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PERSONALITĂŢI BUCUREŞTENE 

UN PRECURSOR ILUSTRU 
GHEORGHE GRIGORE CANTACUZIN01 

7 

acad. Răzvan Theodorescu 

Doamnelor şi domnilor, stimaţi colegi, voi pomi de la ultimele cuvinte ale 
domnului Academician Ştefan Şteîanescu şi anume că suntem datori să mulţumim 
tot timpul unor înaintaşi. Nu este foarte în spiritul epocii noastre, de aceea mă bucur 
că în această familie de istorici această mulţwnire se face. 

Fiindcă aţi vorbit de Academicianul Constantin Moisil vreau sa vă spun 
că pregătind împreună cu colega mea, Zoe Petre, centenarul peste câteva luni, al 
Profesorului nostru şi al tatălui ei Academicianul Emil Condurachi, am primit o 
sugestie nespus de preţioasă de la domnul director Negrei, (pe care-l salut); aflând de 
această pregătire pe care o facem la Academia Română, domnul Negrei mi-a propus 
să punem o placă memorială pe casa unde a locuit Constantin Moisil şi ginerele său 
Emil Condurachi şi sper că acest lucru se va face cât mai curând. Această recunoştinţă 
implică amintirea unor oameni care riscă să înceapă să fie uitaţi. Eu mă preocup 
acum la vârsta senectuţii, în chip cu totul special de amintirea unor profesori care 
au fost străluciţi dar care din diverse motive sau au scris puţin, ceea ce au scris fiind 
fundamental însă, sau se aşterne din alte pricini uitarea peste amintirea lor. 

Este cazul marelui Ion Nestor care mi-a condus licenţa, este cazul lui Mihai 
Beza care mi-a condus doctoratul, este cazul marelui profesor fără elevi şi îară 

catedră, fără elevi într-o Universitate, care a fost Emil Lăzărescu. Este cazul celor 
care şi-au legat numele de acest Muzeu care are 90 de ani, ceea ce este, într-adevăr, 
domnule Director, o continuitate excepţională într-o ţară unde toate se schimbă 
de la o domnie la alta. Amintirea lui George Florescu cu care în tinereţe discutam 
probleme de genealogie care mă interesau pentru studiile mele de început, amintirea 
lui Dinu V Rosetti cel cu care, el în vârstă, eu foarte tânăr, am ostenit ca muncitori 
necalificaţi pe un şantier, aşa era vremea, în sfărşit amintirea acelui de care mi-am 
propus să vorbesc astăzi - Gheorghe Grigore Cantacuzino. 

Există un spirit al locului şi vă voi spune că în această sală, acum exact 
46 de ani, Gheorghe Cantacuzino, Conu Gogu, cum îl numeam noi - sau aflu de 

I. Prezentare susţinută la sesiunea de comunicări „Oraşul şi muzeul. Punţi peste timp", organizată la 
Palatul Suţu, pe data de 20 septembrie 2011, cu ocazia celebrării a 90 de ani de existenţă ai Muzeului 
Municipiului Bucureşti. Organizatori: Anca Beatrice Todireanu (muzeograf), dr.Lelia Zamani 
(muzeograf). 
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la domnul Academician Dan Berindei, (care a fost student), Glotz, cum i se mai 
spunea, n-am ştiut, acum am aflat de la el - şi cu mine foarte tânăr pe atunci, făceam 
câte o comunicare sub preşedinţia colegului Panait I. Panait (vedeţi cum se naşte 
amintirea unei familii), despre un monument din Muntenia medievală, Cătăluiu, 
care era de multă vreme o ţintă a lui Gogu Cantacuzino, ştia nişte lucruri, m-a dus 
acolo şi ne-am decis să facem cercetări la cea mai sudică mănăstire medievală a 
Ţării Româneşti din secolul al XVI-iea cu rezultate genealogice, epigrafice, istorice 
extrem de importante. Gheorghe Cantacuzino, ruda prietenului meu de-o viaţă, 
celălalt Gheorghe Cantacuzino, prezent aici, era un om foarte special, era un om 
de o simplitate, în sensul bun al cuvântului, de o cordialitate, de o generozitate care 
au rămas proverbiale, în acelaşi timp era un om care ţinea să fie prezent la orice 
comunicare, să noteze orişice se spunea la acea comunicare, ceea ce a fost la un 
moment dat nefericirea unor colegi; ţin minte şi acum când unul dintre ei, care în anii 
50 vorbise despre puternica amprentă slavă asupra civilizaţiei româneşti - eram după 
anii 65, schimbasem total macazul - vorbea despre puternica influenţă romanică şi de 
inexistenţa unei influenţe slave, unii dintre noi zâmbeam politicos pentru că persoana 
era o persoană foarte respectată ca savant, nu ca om, dar Conu Gogu a luat cuvântul 
şi a deschis unul dintre terfeloagele sale şi a spus: ,.,Stimate coleg, în ziua de cutare, 
cu vreo 8 ani înainte ai spus despre această chestiune ... " a fost un moment penibil, 
dar Conu Gogu ţinea, şi l-am întrebat totuşi ,.,De ce i-afifăcut-o Domnule?",.,Dragă, 
pentru că adevărul este înainte de toate cel mai important." 

