopul şi direcţiile de activitate, cu 
prevederi concentrate în patru Articole, cel mai dens fiind Art. 2. El se compune din 
7 subcapitole pornind cu încurajarea cercetării şi săpăturilor arheologice în aşezări 
de la cele mai străvechi până la acelea contemporane, existente pe teritoriul Capitalei 
şi în cuprinsul jud. Ilfov. De la bun început reţinem faptul că Societatea respectivă 
îngemâna istoria Bucureştilor cu cea a judeţului Ilfov, în cuprinderea căruia apăruseră 
şi se dezvoltase. Urma îndatorirea strângerii patrimoniului istoric, studierea, am spune 
a ,,Bibliografiei" oraşului, rodul activităţii personalităţilor marcante, născuţi sau 
trăitori în Capitală, conservarea şi restaurarea vechilor monumente, nomenclatorul 
stradal, încurajarea păstrării datinilor şi a instituţiilor caracteristice vieţii orăşeneşti 
de aici, fixarea unor plăci comemorative pe clădiri sau la locurile în care s-au petrecut 
evenimente memorabile etc. 

Art. 3 stipula activitatea ,,Societăţii Bucureştii Vechi", închinată studierii 
trecutului oraşului, din cele mai vechi timpuri până în anul 1862, când a devenit 
Capitala României, termen ce se putea extinde până la anul 1918, când metropola de 
pe Dâmboviţa devenise Capitala României Mari. 

Art. 4 indica Societăţii îndatorirea de a stărui pentru înfiinţarea unui Muzeu 
Municipal, fapt pentru care va lucra la înîaptuirea acestui deziderat şi la conducerea 
lui, va încuraja publicarea unor lucrări istorice, arheologice, etnografice, cartografice 
privind Capitala şi împrejurimile ei, va populariza istoria celui mai mare oraş 
românesc etc9

• 

Din Statut şi din publicaţiile apărute în acei ani reiese că membrii „Societăţii 
Bucureştii Vechi" s-au angajat şi au îndeplinit misiuni de certă însemnătate, dând 
un puternic imbold operei de cercetare şi de popularizare a trecutului bucureştean 
prin apariţia unor volume, studii şi articole în presa vremii, îndeosebi în proaspătul 
ziar „Gazeta Municipală", apărut în 1932, redactorii acestuia acordând un spaţiu 
generos istoriei şi vieţii culturale bucureştene. Este perioada când grupul acesta 

8. I. Andreşescu, Cuvânt Înainte, în: ,,Bucureştii Vechi", I-V, 1930-1934, pp. 3-6. 
9. Ibidem, p. 5. 
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acel an14
• Starea sănătăţii fostului său coleg şi prieten Acad. I. Andrieşescu se 

agrava şi fruntaşul ,.,Bucureştilor Vechi" avea să-şi trateze suferinţele pe patul 
unui spital de peste hotare. În 1939 şi-a primit liniştea supremă dr. G. Severeanu, 
radiat de aparatul la care lucra, ca medic radiolog. Lăsa, distinsei sale soţii, una 
din cele mai valoroase colecţii particulare din Capitală, donată muzeului pe care 
îl condusese defunctul aproape un deceniu. Toţi aceştia fuseseră în fruntea mai 
multor societăţi ştiinţifice, printre care se afla şi ,.,Bucureştii Vechi", retragerea sau 
dispariţia lor resimţindu-se dureros. 

Pe de altă parte, precipitarea conflagraţiei mondiale, chema sub arme mai multe 
leaturi de bărbaţi apţi serviciului militar, rărind rândurile celor animaţi de dorinţa 
cunoaşterii oraşului Capitală. Pâlpâia însă această pasiune prin discuţiile purtate în 
grupuri mai restrânse, alcătuite din vârstnici, cărora li se alăturau tineri învăţăcei, 
dintre care unii aveau să atingă consacrarea academică. Se cultiva respectul şi 

recunoştinţa faţă de înaintaşi, de care s-a bucurat şi Acad. Constantin Moisil, căruia i 
s-au organizat mai multe sărbătoriri, începând cu înaltul for academic şi continuând 
cu societăţile şi instituţiile fondate de Dânsul. Dr. Anton Velcu, cel mai tânăr membru 
al comitetului de organizare a jubileului oferit de numismaţi, descrie festinul din 19 
febraurie 1939, desfăşurat în saloanele Athenee Palace. Pentru acest eveniment a fost 
aşternut un Pergament omagial dedicat ,,Domnului Profesor dr. Constantin Moisil 
Preşedintele Societăţii Numismatice Române „. ", semnat de 66 de participanţi. În 
memoriile sale, tânărul, de atunci, Paul I. Cernovodeanu notează că în 1943 l-a 
cunoscut pe Emanuel Hagi Mosco, la cercul lui Marcel Romanescu frecventat şi 
de G.D. Florescu, generalul M. Racoviţă-Cehan, Ion Ionaşcu, Gh. Bezviconi, Tr. 
Larionescu ş.a. 15 Unii dintre ei cunoşteau direct activitatea ,,Societăţii Bucureştii 
Vechi". Ilie Ţabrea, fruntaş şi el al ,,Societăţii Bucureştii Vechi'', scrie că instituţia 
respectivă şi-a încetat activitatea în 1947, când a decedat Acad. Ion Andrieşescu. 

Ocupaţia trupelor sovietice, începută în 1944, a provocat tulburătoare răsturnări 
sociale în România, cu efecte dramatice care au stânjenit şi preocupările acestor 
intelectuali care nu înţelegeau ce li se pregătea. Deocamdată ei continuau să se 
strângă, cu cercurile lor, în locuinţe personale, precum vechii creştini. În aceste 
condiţii, în anul 1956, Emanuel Hagi Mosco, devenit unul din fruntaşi, a fost sfătuit 
de către prof. dr. George Potra să strângă cercul de istorici ai vechiului Bucureşti. 
Faptul este consemnat şi de E. Hagi Mosco care transmite prin luxosul său volum 
„Bucureşti. Amintirile unui oraş", apărut în 1995, următoarele: ,J.,a începutul anului 
1956, de pe urma sugestiei prof G. Potra, am hotărât, împreună cu G.D. Florescu, 

14. Numit director al Arhivelor Statului în 1. XI.1923, pensionat la l .II.1938, cu prelungire de şedere 
în funcţie până în luna septembrie acel an, Ilic Ţabrca, op. cit., p. 68. 
15. Paul Cemovodeanu, Cuvânt Înainte la voi. ,,Bucureştii. Amintirile unui oraş", Bucureşti, 1995, pp. 5-6. 
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să formăm un mic grup alcătuit din câţiva dintre aceia care se ocupă de trecutul 
Bucureştilor" 16 • Pentru denumirea acestui cerc G.D. Florescu şi P. Cemovodeanu au 
propus denumirea ,,Bucureştii Vechi". 

Grupul respectiv nu avea un sediu public ci îşi desfăşura activitatea în locuinţa lui 
E. Hagi Masco şi în cea a dr. N. Vătămanu, medic dermatolog, istoric al medicinei 
dar şi al Capitalei. Oamenii aceştia şi-au propus un mod de activitate intim şi 

riguros. Întrunirea avea loc miercurea, din 15 în 15 zile, prin rotaţie; Hagi Mosco-N. 
Vătămanu. Comunicări făceau Masco, Patra şi Vătămanu, iar la discuţiile, care 
puteau fi prelungite până şi după ora 24, participa auditoriul. Se punea accentul pe 
informaţia documentelor inedite, a izvoarelor istorice, în ansamblu, istoria unor case 
boiereşti, biserici, evenimente deosebite etc. Amfitrionii erau persoane onorabile, cu 
vaste cunoştinţe, respectaţi de participanţi. 

E. Hagi Masco, descendent al unei vechi familii boiereşti 17
, cu o bogată bibliotecă, 

iar dr. N. Vătămanu 18
, bucureştean prin naştere, locuitor al unui spaţios apartament 

de pe Calea Victoriei, sfărâmat de cutremurul din 4 martie 1977, care a provocat nu 
numai distrugerea unor valori istorice ci şi moartea soţilor, D-na Vătămanu fiind 
imobilizată la pat. Anterior acestei nenorociri am fost primit, pentru un consult al 
mamei mele, de către medic şi am văzut o parte din vestigiile romane descoperite 
în cartierul Giuleşti, din Bucureşti, puse într-o vitrină, din sufragerie. Erau, la prima 
vedere, amforete din lut, lucrate la roată, dar şi unele piese din metal. Alte obiecte, 
din acelaşi loc, au intrat, din fericire, în colecţiile Muzeului Bucureşti şi sunt, nu 
numai spectaculoase, ci şi valoroase prin aceia că arată o prezenţă romană, aici, în 
centrul Câmpiei Române. 

Din informaţiile istoricului Ştefan Pleşia, primite de la părintele său, Dan Pleşia, 
rezultă că cercul de istorie respectiv era frecventat, în afară de cei menţionaţi anterior, 
de către prof. univ. E. Vârtosu, Aurelian Sacerdoţeanu, G. Patra, Dan Berindei, fraţii 
Dan şi Paul Cemovodeanu ş.a. Nominalizarea numelor lor este suficientă pentru a 
aprecia calitatea acestor participanţi, mulţi dintre ei, deveniţi somităţi ale ştiinţei 
istorice româneşti. Înăsprirea măsurilor organelor Siguranţei de stat, care au făcut 
atâtea victime, a dat griji şi celor două gazde de unde pleca, în noaptea târzie, un 
grup de inşi, ale căror preocupări puteau fi considerate subversibile, aşa cum s-a 
mai întâmplat în Capitală. Ca atare organizatorii au căutat şi alte soluţii şi s-au 
oprit asupra aceleia pe care urma să o propună Muzeul Municipiului Bucureşti, 

16. Emanoil Hagi Mosco, În loc de Prefaţă la ,,Bucureştii. Amintirile unui oraş", p. 15. 
17. Emanoil Hagi Mosco născut la 5 oct. 1882 într-o veche familie de boieri, fost membru al 
Societăţii de Genealogie ,,Ad/er"-Viena, al Comisiei heraldice consultative din România, numit 
primar al Sectorului IV, Bucureşti, în 1941. 
18. Nicolae Vătămanu, 1897-1977, medic, Preşedinte al Secţiei de istoria medicinei şi al Uniunii 
societăţilor de ştiinţe medicale, publicist. 
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condus de prof. univ. dr. Ion Ionaşcu, instituţie aflată în febra sărbătoririi celor 500 
de ani de la cea mai veche atestare documentară a numelui Bucureşti. Prin Paul I. 
Cernovodeanu, salariat al muzeului, s-a propus, proaspătului director al instituţiei 
respective, găzduirea acestor întâlniri ştiinţifice, în faptul zilei şi nu noaptea, 
cu programe afişate, la care puteau participa cei pasionaţi de istoria Bucureştilor 
vechi. Mânuitorii acestei mişcări au fost Emanuel Hagi Masco, G.D. Florescu, 
G. Patra, Paul Cernovodeanu-muzeograf principal, susţinut de istoricul Petre Ş. 

Năsturel, angajat scurt timp după această hotărâre şef al Secţiei medievale. Toţi 
îşi exprimau, cu entuziasm, colaborarea la evenimentul semimilenar al Capitalei, 
inclusiv redeschiderea Muzeului Bucureşti, stabilită a fi în Casa Cesianu de pe Calea 
Victoriei, 15 I. În anul 1956 tot patrimoniul instituţiei fusese strâns în camerele 
clădirii, depus impropriu, dar supus unei inventarieri generale. Se lucra pe mai multe 
direcţii, prof. univ. dr. Ion Ionaşcu, fiind adus, după ce îşi încheiase directoratul la 
Arhivele Statului, pentru a pregăti acest moment. Permanent era prins în tot felul 
de discuţii prezente şi de viitor, lăsând îndatoririle curente Directorului adj. prof. 
Florian Georgescu şi şefilor de secţie care erau: dr. Vlad Zirra, dr. P.Ş. Năsturel, prof. 
Marin Nicolau-Golfin şi prof. Petre Dache. 

În aceste condiţii Muzeul Bucureşti a devenit gazda acestui ciclu de comunicări 
şi dezbateri lăsat de generaţia anterioară a ,,Societăţii Bucureştii Vechi". În 1956 s-au 
regrupat seniorii aflaţi în viaţă, alăturându-se: Virgil Cândea, savantul armean H.Dj. 
Siruni, O. Iliescu, mai tinerii N.I. Mănescu şi M. Ştephănescu, aflaţi în colaborare cu 
fraţii Cernovodeanu, elevii Matei Cazacu şi Ştefan Andreescu, inclusiv muzeografi 
ai instituţiei de găzduire, unii dintre ei cercetători consacraţi, alţii abia ieşiţi de pe 
băncile facultăţii, în rândul cărora mă încadram. Sala de lucru se afla la parterul 
laturei din Calea Victoriei a vechii case boiereşti, spaţiul putând oferi o capacitate de 
50-60 de persoane. Era plină de fiecare dată, asigurându-se comunicări de valoare, 
cu teme ce stârneau interesul istoricilor de tot felul, arhitecţilor, medicilor, vârstnici 
şi tineri în formare. Se menţineau aceleaşi maniere, rândurile din faţă fiind rezervate 
venerabililor şi chiar scaunele erau repartizate după vârstă. E. Hagi Masco, născut 
la 5 octombrie 1882, luna lui brumărel, avea prioritatea pe care şi-o apăra, cu glume 
şugubeţe, în caz de atentat din partea lui G.D. Florescu, născut abia în 1893. Când se 
prezenta istoricul unei case mai importante sau chiar palat, biserică etc. se despica 
firul în patru, cu discuţii de mare aprofundare. Să-i spunem, preşedintele acestei 
adunări, E. Hagi Masco punea la punct vorbitorul său, pe unii din participanţii la 
discuţie, precizând până şi câte trepte avea scara principală de acces, câte ferestre 
spărgeau faţada, ce culoare aveau pereţii, nu mai vorbim de acoperiş ş.a. 

La genealogie, stăpân pe sireaua tuturor familiilor boiereşti, lucru ce stârnea, cu 
interes şi înalta societate invitată la Palatul regal, aici la casa Cesianu, precizările 
purtătorului de ţinută paşoptistă, era lege. Îmi aduc aminte, că aproximativ în acei 
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ani, având fericirea să lucrez în acelaşi birou cu Dl. George D. Florescu, am ascultat o 
destăinuire a sa, care a început cu aceste cuvinte: ,,Dragă P eu vreau să-ţi spun acum, 
dar nu doresc să mă laud. Eu, adică şi fiii mei, suntem urmaşii celor care am fost 
contemporani şi apropiaţi ai lui Mihai Viteazul. Şi iată cum ... ". A urmat un veritabil 
recital de erudiţie, de genialitate, pe care l-am urmărit, în nemişcare pe scaunul meu, 
timp de aproape două ore. Nume de bătrâni boieri, stră-străbunici şi de prunci, naşteri 
şi înmormântări, legături de tot felul, moşii şi palate şi atâtea altele spuse cu deplină 
siguranţă. Acesta era G.D. Florescu. Alţi combatanţi, pe frontul ştiinţei se dedublau 
frumos. Şeful meu Petre Ş. Năsturel şi dânsul urmaş al ilustrei familii de boieri 
luminaţi, era un combatant vehement în dezbaterile Cercului acela, să-i spunem 
,,Bucureştii Vechi", dar jovial şi zâmbitor în tot cursul zilelor. Era o fericire să lucrezi 
şi să înveţi de la un asemenea viitor savant, retras în Oraşul Luminilor de pe malurile 
Senei. Un medic evreu ne vorbea cu patos despre „bisericuţa" (cuvântul îi aparţine) 
la dangătul căreia se trezea dimineaţa, într-una din zonele centrale ale Capitalei. Au 
fost şedinţe în care i-am văzut şi i-am ascultat pe rabinul şef Moses Rosen, pe marele 
arhitect G.M. Cantacuzino, care a dat înfăţişarea de azi a Palatului Brâncovenesc 
de la Mogoşoaia, pe savantul armean, H.Dj. Siruni, cu care am colaborat, puţini 
ani mai apoi, eu ca învăţăcel, la publicarea unui valoros tezaur numismatic cu piese 
otomane19, pe D-na arh. H. Delavrancea, apărătoarea, de mai târziu, a bisericii Sf. 
Gheorghe Nou, despre care un zvon hain prezicea demolarea acestui lăcaş20 unde 
odihnesc osemintele Brâncovenilor alăturate de cele ale blândului domn fanariot 
Ioan Mavrocordat şi pe atâţia alţii. 

N-am auzit, eu, nici o cuvântare dedicată anilor contemporaneităţii de atunci, 
cât au fost găzduiţi membrii acestui cerc acolo. S-a vorbit, în bună parte, în lumina 
prevederilor statutului „Societăţii Bucureştii Vechi", chiar şi atunci când nevinovatul 
dr. N. Vătămanu a propus să fie programată o dezbatere privind paradisele boiereşti 
existente de-a lungul secolelor în Capitală. Această sugestie venea după ce se 
vorbiseră despre mănăstiri şi biserici, case boiereşti, hanuri domneşti şi negustoreşti, 
călători străini şi atâtea altele, care nu mai erau necesare „omului nou" ce se năştea! 
Nu am nici un act scris, or fi! Nu mai trăieşte nici unul din fruntaşii cercului de atunci 
ca să-l pot întreba, dar cunosc, că în 1958, pretestându-se urgentarea pregătirilor 
festivităţilor dedicate celor 500 de ani ai Bucureştilor, în cadrul cărora s-a inaugurat, 
la 23 ianuarie 1959, expoziţia din sălile Palatului Şuţu, a fost suspendată şi 

manifestarea acestui grup de intelectuali. 

19. H. Dj. Siruni şi Panait I. Panait, Tezaurul de la Gâşteşti şi unele probleme privind circulaţia 
accelei pe teritoriul oraşului Bucureşti şi în împrejurimi, în: ,,Bucureşti. Materiale de istorie şi 
muzeografie", II, Bucureşti, 1965, pp. 189-204. 
20. Panait I. Panait, Daniel Flaut, Arheologie medievală română, Constanţa, 2004, p. 276, n. 105. 
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Ca atare cercul chiriaş, fără arginţi, de la Casa Cesianu şi-a încheiat zbuciumata 
lui existenţă în 1958, membrii lui fiind invitaţi la ciclurile Muzeului de Istorie şi Artă 
al Muzeului Bucureşti, ca şi la alte manifestări culturale sau ştiinţifice care nu mai 
purtau sigla ,,Bucureştii Vechi". 

Fig. 1 Prof. C. Moisil şi Comitetul de organizare 
a festivităţii din 19 februarie 1939, din Ilie Ţabrea, 

Constantin Moisil, Bucureşti, 1970. 
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Fig. 2 Medalie bătută cu ocazia sărbătoririi 
Academicianului la 19 februarie 1939 (avers şi revers) 

Autor: E. W. Becker 

SUMMARY 

339 

The „ Bucureştii vechi" („ Old Bucharest ") historical and archeological society 
was founded at the initiative of prof dr. Constantin Moisil, general director of the 
State Archives, in 1929, and with the collaboration of profuniv.dr.Ion Andrieşescu, 
director of the Museum of Antiquities. Academician Constantin Moisil, celebrated by 
the Romanian numismats an February 19th 1930, was recording, at that moment, 40 
years of didactica! activity, 30 years of numismatic activity, 15 years of archivistic 
activity. He was the one who introduced the modern numismatic science in Romania, 
who founded the Numismatic Cabinet of the Roman ian Academy, who contributed in 
organizing the State Archives inBucharest and within the country. He was informed 
about al! the current practices in the fields that intersted him in France, England, 
Germany, Switzerland a.s.o.,finding there sources of inspirationfor his own restless 
initiatives in modernizing the scientific and cultural life of his country. During 
his eppoch, the old vestiges of Bucharest were menaced of becoming extinct due 
tovarious changes, so A cad. C.Moisil launched a call for the cultural authorities of 
his time to get involved indiscovering and perserving the history of the Capital, of 
its buildings, streets, events.All these concerns were stipulated by the program of 
the „Old Bucharest" Society, vlaidated an February 16th, 1930. The concern with 
various historic aspects of the life of the Roman ian Capital was shared by the „ Old 
Bucharst" Society and the Museum of Bucharest. 
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ICOANA NAŞTERII LUI IISUS HRISTOS 

Nazen Ştefania Peligrad 

Această icoană (fig. 1 - Icoana naşterii 
lui Isus Hristos - sec. VIII-IX - fragment, 
tempera/lemn, Sfânta Ecaterina, Sinai, 
K. A. Manafis, Sinai, 2006, p. 140, Fig. 
6) înseamnă pentru lumea creştină o nouă 
perspectivă ontologică, prin întruparea 
Cuvântului, a celei de a doua persoane a 
Sfintei Treimi. 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, propovăduind prin fondul 
imaginilor revelaţia divină 1• Fondul 
hermeneutic ne ajută să înţelegem forma 
imaginilor, contextul istoric, limbajul 
lingvistic al mărturiilor creştine raportate 
la condiţiile istorice de-a lungul timpului. 

Naşterea celei de-a doua persoane a 
Treimii din trupul preacurat al Fecioarei 
a validat circumscrierea divinului într-o 
formă umană şi a legitimat producerea 

şi venerarea reprezentărilor. Icoanele Fecioarei cu pruncul pot fi considerate şi o 
formă picturală de a media schimbul dintre divin şi sfera umană în care se recunoaşte 
identitatea vizuală bizantină. Cuvântul s-a întrupat în ipostasul dumnezeiesc al 
lui Hristos pentru a da posibilitatea omenirii să se mântuiască2 • Umanitatea lui 
Hristos a fost desăvârşită prin actul întrupării3 • Contribuţia feminină a fecioarei 
Maria a fost un eveniment de libertate personală, iubire şi dăruire de sine făcând-o 

I. D. Stăniloae, O teologie a icoanei-studii, Editura Anastasia, Bucureşti, 2005, p. 25. 
2. C. Yannaras, Libertatea moralei, Editura Anastasia, Bucureşti, 2004, p. I O I. 
3. D. Stăniloae, O teologie a icoanei-studii, p. 25. 
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pe Maica Domnului să fie "Fecioară şi după naştere "4
• Apariţia simbolului a fost 

marcată imediat după căderea lui Adam şi Eva. Simbolul a reprezentat o punte între 
Dumnezeu şi om. Icoana este alcătuită dintr-o suită de elemente teologice întâlnite 
în evangheliile lui Matei şi Luca (la Matei- magii "au intrat în casă", iar Luca scria 
că pruncul a fost născut într-o iesle). Pruncul Isus este reprezentat mereu în dreapta 
Maicii Domnului, întinsă pe o pernă roşie aşezată pe o parte şi cu spatele la prunc, 
într-o peşteră în jurul căruia sunt două animale: un măgar şi un bou a căror prezenţă 
are o triplă motivaţie: profetică, mărturisitoare şi eshatologică5 respectând proorocia 
lui Isaia6

: "Boul îşi cunoaşte stăpânul şi asinul ieslea domnului său, dar Israel nu 
Mă cunoaşte; poporul Meu nu Mă percepe"); cu spatele la prunc se află Fecioara 
Maria. Deasupra peşterii se află îngeri, iar partea stângă este ocupată de cortegiul 
regilor magi. La marginea peşterii apare şi Satana, cu înfăţişare de păstor, iar în 
apropriere se află două femei spălând pruncul divino-uman. Naşterea lui Hristos a 
marcat despărţirea naturii umane în bărbaţi şi femei. Sfântul Maxim Mărturisitorul 
spunea: "Taina Întrupării Cuvântului cuprinde în Sine sensul tuturor simbolurilor 
şi enigmelor Scripturii, ca şi sensul ascuns al întregii creaţii sensibile şi inteligibile. 
Dar cel care cunoaşte taina Crucii şi a Mormântului cunoaşte şi raţiunile fiinţiale 
ale tuturor lucrurilor. În sfârşit, cel care pătrunde încă şi mai departe şi este iniţiat 
în taina Învierii, învaţă scopul pentru care Dumnezeu a creat toate la început "7

. 

Faptul că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut Carele din Tatăl s-a născut 
înainte de toţi vecii este suficient pentru a ne mântui8• Iconomia pruncului bătrân 
echivalează cu înţelepciunea lui Dumnezeu în lume ca energie lucrătoare identificată 
ca persoană9 • În studiile sale, Sorin Dumitrescu vorbeşte despre două perspective ale 
naşterii lui Hristos: una naturală, cealaltă divino-umană, cunoscute în limba franceză 
ca naissance şi Nativite. Prima prăznuieşte naşterea lui Hristos ca intrare normală 
în viaţă, iar a doua prăznuieşte naşterea lui Hristos ca întrupare a celei de-a doua 
persoane a Sfintei Treimi10

• Icoana naşterii lui Hristos, numită şi icoana Marelui 
Praznic al Întrupării, mărturiseşte modul divin de venire al Logosului în istorie. 

4. C. Yannaras, Libertatea moralei, p. I O I. 
5. S. Dumitrescu, curs master- Talazul de piatră (despre stânca /val ca unitate constitutivă a peisajului 
enipostaziat), 2005, p. 4. 
6. Isaia, capitol I, versetul 3. 
7. ***Centuriile gnostice, 1, 66, P.G., t. 90, col. 1108 A B, apud., V. Lossky, Teologia mistică a bisericii 
de răsărit, p. 167. 
8. S. Dumitrescu, curs master: Talazul de piatră - despre stânca/val ca unitate constitutivă a peisajului 
enipostaziat, 2005, p. 5. 
9. V. Lossky, Teologia mistică a bisericii de răsărit, p. 169 - nu se fac trimiteri legate de iconomia 
pruncului. 
I O. S. Dumitrescu, curs master: Talazul de piatră- despre stânca/val ca unitate constitutivă a peisajului 
enipostaziat, 2005, p. 2-3. 
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Momentul Întrupării asigură existenţa unui singur Dumnezeu. Nu mai puţin relevant 
este şi motivul peşterii. 

În textele vetero-testamentare peştera nu era menţionată ca locul naşterii lui Christos. 
Iconografia răsăriteană, deosebită de cea apuseană, a descris ca element teologic 

prezenţa peşterii, care apare în icoana Naşterii Domnului. Încărcătura simbolică a 
peşterii porneşte din asocierea ei cu muntele, întâlnită încă din antichitate' 1• În Vechiul 
Testament vârfurile munţilor au fost alese de divinitate pentru a face cunoscute 
revelaţiile omenirii (cunoscut ca axis mundi - muntele sfânt). Acest arhetip vetero
testamentar s-a păstrat şi în Noul Testament: Schimbarea la faţă a avut loc pe crestele 
Muntelui Tabor, predica Mântuitorului a fost înfăptuită pe munte, Apocalipsa a 
fost scrisă de evanghelistul Ioan tot pe munte 12

• Motivul peşterii este strâns legat 
de peisajul enipostaziat specific iconografiei creştine, făcând legătura dintre lumea 
văzută şi cea nevăzută. Atât peştera cât şi pruncul înfăşurat în linţoliu, aşezat 

într-o raclă de piatră, conţin un mesaj eschatologic, descriind două corespondenţe 
analoage: mormântului Învierii îi corespunde motivul peşterii, aşa cum Taina Crucii 
este echivalentul misterului fantei (deschizătură din creştetul craniului, pe unde se 
spune că iese sufletul) 13

• Prin această iconografie se recunoştea faptul că Isus a fost 
născut dintr-o fecioară (întreaga dogmă creştină a fost concentrată pe această idee), 
aşa cum susţinea şi Tertullian: Dacă [ereticii] susţin totuşi că această noutate cerea 
[ca Hristos] nu doar să nu se fi născut din sămânţă bărbătească, ci întreg trupul 
Cuvântuluilui Dumnezeu să ne fie luat dintr-o fecioară, pentru ce aceasta să nu fie 
întreaga noutate că trupul, nenăscut din sămânţă [bărbătească], a izvorât totuşi dintr
un trup născut din sămânţă bărbătească? [2] Să înainteze [aceştia] pentru o luptă 
încă şi mai strânsă. Spun ei: Iată fecioara a zămislit in pântece. Ce oare [a zămislit]? 
Binenţeles că pe Cuvântul lui Dumnezeu, nu sămânţa bărbatului. Neîndoielnic [a 
zămislit] pentru a naşte un fiu, căci Scriptura spune: Şi a născut un fiu 14

• Cinstirea 
icoanei Naşterii Domnului poate fi făcută numai printr-o reculegere conştientă a 
fiecăruia legată de evenimentul Întrupării. 

SUMMARY 
This icon express in a symbolic manner the essence of Christian theology. The 

symbol creates in this space a non-temporal existence. Ali details are important 
for the comprehension of the theological message.(NS.P.) 

11. Ibidem., p. 6. 
12. S. Dumitrescu, curs master: Talazul de piatră- despre stânca/val ca unitate constitutivă a peisajului 
enipostaziat, 2005, p. 7. 
13. Ibidem., p. 7, 12. 
14. Tertullian, Tratate dogmatice şi apologetice, Editura Polirom, Bucureşti, 2007, p. 311. 
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DIN ARHIVA MUZEULUI PEDAGOGIC 

Ana Sandu, Bibliotecar-muzeograf 
Carmen Pesantez, Director general 

Biblioteca Pedagogică Naţională „l.C. Petrescu", Bucureşti 

Cuvântul muzeu, care îşi are originea în 
grecescul muzeia - „loc închinat muzelor", 
se defineşte ca o instituţie care realizează 
strângerea, păstrarea şi expunerea 
documentelor istorice, a monumentelor 
culturii spirituale şi materiale, a operelor 
de artă etc. 

Muzeul Pedagogic, singurul de acest 
fel din ţară, împlineşte I 00 de ani de 
fiinţare în 2010. Muzeul Pedagogic 
reprezintă „o oglindă vie a progresului 
pe care l-a făcut învăţământul şi şcoala 

românească de la începuturi şi până 

astăzi, să aibă la îndemână cei ce studiază 
istoria culturală, materialul trebuincios în 
ce priveşte şcoala". Definiţia se găseşte 
astfel formulată de către G.I. Ionescu
Gion în Raportul adresat Ministerului 
Cultelor şi Instrucţiunii Publice la 17 

octombrie 1891. În accepţiunea lui G .I. Ionescu-Gion, Muzeul Pedagogic trebuia să 
fie un centru de instruire pentru corpul didactic unde să-şi poată întregi cunoştinţele 
pedagogice şi să se poată ţine la curent cu progresele şcolare din alte ţări. 

Muzeul Pedagogic, înfiinţat în anul 191 O, funcţiona în subordinea Casei Şcoalelor 
al cărei administrator era Mihai Popescu şi avea ca şef pe năsăudeanul Iuliu Moisil, 
recomandat administratorului Casei de către George Coşbuc. 

Structura şi conţinutul Muzeului purtau amprenta lui Spiru C. Haret care, 
în calitatea sa de ministru, a avut un merit deosebit în încercarea de organizare a 
învăţământului românesc la vremea aceea. 

Colecţiile Muzeului erau structurate după cum urmează: bibliografie pedagogică 
„pentru uzul profesorilor de toate categoriile"; colecţiile de material didactic-model; 
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secţia diapozitivelor (cca. 15.000 de unităţi); biblioteca elevilor de curs secundar; 
colecţiile cabinetului de aparate fizico-chimice; colecţiile de ştiinţele naturale. 

Iuliu Moisil a condus muzeul până în anul 1921. De la această dată şi până la 15 
noiembrie 1926 la conducerea muzeului au trecut nume remarcabile precum: Ioan 
Biber şi G.B. Degenman, iar de la această dată conducerea muzeului i-a revenit 
profesorului Iosif I. Gabrea. 

Din anul 1913, sediul muzeului a fost Casa Macca situată pe str. Victor Emanuel 
III, nr. 11 având 16 camere cu 60 de dulapuri, pupitre, mese ş.a. 

Din nefericire, din anul 1931 va începe declinul muzeului, renunţându-se la sediul 
din Casa Macca şi la împărţirea colecţiilor muzeului în funcţie de specificul acestora 
obiectele de ştiinţele naturii să fie cedate unui muzeu de specialitate, cărţile să fie 
împărţite elevilor ca premii etc.). 

Profesorul I.I. Gabrea, în adresa către administratorul Casei Şcoalelor conchidea că 
„averea bibliotecii şi a muzeului a fost împrăştiată", iar Iuliu Moisil, aflat la pensie şi 
retras în Năsăudul natal, i-a trimis o scrisoare lui N. Iorga, ministru al învăţământului, 
în care arată că: „o instituţie culturală cum este Muzeul Pedagogic, unicul ce-l avem 
în ţară, care a crescut şi s-a îmbogăţit zi de zi timp de 21 de ani şi în care am adunat 
comori de a căror importanţă puţini îşi pot da seama, este mai potrivită a fi adăpostit în 
casa în care a trăit marea binefăcătoare care a fost doamna Macca". 

Prof. I.I. Gabrea propunea în anul 193 7 crearea unui centru naţional de 
documentare - care trebuia să aibă patru sedii, din care primele două urmau să fie 
Biblioteca Pedagogică şi Muzeul Pedagogic. 

De abia în anul 1959, Muzeul Pedagogic va fi reînfiinţat pe lângă Institutul de Ştiinţe 
Pedagogice, cu sediul în str. Zalomit nr. 12 unde se afla localul Bibliotecii Centrale 
Pedagogice, având la dispoziţie un depozit-birou şi o sală de expoziţie, la parter. 

În anul 1970, Muzeul Pedagogic s-a mutat, somat fiind de Biblioteca Centrală 
Pedagogică din lipsa spaţiului, în str. Sfinţii Apostoli nr. 14, într-un local neadecvat 
pentru un astfel de lăcaş. Din anul 1982, muzeul a trecut din nou în subordinea 
Bibliotecii Centrale Pedagogice, devenită ulterior Biblioteca Pedagogică Naţională 
„l.C. Petrescu'', fondul său fiind depozitat într-o încăpere mică şi inadecvată pentru 
volumul destul de mare şi important de documente pe care le deţine. 

Astăzi, arhiva Muzeului Pedagogic este compusă din colecţii care reunesc laolaltă 
cărţi, manuscrise, documente, scrisori, reviste, albume, tablouri şi alte obiecte 
muzeistice, comori înghesuite şi valorificate prin expoziţii periodice, mărturii ale 
unor crâmpeie de viaţă culturală de multe ori uitată. 

În ciuda spaţiului mic de depozitare, muzeul dispune de un fond impresionant, 
din care menţionăm: colecţia literaturii pedagogice, care cuprinde 1200 de titluri de 
lucrări, studii şi reviste pedagogice care oglindesc evoluţia gândirii din România; 
colecţia literaturii didactice (manuale şcolare şi cursuri de peste 1200 de titluri); 
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colecţia de material didactic şi lucrări executate de elevi (sec. XIX-XX) cuprinzând 
lucrări deosebit de interesante, precum Albumul de la Şcoala Profesională nr. 2 
"Principesa Elisabeta"; fototeca care conţine 3950 de fotografii şi fotocopii referitoare 
la aspectele vieţii şcolii din ţara noastră, inclusiv fotografii ale personalităţilor 
pedagogice; colecţia de artă şi numismatică care cuprinde lucrări de pictură, grafică, 
desen şi 60 de medalii comemorative privind învăţământul românesc; 

„Dicţionarul latin grec" datând din 1696 şi legat în pergament poartă, pe pagina 
de titlu şi la subsol, semnătura lui Georg Gabriel Şincai, datată 1779: „comparavit 
Georg Gabriel Şinkai, ordinis S. Basilii, Magni 1779". 

Bucoavne, abecedare, cărţi de silabism, aritmetici cu scriere chirilică se înşiruie 
pe rafturile micului depozit al muzeului. Deosebit de interesanţfi este o „Bucoavnă 
pentru învăţătura pruncilor'', tipărită în „Sfănta Episcopie a Râmnicului" în anul 
1749. Este, de fapt, un colegat conţinând şi o altă cărticică „Învăţătură besericească" 
întocmită de Avlădichii Andim la anul 1741. 

Corespondenţa dintre Şcoala publică nr. 2 de Băieţi din Slatina şi Casa Şcoalelor 
cuprinde şi un document care prevedea înfiinţarea bibliotecilor şcolare, dându-se 
instrucţiuni asupra dimensiunilor dulapurilor pentru cărţi şi o altă circulară care 
prevedea înfiinţarea muzeelor şcolare care să cuprindă şi elemente din natură (mici 
cuiburi de păsărele, ouă etc.), ambele documente datate 1841. 

Încercând o abordare cronologică a documentelor deţinute de muzeu, multitudinea 
lor ne copleşeşte: 

Este vorba de primul dicţionar de buzunar bilingv - „Dicţionarul purtăreţ 

franţozesco-românesc şi românesco-franţuzesc'', din anul 1835. 
Odobescu şi V.Gr. Borgovan reprezintă un punct de atracţie al muzeului. Scrisorile 

fac referire la sentimentul de prietenie care-i lega pe cei doi, dar şi la abecedarul pe 
care doreau să-l publice împreună. Iată câteva rânduri dintr-o scrisoare adresată de 
Al.I. Odobescu prietenului său V.Gr. Borgovan: „Bucuresci marte 1/13 august 1895. 
Ah! Stimate d-le Borgovan ce rău ai făcut de te-ai grăbit aşa să pleci din Bucuresci! 
Dacă ai mai fi stat încă vreo l O zile măcar aci, negreşit că împreună am fi dat de 
căpătâi gramaticii noastre ... ". 

Impresionante sunt scrisorile autografe ale lui Spiru C. Haret, scrisorile lui A. 
Treboniu Laurian, manuscrise de lucrări pedagogice (abecedarul lui Odobescu şi V. 
Grigore Borgovan), manuale vechi. 

Albume cuprinzând aspecte ale vieţii şcolare, fotografii, tablouri (şi aici amintim 
tablourile în ulei reprezentându-l pe August Treboniu Laurian - semnat de Sava 
Henţia; şi un altul, reprezentându-l pe Constantin Meissner). 

Un fond important pe care-l deţine Muzeul Pedagogic este cel al lui Octavian 
O. Ghibu, care cuprinde un mare număr de manuscrise ale tatălui său, Onisifor 
Ghibu. Sunt manuscrise privitoare la literatură, istorie, religie, o impresionantă 
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corespondenţă, precum şi un mic volum de poezii intitulat „De profundis", care 
reflectau atmosfera epocii, starea sa de spirit în luptă cu propriul destin („Pe culmi 
însorite şi pe margini de prăpăstii", „Frânturi de suflet", Făgăraş - Gherla, Sibiu, 
1957-1961 ). Pedagog de excepţie, un volum important de manuscrise se referă la 
problemele pedagogiei româneşti: pedagogia şcolară, pedagogia varia, antologia de 
texte „Pentru o pedagogie românească". Corespondenţa familiei Ghibu - scrisorile 
către copiii săi Mihai, Octavian, Nana şi către soţia sa, Veturia, impresionează. 
Memoriile pe care le-a înaintat pentru eliberarea fiilor săi din închisorile comuniste, 
după ce el însuşi a suferit câteva condamnări, te fac să suferi alături de această 
familie greu încercată. 

Ar fi o nedreptate dacă nu am menţiona scrisorile lui Take Ionescu, Spiru Haret şi 
două apeluri către tineret adresate de Nicolae Iorga şi, desigur, nu sunt de omis nici 
dosarele conţinând acte semnate de C.G. Costa-Foru, fost ministru al învăţământului, 
toate documente care fac parte din arhiva Muzeului Pedagogic. 

Nu putem să trecem cu vederea revistele pentru copii „Bucuria copiilor", de 
revistele de pedagogie sau „Şcoala şi satul". 

În final, amintim câteva obiecte unicat care impresionează: un etui din alamă 
pentru pană şi o călimară cu înscris în limba arabă, a cărui vechime sau provenienţă 
încă nu se cunosc, tocul din lemn de ulm cu peniţă de argint aparţinând lui Al.I. 
Odobescu şi câteva tăbliţe de ardezie pe care se mai văd urmele cretei ... 

În contextul unei Românii europene, unde preţuirea şi prezervarea valorilor 
străvechi reprezintă un etalon în valorificarea individualităţii oricărui popor, rolul 
Muzeului Pedagogic este unul de prim rang, contribuind, prin expoziţii itinerante, 
comunicări ştiinţifice, articole publicate în reviste de specialitate şi proiecte modeme, 
la educarea tinerei generaţii, reprezentând un important instrument de lucru, un 
laborator de comunicare pedagogică pentru profesori, învăţători, dascăli aflaţi în 
slujba aceluiaşi scop nobil - educarea tinerei generaţii, şi la cunoaşterea evoluţiei 
învăţământului românesc şi a importanţei sale în contextul învăţământului universal. 

SUMMARY 

In the context of a modern Romania wel/ integrated within the European Union, it 
is essentialfor the people to preserve and cultivate the local historical values. By its 
activity, the Pedagogica/ Museum represents an important instrument in educating 
the young generation in knowing the evolution of the Roman ian teaching. 
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ACTELE DOMNIEI LUI ŞTEFAN CANTACUZINO 
AFLATE ÎN COLECŢIA DE „DOCUMENTE" A 

MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

drd. Grina-Mihaela Rafailă 

După „mucenicia" preacreştinului Constantin Vodă Brâncoveanu şi a celor patru 
fii ai săi, partida Cantacuzină revine în tronul Ţării Româneşti prin Ştefan Cantacuzino, 
fiul stolnicului Constantin Cantacuzino, dar şi nepot al domnului Şerban Cantacuzino, 
dispărut, în oct. I 688, în condiţii nu tocmai elucidate pe deplin. 

Aflat sub influenţa soţiei sale, Doamna Păuna, şi a învăţatului tată, cel care, de 
fapt, a fost adevăratul conducător al ţării, dar şi înconjurat de rude, pe care le-a 
„miluit" cu înalte dregătorii, Ştefan Cantacuzino nu s-a remarcat în mod deosebit, 
poate şi datorită scurtei sale domnii, derulată între 25 martie/5 aprilie 1714 şi 9/20 
ianuarie 1715. De fapt, domnia sa a făcut legătura între ultima domnie pământeană 
către regimul fanariot impus de Semilună, care nu mai era dispusă să tolereze 
situaţia nesigură din teritoriul nord-dunărean, care se afla, în acelaşi timp, şi la 
graniţa cu Imperiul Habsburgic. Dorind să asigure coeziunea internă a imperiului, 
în noul context internaţional, Poarta s-a arătat neîngăduitoare cu elementele 
nesigure din fruntea Ţărilor Române, ce puteau fi susceptibile, în orice moment, de 
defecţiune şi de trădare. 

În scurtul răstimp cât s-a aflat în tronul muntean, Ştefan Cantacuzino a reuşit 
să desfiinţeze darea văcăritului, măsura impopulară a precedentului domn, şi să 

scutească de dări preoţii, care, în ansamblu, au contribuit prea puţin la 
îmbunătăţirea situaţiei marii mase a birnicilor. 

După facila victorie izbutită în urma expediţiei din Moreea, cât şi cucerirea 
întregii peninsule până în septembrie 1715, marele vizir a decis declanşarea 

războiului pentru redobândirea teritoriilor pierdute prin pacea de la Karlowtz (ian. 
1699) în favoarea imperialilor. Pentru aceasta era nevoie ca Poarta să-i înlăture pe 
Cantacuzini, cunoscuţi ca fiind ostili şi prea puţin credincioşi, care contribuiseră la 
eliminarea lui Vodă Brâncoveanu. De această dată Poarta s-a folosit de intrigile 
Racoviţeştilor, care doreau tronul muntean pentru Mihai, fostul domn al Moldovei, 
dar şi de înlăturarea protectorului lui Ştefan, fostul caimacam Reiab paşa. Astfel, că 
la 25 dec. 1715/5 ian. 1716, marele vizir Ali paşa îl timite pe Iusuf aga cu firman 
de mazilire, care va sosi la Bucureşti pe 9/20 ian. Însoţit de soţie, copii şi de 
bătrânul stolnic, Ştefan Cantacuzino ia drumul fără de întoarcere al 
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Constantinopolului, în speranţa că se mai poate disculpa în faţa dregătorilor 

Semilunei, însă soarta îi era pecetluită şi cu ajutorul noului domn al Munteniei, 
Nicolae Mavrocordat, care-i trimise, sub escortă, la Adrianopol pe fostul spătar 
Mihai Cantacuzino şi logofătul Radu Dudescu, împreună cu o consistentă swnă de bani 
pentru a pune capăt adversarilor săi. Închişi în temniţa de la Boiagi-başa şi după torturi 
Ştefan Cantacuzino şi bătrânul părinte au fost executaţi la 27 mai/7 iunie 1716. În acest fel 
se punea capăt conflictelor şi rivalităţilor care au dominat viaţa politică munteană de la 
sfărşitul veacului al XVII-lea şi începutul unnătorului secol. 

Şi Muzeul Municipiului Bucureşti, deţinător şi păstrător al unei bogate şi 
diverse Colecţii de Documente, deţine un număr de 1 O acte care provin din 
răstimpul scurtei domnii a ultimului Cantacuzin. Cele mai multe sunt acte de 
vânzare-cumpărare a unor vii, făcătoare sau ţelină, cât şi a unei copile de ţigan, 
anume: Stanca (doc. 10). Domnul, în calitate de emitent apare în două acte, cu 
prilejul confirmării stăpânirii unor moşii, când sunt menţionaţi şi membrii Sfatului 
domnesc, dar şi atunci când emite porunci pentru îndreptare de moşii sau pentru 
cercetarea unor datorii. Ca grămătici de cancelarie în această scurtă domnie 
menţionez pe Gherghe logofeţel, nepotul lui Gherghe şufar din Târgovişte şi 

Anghelache, fiul lui Mihai logofăt din Târgovişte, cât şi pe Mihalcea, Neagu 
logofăt şi popa Zota de la Sf. Nicolae. La doar două documente este menţionat şi 
locul de emitere, respectiv Bucureşti (doc. 6 şi 8). 

1. 
1714 (7222) iunie 18 

t MHMCT"llO liolK"llO "iw QJe~"" 80E80A H rocnOAHH'h. 

Ă"B"T rocnOACTBO '"" c"lio nosto\eH'iio rocnOACTB" '"" Radului Şovărăscul ca să 
ţie şi să stăpânească moşiia ce să chiiamă Adămeşti ot sud Teleorman, însă funea 
din sus, stânjăni 75, cu bună pace de cătră Stan croitoriul, feciorul lui Stan din 
Adămeşti, care moşie o au fost cumpărat Neagoe spătărelul, tatul Radului 
Şovărăscul, încă de sânt acum 69 de ani şi tot au stăpânit această moşie cu bună 
pace până acum. 

Iar, când au fost acum s-au sculat Stan croitoriul, feciorul lui Stan din 
Adămeşti, cu gâlceavă asupra Radului Şovărăscul zicând că nu ştie el când au 
vândut tată-său această moşiie şi eşind amândoi de faţă, în divan, naintea domni<e>i 
mele şi văzând domniia mea zapisul lui Stan, tatul lui Stan croitoriul la mâna lui 
Neagoe, tatul Radului Şovărăscul, de cumpărătoare bună şi direaptă au rămas Stan 
croitoriul de judecată. 
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Drept aceia şi domniia mea am dat această carte a domni<e>i mele Radului, 
feciorul lui Neagoe Şovărăscul, ca să ţie şi să stăpânească aceşti stânjini de moşie 
ce scriu mai sus cu bună pace de cătră Stan croitoriul şi de cătră feciorii lui şi de 
cătră tot neamul lui, că au rămas Stan croitoriul din divan, den naintea domni<e>i 
mele de judecată. 

H HC<npABHHK> CAAMS pt:'IC: rocnoACTBA MH. Iunie 18 dni, leat 7222 <l 714>. 

t "iw QJc:+"" BOC:BOAA, MHl\On"lio Eoi1(ieio rocnoA"P· 
Procit vtori logofăt. 

<Versa>: Cartea lui Ştefan voevod Cantacuzino din anul 7222, 1714 prin care 
în urmă de judecată la divanu domnesc confirmă de bună vânzarea a 75 stânjeni din 
moşia Adameştii şi recunoaşte de posesor al lor pe Radul Şovărescu. De Adămeşti. 
Iunie 18, I 714. 

M.M.B., nr. 26931 
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (32,5x22,5 cm.), monograma şi sigiliu 

mijlociu domnesc în chinovar. Are copie rom. din 1898 făcută de către A. N. 
Doicescu. 

2. 
1714 (7223) octombrie 26 

ţ Adecă eu, lane, i Pană i Tudorache i Iorga dămpreună cu vărul nostru, 
Tudor, dat-amu zapisul nostru la mâna lui Andreiu neguţătoriul ot Cocani ca să fie 
de bună credinţă precum să să ştie că i-am vândut noi viile noastre în Dealul 
Sârbenilor, care vii sântu şi noao de la părinţii noştri care sânt în hotariul 
Urdeascki. 

Deci, până acum am stăpânitu noi, iar acum le-am vândut dumnealui, pogonul 
po taleri 26, însă vii lucrate pogo<a>ne [13 poh] 1 şi aceşti bani i-am luat noi toţi 
gata în mâinele no<a>stre pre cât ni s-au făcut toţi. Şi aceste vii le-am vândut cu 
crama şi cu livede şi cu pometul şi cu buţi şi cu tocitori şi cu corătă şi cu teascu şi 
cu toate dichisele viilor. Şi cându am vândut noi aceste vii le-am vândut cu ştirea 
tuturor neamului nostru şi cu ştirea tuturor vecinilor şi den sus şi den jos şi i-am dat 
şi zapisele cele vechi de cumpărătoare ca să stăpânească de acum înainte2 

dum[nea]lui3 şi coconii dumnealui câţi Dumnezeu îi va dărui. 
[Ş]i3 cându am făcut acestu zapis fost-au mulţi megiiaşi care să vor iscăli mai 

jos. Şi noi pentru mai adăvărată credinţă am iscălit toţi cu mâinile no<a>stre ca să să 
crează. Octomvrie 26 dni, leat 7223 d 714>. 

ţ Eu, Radu), sin Vrabie ot tam 
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t Eu, Opre ot tam 
t Eu, Stan, sin Irimiia ot tam 
t Eu, Barbu, martor 
ţ Eu, Dumitru ot tam Butucin 
t Eu, [ ]4 jupan Macsim, martor 
Patru semnături în limba greacă5 . 

t Şi am scris eu, Mihalcea, am.scris cu zisa lor. 

<Verso interior>: ţ Adecă eu, lane dămpreună cu fraţii miei anume, Pană. 
<Versa>: t Zapisul lui Tudorache. Via Sârbeni. 

M.M.B., nr. 30572 

351 

Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (32x2 J,5 cm.), JO semnături digitale în 
cerneală. Are copie modernă. Provine de la Epitropia Aşezămintelor 
Brâncoveneşti. 

1 Scris cu altă cerneală. 
2
'btH4HHT€. 

3 Rupt în orig. 
4 Indescifrabil. 
5 Semnături autografe. 

3. 
1715(7223)/ebruarie1 

Copie scoasă din zapisul cel adevărat din cuvânt în cuvânt. 

t Adecă, Nica megiiaşul Dinu! împreună cu feciori<Î> miei dat-am bun zapisul 
nostru la mâna lui Muşat, precum să să ştiie că i-am vândut o dreaptă moşiie a 
noastră ce o am avut-o dă la părinţi aleasă dreptu bani gata, taleri 100 şi dooă <Î>epe 
cu mânzu ca să fiie moşiie statornică în veci numai ci am lăsat stânjăni 100 ce i-am 
dat daniie feţele Drogurilor la mănăstirea Golgotii. 

Însă să ştiie şi hotar<Ui> moşii anume: curmezişul din apa Strămbului până în 
vâlceaoa ce vine dă la Mal<ui> Gropii şi merge la Gura lui Natu şi pă plaiul gropii 
la vâlceaoa Nisipu şi iaste drept la apa Cricovului şi lungul din matca Văii Lungii 
până în hotarul Şărbăneştilor pentru că o am vândut cu ştirea tuturor' vecinilor şi 
răzoraştilor. 

Şi când s-au tăcut zapisul acesta am chemat mulţi oameni dă cinste. Şi eu 
pentru credinţă mi-am pus degetul. 7223 <1715> fevruarie 1. 

Eu, Nica megiiaş, vânzător. 
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Eu, Roncea, sin ego, vânzător. 
Eu, Radul, brat ego Roncea, vânzător. 
Eu, Cernea ot Bezdedea, martor. 
Eu, Radu Paraipanul, martor. 
Eu, Tudor Flocosul, martor. 
Eu, Stan Dobâncă, martor. 
Eu, Oprea Dobâncă, martor. 
Eu, Vasile Lungeanul, martor. 

Şi am scris eu, Neagul logofăt ot Bezdeadul, cu zisa lui şi martor. 
Şi am scris eu, Stoica logofăt ot veliţi boeri, după zapisul cel adev<ă>rat 

întocmai după coprinderea lui. 

M.M.B., nr. 27023 
Copie rom., hârtie difolio (27,5xl9,5 cm.). Are copie modernă. 

4. 
1715 (7223)/ebruarie 5 

ţ MHAOCTYio GolKYIO "iw I.Jie+"" BOUOA H rocnoAHH'h. 

UHCAX rocnoACTBO MH ţie Lupe Homescule de la Humeşti. 
Cătră aceasta îţi fac domniia mea în ştire că aicea la domniia mea îmi spuse 

dumneaei vara Ilinc[a]1 hătmăneasa zicând cum că le-ai fi fost vândut o moşăe ot 
sud Slam Rămnic, stânjăni [ ]2 drept taleri [20]3 şi ş-au găsit dumnealor moşăia 
vândută rău şi vândută altora şi sânt păgubaşi şi de venitul moşăii şi de bani. 

Ci iată că-ţi poruncesc domniia <mea> în vreme ce vei vedea porunca domniii 
mele să te scoli să vii aicea la divanul domniii mele să îndreptezi moşăia sau să 
întorci banii cum să va socoti cu dreptate, că neviind de voia ta să ştii că va trimite 
domni ia mea annaş de te va aduce şi vei da şi treapăd. 

Aşăjderea şi ţie Stane care ai fost vătafu de plai la Bogdănei îţi poruncesc 
domniia mea să te scoli şi tu4 să vii aicea să dai seama de un cal al dumnealor ce s
au găsit de furat la tine să îndreptezi de cine iaste furat şi să nu staţi împotriva 
poruncii domniii mele sau să faceţi zăbava că să ştiţi apoi că vă va veni annaş de 
vă va da aduce aicea fără de voia voastră şi veţi da şi treapăd. 

Într-alt chip nu va fi. 
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Tol\eKo """'X rocnOACTK" MH. Fevruarie 5 dni, leat <7>223 d 715>. 
t "iw LJJe•"" KOEKOA"· MHl\OCT.ÎIO EolK"1eio rocnOAHH'b. 

Procit vtori logofăt. 

<Versa>: 7223 <1715>. Ştefan Vodă. Carte de la Ştefan. 

M.M.B., nr. 13949 
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (32x21,5 cm.), monograma şi sigiliu 

mijlociu domnesc în chinovar. 

1 Scris peste slova ,;k". 
2 Loc alb în orig. 
3 Scris cu altă cerneală. 
4 

TW. 

5. 
1715 (7223) aprilie 22 

ţ Adecă eu, Moise, sin izbăşăi lui Mogoş ot Costiiani, împreună cu fii-meu, 
Mihaiu, dat-am zapisul nostru la mâna lui Toderaşco Cogălniceanul precum să să 
ştie că i-am vândut pogon de păragină 5 în De<a>lul Homeştilor, care acestia vii 
me-<a>U fostu şi mie de cumpărăto<a>re de la Dumitru Bădiulescul. 

Deci, eu <ne>putându-le lucra şi înţelenându-se le-<a>m vândut de a mia bună 
voie şi cu ştire< a> tutur<on fraţilor noştri 1 de moşăe şi den sus şi den jos. Şi me-<a>U 
dat toţi banii gata în mână, taleri [28]2 şi eu am datu3 durnne<a>lui acestu zapisu ca 
să fie moşie stătătoare4 în veci durnne<a>lui şi cuconilor şi nepoţilor durnne<a>lui 
câţi Durnnezău îi va dărui. 

Şi când am făcut acestu zapis fost-au mulţi boieri şi împrejureni marturd> care 
să vor iscăli mai jos. Şi noi pentru mai adevărată credinţa ne-<a>m pus mai jos 
de[ge]tele5 şi isc[ăl]iturile6 ca să să creze. Aprilie 22 dni, leat 7223 d 715>. 

Moise, sin Mogoş vânzător. 
Mihai, sin Moise vânzător. 
Eu, Finta ot Putreda7

, martor 
Stoian ot tam, martor. 
Eu, Dorofteiu călugăriul ot tam, martor. 
Necula, sin Frăncul căpitan, martor 
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Eu, Ion Turlacul părtar, martor. 
Eu, popa Theodo<sie>, martor8

• 

<Verso>: 7223 <1715> aprilie 22. 

M.M.B., nr. 13519 
Orig. rom., hârtie difolio cu jiligran (33x22,5 cm.), 2 semnături digitale în 

cerneală. 

I NOWCTpH. 
2 Scris cu altă cerneală. 
3 

AATA. 
4 

CT'h T'h TWwpe. 
5 Rupt în orig. 
6 Scris peste alte slove. 
7

0Tpt:Ap4. 
8 Semnături autografe. 

6. 
1715 (7223) mai 5, Bucureşti 

t MHi\OCT"ilO &011c°iEIO "iw QIE~AN RANTAK83HNO BOUOA H rocnOAAP'h BCOE 3EMi\E 

8rrppOBi\AX
0

iH. 

AABAT rocnoACTBO MH c"iEio noBili\EN"iio rocnOACTBA MH slugii domniii mele lui 
Costandin logofăt za taină, snă Vladului logofăt ot Filipeşti şi feciorilor lui câţi 
Dumnezeu îi va da, ca să-i fie lui ocină în moşia Măgurenilor ot sud Prahova, însă 
toată partea Clipei şi a frăţine-său, lui Radic, oricâtă s-ar alege den câmpu, den 
pădure, den apă şi dealul cu viile şi den siliştea satului şi cu rumânii şi cu lazurile 
de fân şi cu pometul dupreste tot hotarul cât să va alege partea lor. Pentru că aceste. 
moşii şi vii fostu-le-au cumpărat strămoşii Vladului logofăt, tatăl slugii domniei 
mele, Costandin logofăt, anume Radul şi Tiha, drept bani gata, aspri 14000 încă 
den zilele lui Alicsandru Vodă cel bătrân, snă Mircii Vodă. 

Şi, iar să fie lui Costandin logofăt, snă Vladului logofăt, ocină în Măgureni 
toată partea unchiului tătăne-său anume, Vladul portarul cel bătrân, care au fost 
cumpărat unchiul Vladului logofăt de la verii lui, Lazăr şi Stroe şi Neagoe şi Oprea, 
snă lui Mihăilă den Bălţaţi, partea lor toată den câmpu, den pădure, den apă, şi 

dupeste tot hotarul câtă să va alege drept 13000 de bani gata cu zapis de la mâna 
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lor şi cu mărturii, încă den zilele răposatului Matei Vodă, leat 714 7, care moşie le
au fost şi lor de cumpărătoare de la Voica den Măgureni şi de la fata lui Nichifor de 
acolo şi le-au cumpărat Vladul logofăt această parte de moşie de la nepotu-său, 
Toader Labăr, feciorul vară-sa Ilinii, fata Vladului portarul, drept bani gata 9700 cu 
zapis şi cu mărturii. 

Şi, iar să fie lui Costandin logofăt un lazu de făn şi cu pomet în Roşioara, care 
l-au cumpărat moşu-său, Cătăniţă, de la Călin călugărul şi de la fie-său, Ivan den 
Măgureni, drept bani gata 400, care laz iaste alăturea cu Vâlceaoa Roşioarii şi 

merge în lungu den curmătura de jos până în cea de sus pă supt deal şi den sus de 
unde au fost metohul' călugărilor. 

Şi, iar să fie slugii domniii mele lui Costandin logofăt un laz de făn în moşiia 
Măgurenilor, care l-au cumpărat moşu-său, Cătăniţă, de la Mihăilă cel bătrân şi de 
la fie-său, Voica den Măgureni, drept bani gata 500, care iaste alăturea cu un lazu a 
Vladului lo~ofăt, tatăl lui Costandin logofăt, de la strămoşii lui în Poiana 
Drăgănesii. Insă, să să ştie semnele den Vâlceaoa Drăgănesii pe lângă apa Praoviţii 
în sus despre răsărit, iar despre apus dăn apa Drăgănesii pă supt Obreajăi până în 
Poiana Mihălceştilor şi până în râpele Utii suptu măgură şi în sus până în Poiana lui 
Negoiţă megiiaşul, în Obreajăi. 

Şi, iar să fie lui Costandin logofăt un lazu cu pomet de la Ghiorma cel mare, 
care iaste alăturea cu alt lazu al tătăne-său, Vladului logofăt, unde-i zic la Buda 
supt dealul cu viile care dau în Olt cumpărat de la Ghiorma cel mare, drept bani 
gata 600 cu zapis şi cu mărturii leat 7181. 

Şi, iar să fie lui Costandin logofăt un laz iar alăturea cu acel lazu, care l-a 
cumpărat tată-său de la verii Ghiormei cel mare anume, Ghiorma şi de la frate-său, 
Iane, drept bani gata 333 şi aceste lazuri sânt pentre lazurile Vladului logofăt, tatăl 
lui Costandin logofăt, care le au în Olt cumpărate mai den nainte iar de la dânşii. 

Şi, iar să fie lui Costandin logofăt 2 lazuri cu pomet de ocina Măgurenii care 
au cumpărat tată-său, Vladul logofăt, de la Stroe şi de la văru-său, Sava, snă Ivaşco 
Spinciul ot Vlădeni, care lazuri sântu den sus între lazurile tătăne-său, Vladului 
logofăt, iar cel den jos de lazurile lui care l-au cumpărat unchiul tătăine-său, Vladul 
portarul cel bătrân, unde iaste părul cel mare dăn drumu dreptu bani gata 1200 cu 
zapis de vânzare şi cu mărturii leat 7185. 

Şi; iar să fie lui Costandin logofăt o vie şi cu ocină în Dealul Măgurenilor, 
care o au cumpărat tată-său de la Buda şi de la soru-sa, Smaranda, nepoţii Budii cel 
bătrân, dreptu bani gata, taleri 31, cu zapis de la mâna lor şi cu mărturii, care vii şi 
ocină au fost iar de la Drăghici, strămoşul lui Costandin logofăt, fiindu fraţi cu 
Buda cel bătrân şi pă urmă le-au vândut nepoţii Budii Vladului logofăt, tatăl lui 
Costandin logofăt, încă mai den nainte vreme de la leat 7186. 

Şi, iar să fie lu Costandin logofăt un lazu de făn cu pomet care l-au cumpărat 
tată-său, Vladul logofăt, de la văru-său, Mihalcea, şi de la frate-său, Stoica, feciorii 
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Mihalcii logofăt ot Măgureni, care laz iaste alăturea cu alt laz al lor pe den sus, 
unde să chiiamă la Berbecel cât va fi partea lor ce iaste dăn jos de viia Utii, care I
au cumpărat dreptu taleri 4 cu zapis de la mâna lor leat 7188. 

Şi, iar să fie lui Costandin logofăt lazurile de făn cele bătrâne în Măgureni, 
care-i sântu cumpărate de stremoşi lor, anume: Radul şi Tiha şi Lazăr osebit de 
ceialalţi moşi de la megiiaşii den Măgureni. Însă, un laz de la Tătuc care iaste în 
Vărtop şi ţine Vărtopul jumătate, despre câmpu, cât ţine valea împrejur, dreptu bani 
gata 600. Şi, iar alte trei locuri care au cumpărat strămoşii Vladului logofăt, tatăl 
lui Costandin logofăt, care sunt mai sus zişi, de la Oancea megiiaşul den Măgureni 
dreptu bani gata 1700. 

Şi, iar să fie lui Costandin logofăt un răzor de loc de la Micul megiiaşul den 
Măgureni, care iaste pă lângă hotarul Bălţaţilor pre den sus şi dă cu capul în apa 
Praoviţii, iar despre câmpu merge până în marginea mărăcinilor cât iaste loc de 
curătură care l-au cumpărat dreptu aspri 150 şi altu lazu den Gura Drăgănesii 
poiana jumătate dreptu aspri [ ]2. 

Şi, iar să fie lui Costandin logofăt o curătură pe Praoviţa den sus de Valea 
Sării, care o au cumpărat strămoşii tătăne-său de la Negoiţă megiiaşul den 
Măgureni drept aspri 500, după cum scrie şi în cartea răposatului Radului Vodă şi 
altor bătrâni domni. 

Şi, iar să fie lui Costandin logofăt ocină în Măgureni şi cu vii, partea verilor 
tătăine-său, anume: Radul i Vladul, feciorii lui Drăghici cel bătrân, unchiul tătăne
său, toată partea lor ce li s-au venit den câmpu, den pădure, den apă şi dupeste tot 
hotarul câtă să va alege3

, care le-au cumpărat dreptu taleri 35 cu zapis de la mâna 
lor leat 7200 şi cu mărturii. 

Şi, iar au cumpărat tată-său, Vladul logofăt, de la nepotu-său, Toader Labăr, 
feciorul vară-sa Ilinii, fata Vladului [p ]ortarul4 cel bătrân, toată partea lor de moşie 
câtă au avut Vladul portarul, afară de cumpărătorile ce au cumpărat şi el de la verii 
lui, Mihăil, Lazăr şi Oprea den partea moşilor lui Raduli Mihai den Măgu[re]ni4 

pentru că au cumpărat tată-său, Vladul logofăt aceste părţi dreptu ughi 16 cu zapis 
[d]e4 la mâna lor leat 7198. 

Şi, iar să fie lui Costandin logofătul o silişte cu pomi în sat, în Măgureni, care 
o au cumpă[rat tatu-s]ău5 , Cătăniţă portaru, de la Nedelco, zet Radului Moilă 
megiiaşul den Măgureni, dreptu aspri 680, care silişte au fost şi lui Nedelco de 
zestre şi iaste peste Praoviţă dăspre măgură cât au ţinut [ ]lui5 lui Martin cel bătrân 
precum scrie şi zapisul cel de cumpărătoare leat 7170. 

Ş[i iar]5 au cumpărat Cătăniţă por[tar .. ]5 moşul lui Costandin logofăt şi altă silişte cu 
porni~ iar alăturea cu aceia [ ]5 drept aspri 500 cu zapis şi cu mărturii leat 7171. 

Şi, iar a[u cum]părat5 moşu-său, Cătăniţă portarul, şi altă silişte în 
Mă[gure]ni5 , iar alăturea cu celelalte silişti despre apa Pra[oviţii d]e5 la Sărbul den 
Măgureni drept aspri 300 cu zapis şi cu mărturii. 
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Şi, iar să fie [lui C]ostandin5 logofăt o curătură care o au făcut tată-său, Vladul 
logofăt, den pădure, den marginea unui lazu al lui ce au avut de moştenire [ ]du5 

pădure mare au plătit la oameni cu falcea de falce pa bani 333 şi au făcut curătura 
aceasta de fălci 42, afară den ce au curat el cu argaţii lui şi cu ţiganii cu bucate şi cu 
multă cheltuială pâ[nă ... ]5 au făcut câmpu dă coasă şi de arătură. 

Însă, să să ştie semnele aceştii curături den slemea [ ] 5 Valea Sării în sus până în 
piiatra unde au fost varniţele, şi despre măgură până în hotarul poenii şi apoi den varniţe 
în jos până în stejar, unde să împreună cu curătura popei Voicăi. Apoi, iar pre vâlcea în 
jos până iar în stejariul cel mare, care să alătură cu poenile rumânilor Hierăi postelnic 
Racotă şi până în Poiana Albului Guşatul, apoi până în vâlceaoa de la lazurile lui 
Miroslav care le ţin boiarii den Măgureni în sus pă Proviţa. 

Şi, iar să fie lui Costandin logofăt o poiană în ocina Măgurenilor care iaste den 
sus de această curătură, pentru că o au cumpărat tat[ă-său, Vl]adul5 logofăt, de la 
Leca, fratele lui Cocoş, drept bani 400 cu zapis şi cu mărturii leat 7171 şi tot au 
stăpânit părinţii Vladului logofăt, tatăl lui Costandin logofăt, şi tată-său, Vladul 
logofăt, aceste moşii şi vii şi lazuri care scriu mai sus tot cu bună pace până în 
zilele răposatului Costandin Vodă Brâncoveanu leat 7198. Iar dupe aceia ajungând 
Şărban Cantacuzino vomic mare şi având mare pizmă pă Vladul logofăt, tatăl lui 
Costandin logofăt, fiind şi el moşnean în sat, în Măgureni, au fost pus mare pizmă 
ş[i ur]gie5 asupra Vladului logofăt şi i-au luat toate mo[ş]iile5 cu livezile şi viile ce 
au avut pre moşiia Măgurenilor în sila lui nefiindu [ nici] 5 dator nici vinovat şi 
băgându-l şi la închisoare şi în lanţu până ce i-au luat şi 3 hrisoave ce au [a]vut4 pe 
aceste moşii ca să nu să mai pomenească nimeni, moşneni den Măgureni, nici să 
mai ţie Vladul logofăt aceste moşii den Măgureni, ci să fie toate ale lui. 

Deci, şi Vladul, tatăl lui Costandin logofătul, neavând ce face fiindu Şerban 
Cantacuzino vornicul puternic şi silnic nu s-au putut pune împotrivă-ici au lăsat de 
au stăpânit Şerban vornicul toate lazurile şi ocinele lui şi viile în silă până [la]4 
moartea lui. Iar după moartea lui Şerban vornicul Cantacuzino căutându-şi Vladul 
logofăt dreptatea şi neîngăduind n-au lăsat ca să-i împresoare moşiile lui ce scriu 
mai sus, ci au venit în naintea domni<e>i mele fiind domniia mea atuncea vei spătar 
de se-au întrebat de faţă cu Costand[in ... ]4 şi cu fraţii lui, Matei i Părvul, nepoţii 
răposatului Şerban vornicul Cantacuzino, înaintea domniii mele pentru aceste moşii 
ale Vladului logofăt, care le-au fost împresurat unchiul lor, Şerban vorn[icu, şi]4 
scoţând Vladul logofăt cărţile câte au mai avut pe aceste moşii ce să scriu mai sus, 
au scos şi nepoţii lui Şerban vornicul cărţile lor ce au avut pre moşiia Măgurenilor 
şi au citit toate pre rând şi unele şi altele şi nu s-au aflat în cărţile lui Şerban 
Cantacuzino vornicul nimica vândut de părinţii Vladului logofăt, nici de el, nici dă 
neamul lui, nici boiarilor den Măgureni, nici altor boiari care-i au stăpânit 
Măgurenii mai nainte, ci s-au doveditu că le-au fost împresurat Şerban vornicul în 
silă şi fără de nici o dreptate. 
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Deci, Costandin postelnicul Cantacuzino cu fraţii lui, Matei i Părvul 

Cantacuzino, văzând că au făcut unchiul lor, Şerban Cantacuzino vomicului, mare 
nedreptate Vladului logofăt nu s-au îndurat unchiul lor, Şerban vomicul, ci după 
buna adeverinţă au dat toate moşiile şi curăturile, lazurile cu pometurile câte au 
avut în sat, în Măgureni, care le-au stăpânit moşii şi părinţii lui şi el să le 
stăpânească şi de acum înainte el şi feciorii lui cu bună pace. Şi au făcut [ ]5 

răposatul Costandin postelnic Cantacuzino cu fraţii lui, Mateiu căpitan Cantacuzino 
i Părvul postelnic Cantacuzino scrisoarea lor la mâna Vladului logofăt den naintea 
noastră ca să-şi stăpânească moşiia lui câtă au avut în Măgureni întărită cu 
iscăliturile lor scriind ca să-i dea şi acele 3 hrisoave, care-i scriu mai sus, care le-au 
luat [ ]lor5 logofăt Şerban Cantacuzino vornicul, dupre cum am văzut dornniia mea 
şi hrisovul răposatului Costandin Vodă Brâncoveanul şi scrisoarea răposatului 
Costandin postelnicul Cantacuzino şi a fraţilor lui, Matei căpitan i Părvul postelnic, 
la mâna slugii dornniii mele Costandin logofăt de stăpânirea acestor moşii ce se-au 
zis mai sus. 

Dreptu aceia şi domniia mea, încă, am dat acestu hrisov al dornniii mele slugii 
dornniii mele, lui Costandin logofăt za taină cu fraţii lui, snă Vladului logofăt şi 
feciorilor lor, ca să aibă a-i ţinea şi a stăpâni toate moşiile, viile, curăturile, lazurile 
cu pometurile, care scriu în cărţile şi în hrisoavele lui cele bătrâne şi în zapisele dă 
cumpărătoare cu bună pace de către nepoţii lui Şerban vomicul Cantacuzino, Matei 
căpitan i Părvul postelnic Cantacuzino şi de cătră feciorii lor şi de cătră tot neamul 
lui Şerban vomicul Cantacuzino, precum le-au stăpânit şi mai nainte vreme, să le 
fie moşie stătătoare lor şi feciorilor lor, nepoţilor şi strenepoţilor în veci. 

Şi am întăritu hrisovul acesta cu tot sfatul şi credincioşii boiarii cei mari ai 
Divanului domnii mele: pan Costandin Ştirbei vei bani pan Pătraşco Brezoianul vei 
vomic i pan Radul Golescul vei logofăt i pan Radul Dudescul vei spătar i pan 
Şerban Bojoreanul vei vistiiar i pan Şerban Prisăceanul vei clucer i pan Gligorie vei 
postelnic i pan State Leurdeanul vei paharnic i pan Neagoe Topliceanul vei stolnic i 
pan Mihai Cantacuzino vei comis i pan Pătru Obedeanul vei sluger i pan Şerban 
Greceanul vei pitar. 

Şi ispravnic Costandin Conţescul vtori logofăt. 
Şi s-au scris hrisovul acesta întru al doilea an al dornniii dornniii mele aici, în 

oraşul scaunului dornniii mele, în Bucureşti, de Gherghe logofeţelul, vnuc Gherghe 
şufar ot Târgovişte. Measeţa mai 5 dni, leat 7223 < 1715>. 

t "iw LJJe+AH BOt:BOA,MHl\OCT°ilO 6011(ieio rocnOAAp. 

ţ "iw LJJe+AH HAHTAKS3HHo <m.p.> 

M.M.B., nr. 27050 

Radul Golescul vei logofăt, procitelnomu 
Costandin Conţescu) vtori logofăt, procitelnomu 
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Orig. rom., perg., (74,5x46,5 cm.), in .frontispiciu stema Ţării Româneşti, 
litera iniţială încadrată in cartuş, titulatura domnească scrisă cu chinovar şi 
soluţie de aur, monograma domnească scrisă cu cerneală neagră şi soluţie de aur, 
sigiliul mijlociu domnesc in ceară roşie, căzut. 

1 MeTo.f>S". 
2 Loc alb în orig. 
J 4Mi11,1e. 
4 Rupt în orig. 
5 Şters în orig. 

7. 
1715 (7223) iunie 8 

ţ MHl\OCT"iio liolK"iio "iw QIE4'•"" BOEBOA H rocnOAHH'h 3€MI\€ RAAXHCKoe. 
AABAT rocnoACTBO MH c"iio noB-kAeH"iio rocnOACTBA MH acestui turcu, lui Agi Ali, 

[ ]
1 ca să fie volnic cu această carte să vânză nişte vii a lui Ian[e]2 şi ale frăţine-său, 

lui Pană i Tudorache, care sânt în Dealul Urlaţilor. Pentru că luând ei bani de la 
acest turcu pe unt ca taleri 15, când au fost la vreme n-au avut să dea untul şi 

apucându-i cu porunca domni<e>i mele Ion căpitan de la Ploeşti să dea acest unt, ei 
au dat zapis cu zi puind şi aceste vii ce scrie mai sus zălog cum că vor da untul la 
zi, iar după aceia ei ca nişte oameni înşălători n-au umblat să să plătească, ci au 
vândut aceste vii altora, iar acest turcu neguţător au rămas la pagubă şi ei au fugit 
de nu-i poate găsi nicăi<e>ri. 

Drept aceia văzând domniia mea că, ca nişte oameni înşălători după ce au pus 
viile zălog şi în urmă le-au vândut la alţii şi aceia au ştiut că sânt viile zălog, am 
dat această carte a domni<e>i mele lui Agi Ali3 neguţătorul ca să le vânză el cui 
vrea să-şi plinească acei bani ce sânt ei datori, iar de-i vor da cei ce au cumpărat 
aceste vii banii câţi sânt aceşti ce s-au zis mai sus datori să stăpânească viile cu 
bună pace, iar până nu vor da să nu fie volnici a stăpâni. 

Că aşa iaste porunca domni<e>i mele. 
H Hc<npABHHK> CAAM pe'le rocnOACTBA MH. Iunie 8 dni, leat 7223 < 1715>. 

t "iw Ql€4'AH 80€BOAA, MHl\OCT"ilO liolK"ieio rocnOAHH'b. 
Procit vtori logofăt. 

M.M.B., nr. 30564 
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Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (31,5x 20,5 cm.), monograma şi sigiliu 
inelar domnesc în chinovar. Are copie modernă. Provine de la Epitropia 
Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

1 Loc alb în orig. 
2 Scris peste altă slovă. 
3 Ad. interlinear. 

8. 
1715 (7223) august 13, Bucureşti 

ţ MHl\OCT'ieio lioJK
0

Î€10 'iw ijle.f>4H H4HTAK83HHO KO€KOA H rocnoAHHb KCOH 3€MI\€ 

grrppoKl\4XHCKO€. 

AA[K]AT
1 

rocnOACTKO MH c'ie noKel\eH'ie cinstitului şi credinciosului boiariului 
dornni<e>i mele Pătraşco Brezoianul vei vornec ca să aibă a ţinea şi a stăpâni moşie 
în hotarul Berciugovului de Jos ot sud Ilhov, stânjăni 228 den câmpu, den pădure, 
den apă, den siliştea satului şi dupriste tot hotarul cu bună pace de cătră Oprea, 
feciorul Oprii den Berciugovu, şi de cătră feciorii şi verii şi tot neamul lui, şi de 
cătră Fiera cu fraţii lui şi de cătră feciorii lor, feciorii Zorii ot Berciugovul de Jos. 
Pentru că această moşie ce scrie mai sus fost-au a Fierăi şi a fraţilor lui, feciorii 
Zorii ot Berciugov, şi a Oprii şi a fraţilor lui şi a verilor lui, feciorii Oprii iar den 
Berciugov, care scriu mai sus. Şi ei fiind slujitori visternicei încă den zilele 
răposatului Costandin Vodă Brâncoveanul tot ş-au dat dajdea lor ce au fostu până 
la o seamă de vreme. Iar cându au fostu la leat 7198 fiind la vremea haraciului ei n
au şăzutu ca să-şi dea birul lor de haraci ci s-au sculat de au fugit şi au rămas birul 
lor asupra lui Nan căpitanul şi a cetaşilor lui şi fiind crucea suma lor de bir, drept 
ughi 33, iar Nan căpitanul şi cu cetaşii lor văzându că rămâne birul acestor fugiţi ce 
scriu mai sus în spinarea lor fost-au mersu la răposatul Costandin Vodă 
Brâncoveanul de au făcut jalbă pentru aceşti slujitori fugiţi cum că le-au rămas 
birul în spinarea lor şi domni ia lui după jalba lor le-au dat voie şi volnicie cu cartea 
dornniii sale ca să le vânză moşiile să împlinească banii vistiirii şi după porunca 
dornni<e>i sale s-au fostu sculat Nan căpitanul şi cu cetaşii lui de au vândut această 
moşie ce scrie mai sus Cărstii biv vei vistiiar cu zapisul lor fiind atunci pă acea 
vreme el vistiiar mare stânjănul po bani 3 3, care fac taleri 5 7, cât au făcut lor suma 
banilor de bir cu cusurul pe cum să dau la haraci. 

Însă să să ştie această moşie care cât i s-au vândut partea Fierăi şi a fraţilor lui 
stânjăni 118 şi partea Oprii şi a fr[a]ţilor 1 lui şi a v[e]rilor 1 lui stânjăni 110, care fac 
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împreună peste tot stânjăni 228 ce scriu mai sus şi au stăpânit şi Cărstea vistiiariul 
această moşie un an şi jumătate. 

Deci, boiariul domni<e>i mele ce scrie mai sus având moşie de moştenire 
împreună cu aceşti slujitori ce scriu mai sus tot într-acest hotar şi prinzându de 
veste n-au îngăduit pe Cărstea vistiiariul ca să ţie această moşie ci au mersu de s-au 
întrebat de faţă, la divan, înaintea2 lui Costandin Vodă şi den divan aşa au ajunsu 
judecata şi dreptatea că iaste mai volnec boiariul domni<e>i mele decât Cărstea 
vistiiariul să cumpere această moşie fiind moşnean şi i-au întorsu Cărstii vistier 
banii în divan înaintea lui Costandin Vodă de şi i-au luat dupre cum3 am văzut şi 
domniia mea cartea lui Costandin Vodă de judecată şi zapisul lui Nan căpitanul 
împreună cu cetaşii lor şi cu mulţi boiari iscăliţi în zapis la mâna boiariului domniii 
mele Pătraşco Brezoianul vei vornic. Şi de atunci până acum au stăpânit boiariul 
domni<e>i mele această moşie cu bună pace până acum în zilele domniii mele la 
leat 7223. Iar când au fostu acum sculatu-s-au Oprea, feciorul Oprii, ce scrie mai 
sus cu pâră şi cu multă gâlceavă4 asupra boiariului domni<e>i mele ce iaste mai sus 
zis zicând că i s-au vândut moşiia fără de dreptate şi fără de preţ şi mai zicea că i s
au şi împresurat moşiia că are moşie mai multă decât au vândut Nan căpitanul şi cu 
cetaşii lor. 

Deci, boiariul domni<e>i mele văzându că-i face multă gâlceavă4 şi supărare şi 
ştiind că această moşie o au scos şi o au răscumpărat de la Cărstea vistiiariul şi cum 
zice nu sânt adevărate nici unile n-au îngăduit ci au venit de s-au întrebat cu dânsul 
de faţă înaintea2 domniii mele, în divan. 

Deci acestu Opre tot aşa pâra şi zicea precum scrie mai sus că i s-au 
împresurat moşiia zicând că are stânjăni 150 şi Nan căpitanul i-au vândut stânjăni 
110, care zicea că-i împresoară stânjăni 40. Iar boiariul domni<e>i mele au scos o 
foa<i>e a 12 boiari de ho[t]ărâtul 1 aceştii moşii care foa<i>e citindu-să în divan s-au 
găsit scris că au avut Oprea şi cu fraţii5 lui şi cu verii lor numai stânjăni 110 după 
cum au vândut Nan căpitan şi cu cetaşii lui, iar nu stânjăni 150 pe cum zicea Oprea. 

Deci, şi acestu Opre încă au scos o carte iar <a> acelor 12 boiari hotarnici în 
care scriia că are stânjăni 150 dupre cumu zicea el. Pentru care domniia mea luând 
seama cărţii s-au găsit stricată de au adaosu el unde au fostu stânjăni 11 O, iar el au 
făcut stânjăni 150 şi iar s-au mai dovedit şi den preţul moşii că aşa au fostu 
vânzarea moşi<e>i lor acolo, stânjănul po bani 33, şi s-au adevărat în dreptate că 
acestu Opre au umblat rău şi cu multe meşteşuguri şi nu i s-au făcut nici o 
strâmbătate. 

Dreptu aceia şi domniia mea împreună cu toţi boiarii domni<e>i mele dovedind 
că această moşie iaste vândută pentru banii lor de haraci şi nu s-au vândut mai 
multu decât au fostu partea lor de bir şi o stăpâneşte boiariul domniii mele ce scrie 
mai sus de atâta vreme de sânt 25 de ani. Am dat această carte a domni<e>i mele 
cinstitului şi credinciosului boiariului domni<e>i mele, Pătraşco Brezoianul vei 
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vomic, ca să ţie şi să stăpânească această moşie ce scrie mai sus cu bună pace de 
cătră Oprea, feciorul Oprii den Berciugov, şi de cătră verii lui, şi de cătră tot 
neamul lui să-i fie dumnealui şi coconilor dumnealui moşie stătătoare şi ohabnică 
în veac, pentru că au rămas el de judecată den naintea domniii mele, den divan. 

Şi am întărit cartea aceasta cu tot sfatul şi cu credincioşi boiarii cei mari ai 
divanului domniii mele: pan Costandin Ştirbei vei ban i pan [ J6 vei vornic i pan 
Radul Golescul vei logofăt i pan Radul Dudescul vei spătar i pan Şărban 

Bojoreanul vei vistiiar i pan Mănăilă vei clucer i pan Gligorie vei postelnic i pan 
Statie Leurdeanul vei pehamic i pan Barbul Greceanul vei stolnic i pan Mihai 
Cantacuzino vei comis i Pătru Obedeanul vei sluger i Şărban Greceanul vei pitar. 

Şi ispravnec Costandin Conţescul vtori logofăt. 
Şi s-au scris cartea aceasta în anul al doilea den domniia domni<e>i mele, în 

oraşul scaunului domni<e>i mele, în Bucureşti, de Anghelachie, snă Mihai logofăt 
ot Târgovişte. Measeţa avgust 13 dni, leat 7223 <1715>. 

t "iw lJle+AH BOEBOA, MHl\OCT'ilO 60lK
0

iEIO rocnOAHH'h. 

ţ 'iw lJle+"" H4HT<AKS3HHO> BOEBOA <m.p.> 
Radul Golescul vei logofăt procitelnomu. 

Costandin Conţescul vtori logofăt procitelnomu. 

<Verso>: Cartea lui Ştefan Cantacozino voevoda dă judecata cu Oprea ot 
Berciugov. Stânjini 228. Zapise 24 cu un hrisov. Berciuguvului. Stânjini 228. 

M.M.B., nr. 28639 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (48,5x32 cm.), litera iniţială ornamentată 

vegetal, titulatura şi monograma domnească scrise cu chinovar, sigiliu mijlociu 
domnesc în ceară, căzut. Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 
Are copie modernă din 1883. 

1 Rupt în orig. 
2

TuHAHHT-k. 
3 Ad. interlinear. 
4 

n.l\4AAB'h. 

S cf>ppAl(iH. 
6 Loc alb în orig. 
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9. 
1715 (7223) august 20 

t Adecă eu, Opre, fratele lui Ne<a>goe ot Albeşti, dat-am zapisul miu la mâna 
dumne<a>lui jupânului Andreiu ot C[o]cani1 precum să să ştie că am vândutu 
dumne<a> lui 3 pogo<a>ne de vie făcătoare şi pol pogon de ţelină şi cu pometul câtu 
va ţine şi cu casa vii şi cu 2 buţi şi un butoiu şi cu o tocito<a>re şi cu un hărdău şi cu 
te<a>scul şi cu corăta şi cu toate dichi<să>le casii. Şi aceste vii sântu în Dealml> 
Sărbenilor în <h>0taru lui Vrabie. Şi aceste vii sântu pe lângă jupân Andreiu ot 
Cocani. 

Deci fiindu dumne<a>lui vecin căzind dumne<a>lui ca să le ia m-amu tocmit cu 
dumne<a>lui de <a> no<a>stră bună voie pogonul de vie făcătoare po taleri 24, care 
fac peste tot taleri 72. Şi aceşti bani i-am luat toţi în mâinile no<a>stre taleri 72, bani 
vechi. 

Aşijdere casa şi cu toate dichisele care sântu numite mai sus am dat împreună 
cu viile dereptu acei bani care scrie mai sus. Dereptu aceasta am dat zapi<smlu miu 
ca să stăpânească dumne<a>lui cu pace despre mine şi dăspre fraţii mii şi de către 
fămeia me<a> anume, Marie, şi de către totu ne<a>mul miu ca să fie <0h>amnic. 

Şi când amu făcutu acestu zapis fost-au ş-alţi megiiaşi. Şi pentru credinţa am 
pus deget[i]le2

• Avgust 20 dni, leat 7223 d 715>. 
Eu, Opre vânzitoru. 
Eu, Marie vânzătoare. 
ţ Eu, Radul, snă Vrabii, martor i brat ego Stan, martor 
Az, Iordan cojocar, martor 
lamandi cojocar, martor 
Gheorgachie Petru, martor 
Două semnături în limba greacă3 • 

< Versm: Zapisul Oprii de vii ot Albeşti, care le-au vândut lui Andrei ot 
Cocani. Via Sârbeni. Ale lui Andrei. 

M.M.B., nr. 30566 
Orig. rom., hârtie difo/io cu fi/igran (32,5x22 cm.), 2 semnături digitale în 

cerneală. Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. Are copie 
modernă. 

1 Scris peste slova „4". 
2 Scris peste slova „8". 
3 Semnături autografe. 
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10. 
1715 (7223) august 24 

ţ Adecă eu, Stoica, fratele lui Drăgoiu ot Gherghiţa, dat-am acesta al mie<m 
zapis la mâna dumnealui jupânului Istratie croitoriul ca să fie de bună credinţă, 
precum să să ştie că am vândut dumnealui o copilă de ţigan anume, Stanca, drept 
bani gata, taleri 21. Şi o am vândut de a mea bună voie şi cu ştirea tuturor 
rudeniilor mele şi mi-au dat dumnealui aceşti bani ce scriu mai sus toţi în mâna 
mea. 

Deci, eu încă am dat dumnealui această scrisoare ca să-i fie dumnealui 
statornică şi coconilor dumnealui [c]âţi 1 Dumnezeu i va dărui. 

Şi când s-au făcut această scrisoare fost-au oam[ eni]2 buni carii să vor iscăli 
mai jos. 

Şi am scris eu, popa Zota ot Sfeti Nicolae. 
ţ Measeţa avgust dni 24, ţ leat 7223 <1715>. 

ţ Eu, Stoica ot Gherghiţa. 

<Versa>: ţ Zapisul Stoicăi pentru Stanca ţiganca. 

M.M.B., nr. 37384 
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (32,5x22 cm.), o semnătură digitală în 

cerneală. 

1 Scris peste altă slovă. 
2 Rupt în orig. 

SUMMARY 

The artic/e presents the documents in the colleciton of the Museum of Bucharest, 
dating /rom the times of ruter Ştefan Cantacuzino, son of high stewart Constantin 
Cantacuzino and nephew of former ruler Serban Cantacuzino. 
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Pe plan urbanistic, în principal arhitectura oraşului, chiar dacă nu au fost rezolvate 
în mod integral şi unitar toate problemele, totuşi s-a constatat un mare progres. 
Corpul tehnic, inginerii şi arhitecţii, angajaţi în proiectarea caselor particulare sau 
a clădirilor proprietate de stat, au dovedit un deosebit talent şi au depus un mare zel 
profesionist. Neexistând însă o concepţie unitară privind arhitectura oraşului, s-a 
construit în mai toate stilurile la modă în Europa occidentală, mai cu seamă de către 
arhitecţii străini care au lucrat pentru oraşul Bucureşti. Nu este mai puţin adevărat că 
arhitecţii români, având o formaţie profesională occidentală, au manifestat influenţe 
în opera realizată de ei. Această situaţie a fost însă mult ameliorată prin şcoala de 
arhitectură românească promovată cu mare strălucire de arhitectul Ion Mincu. 

În prima perioadă a regimului turco-fanariot aspectul caselor boiereşti - ca 
şi al întregului oraş de altfel - fusese puternic influenţat de moda turcească de la 
Constantinopol. Casele de zid din ce în ce mai numeroase încep să fie împodobite în 
stil ţarigrădean, cu arcade şi ferestre în formă de treflă şi cu balcoane închise ce ieşeau 
afară din corpul casei. Totodată, după acelaşi model oriental, se construiesc chioşcuri 
în grădinile curţilor domneşti şi boiereşti, iar locuinţele încep să fie mobilate cu 
divanuri mari şi saltele. În ceea ce priveşte organizarea şi împărţirea interiorului, după 
descrierea unor călători străini, casele boiereşti erau zidite toate după acelaşi tipic, 
mai toate „ în formă de cruce", având deasupra parterului „ un singur cat, străbătut 
pe din lăuntru de o largă galerie [. . .] care lasă la fiecare intrând o mică încăpere, 
unde se cuibăreşte stăpânul şi familia sa"; se afirmă de asemenea că „ odăile sunt 
asţfel aşezate încât să dea toate într-o sală mare aflată în mijloc". 

Din deceniul trei al secolului al XIX-iea ni s-a păstrat descrierea unei case 
boiereşti, tipică pentru Bucureştii începutului de veac. 

Casa Colintineanu se afla pe Calea Moşilor la nr. 280, fiind renumită în zonă 
pentru faptul că era cu etaj. Apartamentul boieresc avea odăile nu prea înalte, dar 
bine proporţionate, încăpătoare şi cu ziduri foarte groase. 

Uşile erau în două canaturi şi purtau podoabe de alamă. Unele camere de la 
etaj erau destinate primirii oaspeţilor, respectiv un salon mare şi un salon mai mic, 
pardoseala fiind din dale mari de marmură. Într-una dintre camerele de ceremonie, 
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a existat până în 1956 o monumentală sobă veche românească de zid, care înfăţişa 
după descrierea locatarilor „ leit chipul mitropoliei". 

La parter erau odăi pentru mulţimea de slujitori ai casei şi diversele dependinţe. 
Spaţiul de sub geamlâc, în curte, a fost închis pentru a fi folosit ca încăperi în plus; 
altă dată însă era liber. 

Intrarea în casă se făcea pe o scară dublă de piatră, care conducea la intrarea 
geamlâcului. Deasupra o marchiză de fier apăra de ploaie pe cine aştepta săi se deschidă 
uşa. Pe unul dintre blocurile de piatră care constituia baza scării se vedea săpat leatul 
1875, data uneia dintre reparaţiile acestei vechi locuinţe. Dintre actele care ni s-au 
păstrat, se poate crede că locuinţa a fost ridicată prin 1825. Pe dinafară, la stradă, faţa 
casei era împodobită cu false coloane din tencuială, purtând caneluri şi capiteluri. În 

sîarşit, la patru colţuri ale acoperişului se aflau patru băşici mari de aramă, şi ar fi avut 
- după tradiţia familiară - rostul de a arăta că acolo sălăşluia o autoritate turcească. 

După moartea proprietarului, casa a rămas văduvei Petruţa Polcovniceasca, care 
şi-a administrat averea cu mână de fier. Martorii ne-au lăsat şi unele impresii despre 
unele obiecte cu care era înzestrată casa. Undeva într-un pod, mai exista sipetul de 
la Lipsea pentru haine, îmbrăcat în piele de viţel şi trecut în foaia de zestre din 1837. 
Din cele „ două sfeşnice de alamă cu lumânările şi tava lor", unul a fost transformat 
pentru a sluji drept lampă electrică de masă. Imensa tavă de aramă pentru plăcintă a 
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supravieţuit şi ea, ca şi „ tava de Lipsea pentru dulceaţă, nouă, verde". 
Ca urmare a dezvoltării noilor relaţii capitaliste, un puternic curent de 

modernizare începe să pătrundă în oraşul orientalizat în parte. Casele boiereşti şi 
cele ale negustorilor înstăriţi se adaptează din ce în ce mai mult stilului „ empire" şi 
„ neoclasic" răspândit atunci în Rusia, iar clădirile orăşenilor mai săraci au adoptat 
tipul caselor săteşti şi secuieşti din Transilvania. Mobilierul a fost, de asemenea, 
schimbat, devenind adecvat noilor locuinţe, iar întrebuinţarea veselei şi a tacâmurilor 
la masă a devenit aproape generală. 

În primele decenii ale secolului al XIX-lea arhitecţi şi meşteri austrieci, germani 
şi unguri (Hartl, Ott, Weltz, Tilig ş.a.) ajunşi pe meleagurile noastre, pe lângă 
meşteri localnici dotaţi, construiesc o serie de case noi, contribuind la modificarea 
aspectului general al oraşului. Din această perioadă apar în Bucureşti case cu valoare 
arhitectonică apreciabilă, interioarele fiind decorate cu picturi de oarecare rafinament, 
lucrări de sculptură, porţi monumentale din piatră. 

Ridicarea somptuoaselor locuinţe de pe Podul Mogoşoaiei (Calea Victoriei) şi din 
Vopseaua roşie este încredinţată noilor arhitecţi francezi veniţi în ţară (Sanejouand, 
Villacrosse, Lepetit). 

Aprecierile călătorilor străini asupra clădirilor din Bucureşti pot fi completate 
însă cu datele, mult mai exacte, din presa vremii, datorită anunţurilor înserate de 
diferiţii proprietari, vânzându-şi sau închiriindu-şi casele. 

Casele clucerului Mihalache Câmpulungeanu din mahalaua Gorganului din 
dreptul caselor marelui vomic Nicolae Ghica, la nr. 475, oferite spre vânzare în 1837, 
posedau la „ calul de sus [. . .]patru odăi, din care 3 zugrăvite, cu îndoite ferestre şi 
cea mare cu jaluzele, o bucătărie şi o cămară. În calul de jos 2 odăi mari, un iatac şi 
o cămară. Alte 2 odăi în deosebita bina cu cuhnie[. . .], iar sub binaua mare, pivniţă 
şi brăgărie deosebită". 

În 1846 Vasilichi Constantin, proprietar al unei perechi de case „ cu gang pă 
dedesubt" în Podul Beilicului, mahalaua Sf. Ioan, Vopseaua de roşu, nr. 1167, le 
scotea la vânzare. Ele numărau „ 6 odăi în catul de deasupra din care sunt 5 zugrăvite, 
iar salonul îmbrăcat păreţii în hârtii (tapet), însă aceste 5 odăi sunt aşternute cu 
parcheturi, asemenea şi iatacurile lor, cu uşe de frasin cu lustru şi geamurile de 
cristal". Apoi, „ o sală la mijlocul lor, zugrăvită şi aceasta, afară spre gârlă gălărie 
cu geamlâcuri, în rândul cărora" se aflau „ 3 odăi şi două plimbări, iar în mâna 
dreaptă 2 odăi, cuhnie franţuzească şi 2 plimbători, toate acestea zugrăvite". La 
catul de jos casa cuprindea „ 4 odăi zugrăvite şi cuhnie, i galerie tot cu geamlâc, scară 
de peatră, asemenea şi în dreapta; 4 - pivniţe mari i alte două mai mici, o spălătorie 
cu balcon deasupra; scara caselor de jos şi până în calul de sus franţuzească cu 
parmalâcuri de fer şi alămuri ". 

Importantă pentru cunoaşterea aspectului unei case boiereşti bucureştene de la 
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începutul secolului XIX este şi descrierea făcută de Ion Ghica, care arată că aceste 
clădiri· erau „ măreţe, bine împărţite, bine aerate, călduroase iarna şi răcoroase 
vara. Corpul principal se compunea din o sală mare cu odăi în dreapta şi în stânga, 
cu tinzi în cruci, prin care se comunică cu celelalte părţi ale edificiului". 

Acelaşi contemporan, Ion Ghica, ne-a lăsat şi o descriere a fostei case a vomicului 
Grigore Romanit: „ acesta a isprăvit-o cu cel mai mare lux: pereţii odăilor toţi 
cu mermer (stuc), imitând marmurele cele mai rare şi mai frumoase, tavanurile de 
o bogăţie rară şi de bun-gust, lucrate în relief de meşterii cei mai buni aduşi din 
Ţarigrad. Odăile toate aşternute iarna cu covoare scumpe de Uşak şi de Agem, 
iar vara cu rogojini fine de Indii; macaturi/e şi perdelele de mătăsărie groasă de 
Damasc şi de Alep. Scaunele şi canapelele toate de lemn de mahon şi de abanos, 
încrustate cu sidefuri şi cu figuri de bronz poleit, îmbrăcate cu piele de Cordoba. În 
toate odăile, policandre atârnate de tavanuri cu girandole între uşi şi ferestre, toate 
de cristal de Veneţia, tăiate cu diamanturi, în care se oglindeau seara aceea mii de 
lumânări de spermanţet şi dau casei un aspect încântător". 

În Bucureştii perioadei regulamentare au existat multe case boiereşti, pe lângă alte 
numeroase locuinţe particulare construite atunci în epocă sau ulterior. Majoriatea lor 
se aflau pe Podul Mogoşoaiei, arteră principală a oraşului şi sediu al protipendadei în 
secolul al XIX-lea. Printre ele putem enumera casele Corbeanu-Cantacuzino, Casa 
Moruzi-Cantacuzino (Casa cu lanţuri), casa Filip Lenş, Creţulescu, Pană Filipescu, 
Dumitrache Ghica (palatul lui Caragea şi Grigore Dimitrie Ghica), Racoviţă-Bellu
Meitani, Slătineanu ş.a. 

Dacă în 1860 erau în Bucureşti doar 56 case cu două etaje, 1327 cu un etaj şi 13.321 
numai cu parter, între 1885-1900, au fost construite 9132 case cu un etaj, 2058 cu două 
etaje, 341 cu trei etaje şi 57 cu patru etaje, adică un total de 11.588 case, în afară de 
acelea numai cu parter, al căror număr atingea cifra de 26.256 construcţii. 

Munca depusă de către arhitecţii români, cărora li s-au adăugat şi arhitecţii francezi 
Albert Galleron, Paul Gottreau şi Xavier de Villacrosse au determinat în mare măsură 
schimbarea feţei urbanistice a unui oraş dominat până la mijlocul secolului al XIX-iea 
de construcţii în stilul vechii arhitecturi româneşti sau de case care aminteau influenţe 
orientale, clădirile în stil european, occidental, fiind foarte rare. 

Astfel, la sfârşitul secolului al XIX-iea, stilurile clasic, romantic, eclectic sau 
cel al Renaşterii franceze cunosc o impetuoasă afirmare, alături de stilul românesc, 
dezvoltat în forme majore de şcoală iniţiată de arh. Ion Mincu, cu concursul lui Petre 
Antonescu, Grigore Cerchez, Cristofi Cerchez, N. Ghica-Budeşti, pentru a aminti 
numai numele mai cunoscute. 

Cu toată întinderea sa exagerată, centrul oraşului avea un aspect civilizat şi 

modem cu monumente şi edificii impunătoare putându-se compara cu oraşele mari 
europene, în contrast cu periferia care prezenta un aspect semirural. 
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Ansambluri decorative interioare 

În Bucureştiul secolului al XIX-lea au loc profunde schimbări de ambient atât în 
ceea ce priveşte aspectul oraşului cât şi al interioarelor de case bucureştene. Dacă 
la începutul secolului predominant era mobilierul de tip oriental definit prin lipsa 
pieselor de mari dimensiuni având mai multe sofale cu perne şi covoare orientale, 
după 1850 acesta începe să capete aspect occidental în care domină mobilierul de 
tip Biedermayer, Louis-Philippe şi Napoleon al III-iea. În acelaşi timp găsim o 
amalgamare de obiecte provenind din ţările orientale şi occidentale, dar adesea ele 
cuprind neamestecate stilurile clasice europene cu toată frumuseţea lor. Nu trebuie 
uitat că pentru ţările române acest secol reprezintă intrarea lor în Europa, că începe 
o perioadă de profunde transformări, odată cu sfărşitul domniilor fanariote, atât pe 
plan economic, social şi edilitar- urbanistic, dar şi ca mentalitate. 

Deşi se vor păstra în mare parte obiceiurile orientale, boierimea română va 
începe să parcurgă drumul emancipării care îşi va pune amprenta, evident şi pe viaţa 
cotidiană. Vom asista, în acelaşi timp la europenizarea oraşului dorind să-l ridice la 
nivelul marilor oraşe europene. 

Cunoaşterea Bucureştiului, în vederea recompunerii imaginii sale poate fi înlesnită 
de construcţiile şi elementele de urbanism păstrate de forma de ambient interior cu 
mobilier, obiecte decorative mici, de uz curent sau de opere de artă plastică la care 
se adaugă piese de vestimentaţie, documente, scrieri şi opere ale artiştilor călători 
străini. 

În secolul al XIX-iea călători străini, pictori, francezi şi italieni voiajează pentru 
interese artistice sau de plăcere prin Moldova sau Valahia. Dintre aceşti artişti 

s-au remarcat prin calitatea lucrărilor Marcel Bouquet, Lancelot, Valerio, Charles 
Doussault, Denis Auguste Marie Raffet şi Domenico Preziossi. În aceeaşi perioadă 
desfăşoară o prolifică activitate pictorul şi fotograful Carol Popp de Szathmary. 
Prin munca sa plină de dăruire el realizează o adevărată enciclopedie a costumului 
heritage din toate zonele etnografice ale ţării. 

Pentru a face o incursiune în Bucureştiul secolului al XIX-iea, în încercarea de 
reconstituire a atmosferei de epocă a interioarelor ne imaginăm o vizită într-o casă 
boierească de pe Podul Mogoşoaiei prin intermediul impresiilor călătorilor străini. 
Alphonse Royer scria în Aventures de Voyage publicate pe la 18371: „Recunosc 
că n-am fost puţin mirat intrând pentru prima oară în salonul unuia dintre cei mai 
însemnaţi boieri din Bucureşti.Acest salon era mobilat franţuzeşte şi după cel mai 
bun gust. Fotolii din lemn de paltin încrustat, perdele din mătase de Lyon, frumoase 
bronzuri aurite pe un cămin de marmură, în mijlocul camerei o masă de lucru 

I. Gheorghe Crutzescu, Podul Mogoşoaei, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1973, p. 22 
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acoperită cu jurnale de la Paris şi de la Londra; romane noi şi care nu veneau de la 
atelierele de ieftină imitaţie din Bnaelles sau Geneva, albume, gravuri, caricaturi, 
desenuri de modă şi, împrejurul mesei, 5-6 doamne brodând şi conversând, 
îmbrăcate cu rochii încântătoare, ieşite de la cele mai bune case din Paris; acesta 
era spectacolul ce-mi oferea una din laturile salonului. 

În partea cealaltă, un divan turcesc se întindea în unghiul peretelui; pe acest 
divan turcesc în faţa căruia era aşezată o masă de joc, doi bărbaţi cu barba lungă, 
îmbrăcaţi în caftane şi cu picioarele aduse sub dânşii, jucau whist cu doi parteneri, 
care erau la fel numai că erau aşezaţi în nişte fotolii, poziţie luată nu cumva de voie 
bună, ci de nevoia de a se aşeza tus-patru faţă în faţă. Din când în când, un fecior 
aducea aci ciubucuri aprinse şi cafele, iar dincolo, pe o tavă de argint, pahare de 
cristal cu apă, şi dulceţuri". 

Această descriere ne arată că se deschisese fereastra spre Apus. Salonul boierului 
bucureştean ne arată contrastul dintre Orient şi Occident care s-a stabilit atunci în 
sufletele şi obiceiurile noastre. 

În modelarea cadrului ambiental, ca şi în cea a înfăţişării umane a pătruns un nou ideal 
de frumuseţe, dictat de interesele burgheziei, ajunsă de-abia acum să-şi impună gustul. 
Creşterea rolului său social şi declinul valorilor aristocratice vor duce la diminuarea 
treptată a vechiului formalism, la promovarea unei noi mentalităţi reflectată într-o nouă 
structură a vieţii sociale şi un alt ritm de desf'aşurare a vieţii cotidiene. Acestea duc la 
rândul lor la apariţia unor noi funcţii şi a unor noi categorii de obiecte. 

În general, asupra artei oficiale şi-a pus amprenta gustul burghez care, în tot 
decursul secolului al XIX-lea va împinge arhitectura şi artele decorative spre imitarea 
stilurilor trecute sau combinarea lor în eclectism. 

Dacă în primele decenii ale secolului XIX se mai poate vorbi încă de câteva 
mari stiluri cu caracteristici bine definite (Regency, Biedermeier, Empire), ceea ce 
caracterizează evoluţia artelor decorative îndeosebi în a doua jumătate a secolului 
este permanenta revenire la formele şi vocabularul unor stiluri anterioare, se remarcă 
interesul burghez pentru piese de factură mai complicată, inspirate din modelele ce 
au trecut deja proba timpului. Eliberate de eticheta strictă a secolelor anterioare, 
spaţiile interioare îşi modifică aspectul prin redistribuirea pieselor de mobilier. Astfel, 
garniturile de salon sunt aduse în centrul încăperilor, populate acum abundent cu 
mobilier de diferite tipuri şi stiluri precum şi cu nenumărate alte obiecte de faianţă, 
porţelan, sticlă, metal. Atmosfera se relaxează, ambianţa este agreabilă, gradul de 
confort creşte. Cel mai adesea casa burgheză înstărită din a două jumătate a secolului 
XIX se remarcă prin eclectismul decoraţiei interioare: un salon şi un budoar neo
rococo se asociază unui dormitor mobilat cu piese neo-clasice, unei biblioteci neo
gotice, unei sufragerii neo-renascentiste. 

Silui burghez propriu-zis s-a cristalizat în decoraţia de interior din ţările germanice 
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în stilul Biedermeier, stil decorativ ce va împodobi saloanele elitei bucureştene 
în epoca romantismului, specifică generaţiei paşoptiştilor. Este de remarcat că, 
deşi mobilierul este mai durabil şi, de obicei supravieţuieşte mai mult modelelor 
vestimentare şi chiar posesorilor lor, costumul este cel care determină, în general 
apariţia noilor forme ale scaunelor şi fotoliilor prin conturarea unui nou ideal uman 
şi prin impunerea unor noi dimensiuni. Astfel, în Anglia, la începutul secolului al 
XVII-iea, din pricina noii mode a pantalonilor bufanţi, au trebuit lărgite scaunele 
Parlamentului. Un secol mai târziu, fotoliile Louis XV aveau braţele deplasate spre 
spate pentru a putea cuprinde fustele susţinute pe schelete de lemn (panier). La 1848, 
tinerii întorşi de la Paris, îmbrăcaţi în haine romantice, cu pantalonii strânşi pe picior, 
nu mai puteau şedea turceşte, ca boierii, în şalvari, pe canapele şi pe perne. Aceştia 
au adus de la Viena moda scaunelor Bidermaier. 

Mobilierul Biedermeier definea o ambianţă plăcută, confortabilă, destinată în 
primul rând vieţii de familie din mediile orăşeneşti. Mobila holului de sufragerie era 
pe prim plan, cu masa rotundă, scaune şi canapele care mai aminteau doar vag de 
formele empire, liniile rigide fiind înlocuite cu contururi curbe iar lemnul negru de 
abanos cu esenţe mai ieftine, nuc, stejar, de culoare brun deschisă, lară aplicaţii de 
bronz. Ilustrând şi de astădată mularea scaunului după forma trupului şi a costumului, 
spătarul Biedermeier imita rotunjimea umerilor şi talia subţire cerută de modă. 

Către 1840 repertoriul ornamental se va îmbogăţi cu motive vegetale sculptate, 
aplicate, cu ornamente şi garnituri prefabricate din lemn, în unele cazuri chiar 
din metal (alamă). 

Una dintre cele mai populare piese în interioarele epocii este secretaire-ul care, 
cu uşa sa rabatabilă poate fi transformat în pupitru de scris, în timp ce în plan 
secundar nenumărate sertare, nişe şi compartimente secrete pot ascunde „comorile" 
proprietarului de privirile indiscrete. 

Predilecţia ebeniştilor pentru elementul utilitar îşi găseşte exprimarea în comode, cele 
mai uzuale şi căutate piese, iar comoda Biedermeier este o mobilă practică, cu sertare, 
mai scundă decât bine cunoscutul „chiffonier" francez apărut în jurul anului 1745. 

Spectaculoasa masă mare, rotundă de sufragerie, cu sertare pe centură şi blatul masiv, 
fixat pe o coloană robustă cu aspect de balustru era prezentă în majoritatea încăperilor. 

Moda lucrului de mână, a broderiilor şi a cusăturilor de tot felul, a jocurilor de 
societate cunoaşte în epocă o înflorire fără precedent, căreia creatorii de mobilier îi 
răspund printr-o multitudine de tipuri de măsuţe cu forme noi. 

Însoţită de scaune, fotolii şi măsuţe, canapeaua devine, indiferent de locul în care 
este plasată, punctul central al încăperii fiind o întruchipare a bunăstării şi confortului. 

Dulapul acestei perioade este particular prin simplitatea lui, elementul distinctiv 
constituindu-l panourile cu variate profiluri ce decorează batanţii. Aceasta este piesa care 
a rezistat cel mai bine în timp, bucurându-se de o apreciere specială până în zilele noastre. 
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Decorul interioarelor era completat de perdele, draperii din muselină albă, cu 
decoraţii aplicate ce conferă şi ele diferitelor spaţii o notă de intimitate. 

Asemenea mobilierului, piesele de argintărie atestă perpetuarea aceloraşi 

standarde de calitate în ce priveşte execuţia. Nedecorate în majoritatea cazurilor, ele 
se remarcă prin virtuozitatea finisajului, prin jocul de lumini şi umbre pe suprafeţele 
cu ample muluri. Secolul al XIX-iea, pe tot parcursul său şi-a însuşit limbajul 
diferitelor stiluri; sfeşnice, garnituri de masă (tacâmuri, servicii, cupe), obiecte de 
toaletă (casete, flacoane) recurg atât la elemente specifice stilului Biedermeier, cât şi 
la vocabularul renascentist (gheare de leu, personaje în relief sau ronde-bosse) şi la 
cel al stilului Ludovic XVI (panglici, lauri, motive perlate). 

Referitor la costum acesta va modela o siluetă voit diferită de cea antichizantă 
(mâneci bufante, talia strânsă, fusta evazată). Rochia avea corsajul strâmt, decolteul 
oval ( en bateau) sau o pelerină care îl acoperea decent, mânecile bufante gigantice 
susţinute de sârme şi vată, talia de viespe strânsă într-un corset, iar fusta evazată, 
susţinută pe jupoane de muselină. Artiştii dădeau tonul pentru o vestimentaţie 
extravagantă care-şi găsea aplicarea mai ales în baluri costumate sau în ţinuta de 
interior. Idealul feminin romantic era „ un suflet fără trup ", un înger, iar costumaţia 
urmărea să transforme fiinţa vie într-un vis fără substanţă, parcă rod al fanteziei, în timp 
ce idealul de frumuseţe bărbătească al romanticului era determinat în primul rând de o 
intensă viaţă spirituală pusă în valoare printr-o relativă fragilitate fizică, cum era figura 
lui Nicolae Bălcescu, reprezentată plasic de Negulici sau Tattarescu la care te izbeşte 
privirea arzătoare, spiritualitatea chipului parcă consumat de o trăire prea intensă. 

Pictural, se preferau culori evanescente, tonuri pastelate, bleu-pal, lavandă, gri
verde, argintiu. Ţesăturile, în general erau uşoare, vaporoase. Predilecţia pentru 
natura sălbatică se manifesta, ca şi în rococo, prin apariţia de floricele pe rochie, 
ca podoabe pe cap, chiar şi pe ciorapi. Frumuseţea hainelor a fost atinsă în fiecare 
perioadă prin alte mijloace artistice. Au existat mereu artişti care au reuşit nu numai 
în pictură sau sculptură, ci şi în creaţia vestimentară să provoace privitorilor acea 
trăire totală care face ca o clipă să rămână de neuitat, care intensifică deopotrivă 
senzaţiile, gândirea, afectele, amintirile şi asociaţiile între toate acestea. 

Între 1850-1870 moda era dictată din nou de curtea franceză, a celui de-al doilea 
imperiu. Intrate în orbita culturală a Franţei, ţările române cultivau moda pariziană, 
mai cu seamă din epoca revoluţiei de la 1848. Aceasta se vede bine şi în gravura 
Cununia Ortodoxă din 1874, de pictorul Theodor Aman. Se remarcă vestimentaţia 
mirelui, o jachetă neagră, doamnele purtând rochii cu crinolină şi decolteuri largi. 

Către 1880, fascinaţia exercitată încă din secolul anterior de culturile orientale şi extern 
orientale se face simţită din ce în ce mai mult. Alături de nenumărate elemente de ,,neo", 
decoraţia interioară include şi elemente maure sau japoneze, contribuind la accentuarea 
notei de eclectism prevalentă în cele mai multe medii la sfărşitul secolului XIX. 
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Reluarea celor trei stiluri anterioare, Ludovic al XIV-iea al XV-iea şi al XVI-iea 
constituie fenomenul cel mai des întâlnit. Piesele „neo-Ludovic" sau în „ stil Ludovic" 
s-au bucurat de un succes considerabil în lumea comercială europeană. Către 1845 
severitatea stilului Biedermeier se va atenua treptat, neo-rococoul câştigând teren, 
interioarele epocii transformându-se în adevărate cabinete de curiozităţi. Acum se 
va dezvolta stilul Second Empire, cunoscut şi sub denumirea de Napoleon al III-iea. 
Ebeniştii şi fabricanţii de mobile francezi preiau o serie de influenţe interne şi externe, 
imitaţia luând adesea locul inspiraţiei. Piesele aparţinând stilului Second Empire 
reproduc nuanţat prin materiale, forme şi decor modelele unor secole anterioare cum 
ar fi mobilierul renascentist în stil Henric al Ii-lea, cel în stil Bou/le, precum şi cele 
de inspiraţie rococo şi neoclasică. 

Scaunele vor fi din cele mai diferite categorii, unele copiind până la detaliu 
exemplare mai vechi, în timp ce altele, a căror structură de lemn este complet 
acoperită cu textile şi franjuri, au în vedere asigurarea unui grad mai mare de confort. 
Pline de farmec şi originale sunt canapelele „indiscret" cu trei locuri şi spătar în 
formă de elice, ca şi cele denumite „ confident" cu două locuri şi spătar în S. Acestora 
li se vor alătura fotoliile „crapaud" - scunde şi capitonate, cu spătar în gondolă-, 
pufurile - taburete de formă rotundă, capitonată, cu picioarele mascate de franjuri -, 
precum şi „bornele" cu aspect de banchetă circulară cu un soclu central supraînălţat. 
Şi, la fel cum altădată fotoliile Ludovic al XV-iea îşi modificaseră braţele pentru a 
face loc fustei, acum s-au inventat taburete speciale pouf, pentru a permite şedera 
doamnelor cu crinolină. Pe deasupra şalul se purta în continuare în casă ca şi pe 
stradă. Pardesiul era larg, lung sau mai ales scurt, uneori ca o cazacă îmblănită, 
kasawekos (caţaveică). 

Capriciile pasagere ale modei vor face ca rochia cu crinolină să se transforme 
în rochie cu tournure. Dispărând crinolina (după 1870) amploarea fustei era masată 
într-un drapaj bogat formând tournura. Faldurile întregeau astfel trupul ca şi în 
sculptura barocă a veacurilor trecute, alcătuind compoziţii în spirală, care abundau şi 
în arhitectura exterioară şi interioară a vremii. 

Deosebit de solicitate în epocă vor fi piesele executate „ în stil Bou/le "chiar dacă 
atât tehnica de lucru cât şi materialele folosite nu vor corespunde celor utilizate 
în cazul pieselor originale. Celuloidul, material nou şi mult mai ieftin, înlocuieşte 
bagaua, în timp ce bronzul cedează alamei. 

Marcate de dezvoltarea extraordinară a tehnicii, atelierele de mobilă recurg la 
tot felul de experimente, lemnul fiind uneori asociat cu papier-mâche-ul. Acest 
material, în componenţa căruia intră hârtia, creta, cleiul şi nisipul, căpăta prin 
lăcuire o strălucire aparte, oferind o suprafaţă excelentă pentru pictură. În epocă sunt 
produse o multitudine de piese decorate cu picturi cu motive vegetale multicolore 
şi încrustaţii de sidef. Motivele se regăsesc în special în cazul aşa numitelor mobile 
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fantezi cum ar fi mesele gigognes (măsuţe mici, ale căror dimensiuni descrescătoare 
permit introducerea lor unele într-altele), dar şi al pieselor ce compun cochete 
garnituri de salon, al pupitrelor pentru scris, ca şi al gheridoanelor, jardinierelor şi al 
ramelor pentru oglinzi. 

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, moda pieselor de factură renascentistă 
specifice interioarelor monarhiei austro-ungare şi Transilvaniei va fi preluată şi de 
elitele Bucureştiului, de casele înstărite de aici, din saloanele cărora nu vor lipsi 
garniturile realizate în aşa-zisul stil florentin. Arta metalului va urma acelaşi traseu, 
dominat de eclectism, piesele datând celei de-a doua jumătăţi a secolului fiind 
realizate într-o mare varietate de stiluri. 

Costumul se va încadra în ambianţa interioarelor secolului al XIX-lea, prin însăşi 
prezenţa drapajelor din mulţi metri de ţesătură care aminteau perdelele cu ciucuri şi 
funde de la ferestre şi uşi, feţe de mese, abajururile lămpilor. Nu întâmplător această 
modă a fost denumită style tapissier. Acest stil va dura până la finele secolului. În 
timp ce fracul era haina cea mai răspândită, rochia cu toumură era purtată când mai 
amplă, când mai redusă, susţinută de o pernuţă strapontin, sau indicată discret prin 
câteva cute plate, urmând să dispară complet odată cu conturarea noului stil 1900. 

În ultimul sfert al secolului al XIX-lea şi până la primul război mondial Europa 
a cunoscut o perioadă de pace şi relativă bunăstare, „ la belle epoque ". În căutările 
lor înnoitoare, arhitecţii şi decoratorii au mers pe căi diferite folosind mijloace de 
expresie deseori opuse, dar având comun idealul de a deschide drumuri noi. Ecouri 
ale trecutului, ca barocul fantastic al spaniolului Gaudi stătea alături de geometrismul, 
prevestind cubismul, al austriacului Hoffinann sau al americanului Sullivan. Orientări 
la fel de deosebite prezentau costumele masculine şi feminine. În timp ce costumul 
masculin era marcat de rigiditatea hainelor întunecate, cu guler tare şi pălărie cilindru, 
costumul feminin, mai liber, receptiv la noutăţile modei, a devenit un domeniu de 
manifestare însemnat al noului val, al stilului serpentin care a dominat întreg cadrul 
prin arta 1900, apunând odată cu acei ani. Siluetele 1900 cu talia strangulată apăreau 
ca lianele suple, misterioase, pudic ascunse sub falduri mişcătoare. Curbele stilului 
Nouille se regăseau în faldurile mătăsii creponate ca şi în blăniţele din puf de lebădă 
- acei boa în formă de şarpe, încolăciţi în jurul gâtului frumoaselor vremii. Rochia cu 
corsetul cambrat, gulerul ridicat, fusta în formă de lalea sau rochiţa rândunicii exprima 
concepţia coloristică a artei 1900 care era stăpânită de tente plate, tonuri reci, luminoase 
cu efecte opalescente, iradiante, electrice. Calitatea ţesăturilor şi prelucrarea lor cerea o 
mare investiţie de muncă. Un cronicar al timpului remarca: „Stofele se întrebuinţează 
rar în starea lor naturală, se brodează, se crestează, se ajurează, se încrustează cu 
dantelă, se acoperă cu aplicaţiuni de toate felurile "2

• 

2. Moda Universului, an I, nr. l, 1899, apud Adina Maria Nanu, Artă, stil, costum, Ed. Meridiane, 
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Construcţiile ca şi obiectele păreau a se preface, trecând în regnul vegetal sau 
animal. Scheletele metalice, rampele scărilor, mobilele, sugerau plante cu tije lungi, 
curbate. Pe când prototipul masculin era cel al prozaicului burghez, femeia slăvită 
de artişti era o fiinţă de vis, o divinitete inaccesibilă, surâzătoare şi misterioasă. 
Impresioniştii ca Manet sau Monet au pictat femei asemănătoare fiorilor, cu fuste 
învoalate ca nişte corole, cu pălării înfoiate ca buchetele de roze. 

În timp ce eleganţa feminină era afişată de dantelă şi mătăsuri, gulere şi manşoane 
din puf de barză (marabou), evantaie şi mănuşi lungi, bijuterii şi catarame cu forma 
sinuoase, vegetale, au loc profunde schimbări atât în stilul arhitecturii, al decoraţiei, 
în general. Concomitent cu stilul serpentin apăruseră şi căutările înnoitoare care 
mergeau de astă dată în consens cu industrializarea, adaptându-se noilor cerinţe de 
simplitate, funcţionalism, confort. 

Treptat, după 1900, formele alungite şi decorurile florale contorsionate au făcut 
loc liniilor drepte, în care ornamentul, mai discret, era puţin reliefat sau lipsit de 
relief şi s-a mers către suprafeţe plane şi metode de stilizare geometrică, remarca 
Rene Huyghe3

• „Arta în toate, Arta pentru toţi", necesitatea creării de obiecte, 
mobilier, locuinţe etc., „frumoase şi ieftine" au reprezentat sloganuri de bază pentru 
majoritatea partizanilor artei 19004. 

În primele decenii ale secolului XX au avut loc primele acţiuni de emancipare 
feminină, ţinând atât de independenţa materială cât şi de afirmarea personalităţii. 
Tendinţa de eliberare de vechile prejudecăţi s-a manifestat cu putere în costumaţie, 
urmărindu-se crearea unei linii mai naturale. Lupta împotriva corsetelor se dezlănţuie 
chiar cu un deceniu înainte de 1900. În Germania, patria Jugendstil-ului au apărut 
la începutul secolului şi primele veşminte feminine mai practice. În acest scop s-au 
creat asociaţii ce reuneau artişti, medici, croitori, s-a iniţiat editarea unui jurnal de 
mode pentru femei, s-au tăcut propuneri de reformă a costumului lansându-se rochia
sac (Reformk/eid) de purtat fără corset, lungă, închisă până la gât, croită simplu~ fără 
complicaţii şi aplicaţii, iar în viaţa zilnică au fost preferate cât mai mult fusta şi 

bluza, apoi costumul taior şi poalele au început să se scurteze treptat. Toate aceste 
schimbări sunt imediat percepute de moda bucureşteană atât pentru protipendadă cât 
şi pentru celelalte categorii sociale. 

În jurul anului 1910 s-a conturat evoluţia pardesielor şi a jachetelor către o 
linie mai suplă şi mai comodă, cu apropieri de costumul bărbătesc, fusta s-a strâns 
treptat pe corp, în lalea, apoi, în 1912-1915 apare fusta scurtă şi largă peste o fustă 
lungă şi strâmtă şi chiar fusta crăpată (tango). Pentru bărbaţi, la recepţii fracul era 

Bucureşti, 1976, p. 188 
3. Rene Huyghe, L 'art et / 'homme, voi III, Paris, p. 445 
4. Paul, Constantin, Arta 1900 în România, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1972, p. 25 
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obligatoriu. Pardesiul avea diferite forme, de la cel de dimineaţă, scurt, cu mâneca 
raglan, până la cel de seară, negru, cu pelerină. Paltonul era din stofă groasă sau 
blană iar accesoriile lor obişnuite erau monoclul, mănuşile, bastonul de bambus sau 
umbrela neagră mare, bijuterii ca acul de cravată, inelele, ceasul la brâu. 

În timpul primului război mondial, costumul ofiţerilor, era ca linie, cel civil 
precedent (cu cascheta cilindrică, umerii mici, talia strânsă, pantalonii pe picior) 
pornind de la ţinuta de oraş (redingotă) şi adoptând unele elemente ale costumelor de 
sport (buzunare cu clape, cizme, pelerine etc.) iar costumul civil era influenţat de cel 
militar, adoptând o linie simplă şi piese mai puţine. Culorile cel mai frecvent utilizate 
erau albastrul deschis, cenuşiul, brunul. 

După primul război mondial viaţa şi-a reluat cursul într-un ritm mai accelerat; 
odată cu industrializrea s-a apreciat frumuseţea formei simple, determinată de 
funcţiune, purificată de ornamente inutile. În arhitectură betonul armat şi sticla, 
folosite pentru localul-manifest al şcolii Bauhaus în 1925 se purtau la volume 
geometrice, îmbucate în spaţiu ca şi sculpturile sau picturile cubiste experimentate 
un deceniu şi jumătate mai devreme. Mobilierul nou, din ţeavă metalică contrasta de 
asemenea total cu cel din lemn sculptat, cu motive electrice, baroce sau clasicizante, 
dinainte de război. Moda care s-a răspândit larg era simplă şi practică, folosind cu 
precădere producţia industrială de serie. Vârfurile sociale căutau să se etaleze prin 
lux şi prin sofisticare, totuşi, datorită croielilor simple, costumaţiei reduse, diferenţele 
erau mai puţin marcate ca până atunci. Idealul de frumuseţe opus celui antebelic 
era adaptat geometrismului ambianţei; naturaleţei candide din timpul războiului i-a 
urmat gustul pentru artificialitate. Sculptural, silueta era geometrizată, compusă din 
fragmente tubulare cu contururi drepte. Erau preferate rochia-sac sau fusta şi bluza, 
drepte, fără talie, scurte până deasupra genunchiului, cu mâneci lungi sau deloc. În 
colorit erau preferate tonurile de bej, gri sau brun, iar materialele folosite erau uşoare, 
suple, jerseul, flanelul, crepe-de Chine. Seara, rochiile scurte aveau fusta din şaluri 
cu colţuri de diferite lungimi. Singurele podoabe erau mărgelele lungi. Ţinută intre 
degete dezinvolt, ţigareta era de rigoare de prin 1925. În anii 1927-1928 s-a definit 
silueta de băietană, cu părul tuns scurt, drept, a la gar~onne, uneori cu o bentiţă legată 
pe frunte. În saloane, silueta sportivă a băietanei era însă denaturată, artificializată, 
mai ales prin machiajul strident. Ca o compensare, înfăţişarea bărbatului suferă o 
uşoară feminizare. Se purta obrazul ras, eventual mustaţa mică gen Charlie Chaplin. 
Pe trup, hainele de seară erau cele tradiţionale, fracul, smokingul iar cele de zi au 
evoluat către o ţinută mai lejeră, cu jacheta mai largă, talia mai ridicată, pantalonul 
s-a lungit şi s-a lărgit (denumit charleston). Pantofii au luat locul ghetelor acoperite 
cu ghetre-jambiere, iar ca accesorii s-au păstrat bastonul şi umbrela. În anii 30, 
în saloanele de modă se încerca o revenire către idealul de frumuseţe de dinaintea 
primului război mondial, prin veşminte greoaie şi incomode, cu fuste lungi şi largi 
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cerând o cantitate mare de material, cu croieli complicate, multe cusături, broderii şi 
aplicaţii. Această schimbare vine din dorinţa de reafişare a graţiei şi feminităţii. După 
formele drepte ale modelelor cubiste era redescoperită cu plăcere unduirea curbelor. 
Şi într-adevăr pelerinele rotunde (1931), borurile savant drapate (1934-35), fustele 
învoalate pe jupon de dantelă (1938), părul buclat până la umeri au adus un proaspăt 
suflu romantic, în timp ce pentru domni, fracul va rămâne de rigoare ţinuta de seară. 

Ca o concluzie se poate spune că în perioada dintre anii 1850-1950, când influenţa 
franceză era precumpănitoare, aspiraţia către cultura vest europeană, mai ales cea 
franceză s-a manifestat începând cu revoluţia de la 1848 iar modelele de eleganţă, 
piesele de mobilier şi multe veşminte veneau de la Paris. 
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Mucenic, Cezara, Aportul arhitecţilor români la definirea stilistică a arhitecturii 
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bucureştene în a doua jumătate a secolului al XIX-iea, în Bucureşti. Materiale de 
istorie şi muzeografie, voi. XI, Bucureşti 
Nanu, Adina Maria, Artă, stil, costum, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1976 
Nanu, Adina Maria, Arta pe om, Ed. Compania, Bucureşti, 2001 
Patrulius, R. Radu, Locuinţa în timp şi spaţiu, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1975 
Ştefănescu, Liviu, Aspecte ale vieţii sociale în oraşul Bucureşti în perioada de trecere 
spre capitalism, în Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie, voi. II, 1965 
Vătămanu, Nicolae, Două case vechi bucureştene, în Bucureşti. Materiale de istorie 
şi muzeografie, voi. VI, Bucureşti, 1968 

SUMMARY 

F ashion, style, customs brought new trends in the life of the J 9th century Bucharest, 
generating a shift /rom the Oriental traditions to the Occidental values. The way of 
adorning the interiors, as well as clothing styles, architecture developments, al/ 
show the tendency to /eave behind the feudal-type of society that had been typical 
of Bucharest, up to the J 9th century, in favour of the modern achievments of the 
Western Europe. 
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