Venea dintr-o familie ilustră, venea din ramura lui Drăghici, fiul marelui 
postelnic, din Pârvu Cantacuzino, ispravnicul de la Hurezi, era descendentul lui 
Grigore Iordache Cantacuzino, în această branşă a Cantacuzinilor se poartă acest joc 
al Grigorilor şi al Gheorghilor, era fiul lui Grigore Cantacuzino care la rându-i era 
fiul Nababului al lui Gheorghe Grigore şi acest tânăr a fost căsătorit de Regina Maria. 
Există o fotografie de la Palatul de Zamora în care l-am descoperit pe Conu Gogu 
în frac, (eu îl ştiam numai în salopeta de şantier, cu care te primea şi acasă) în frac, 
flancat de Regină şi de Prinţesa Ileana; s-a căsătorit cu admirabila şi recent dispăruta 
Zoe Greceanu, Coana Zozi (îţi mai aminteşti Dane de primirile care le făcea nu 
departe de aici?). A murit curând după cutremurul din 1977, la 77 de ani, când avea 
încă foarte multe de spus. A făcut Dreptul şi Literele între o serie de Universităţi 
italiene şi franceze; a fost Conferenţiar al Facultăţii de Litere, predând Instituţiile 
Antice. Eu nu l-am mai apucat profesor pentru că imediat după 1948, după Reformă, 
din motive lesne de înţeles, şi-a pierdut Conferinţa, a devenit cercetător la Institutul 
de Arheologie acolo unde a lucrat toată viaţa, dar a colaborat tot timpul cu Muzeul 
de Istorie al Bucureştiului, fiind un împătimit al istoriei bucureştene. 

În 1928 scria un studiu despre colonizarea orientală în Ilyricum, publicat 
în Memoriile Academiei Române; acum pregătim un volum al lui Emil Condurachi 
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care şi-a început activitatea câţiva ani mai târziu tot studiind monumente creştine 
din Ilyricum, îmi făceam socoteala, ce curioasă coincidenţă îţi rezervă scrutarea 
trecutului, căci ei nu s-au iubit deloc, Condurachi cu Gogu Cantacuzino şi Cantacuzino 
îmi reproşa adesea fidelitatea mea faţă de Emil Condurachi; a fost poate singura 
polemică, pentru că el nu ierta pe absolut nimeni. 

În 1929 a scris un studiu care a fost prefaţat de Iorga şi Nicolae Iorga vorbea 
despre laboriosul tânăr care a cercetat foarte mult în bibliotecile Occidentului. Îi făcea 
plăcere să-şi aducă aminte de această prefaţă a lui Iorga şi nu odată am vorbit şi de 
Conferinţele lui de la Văleni despre care nu se mai amintea deoarece în epoca aceea 
se vorbea foarte puţin despre Nicolae Iorga. Orientul şi Occidentul din Antichitate a 
fost o Conferinţă de-a sa, foarte bine primită. S-a ocupat de lucrurile medievale din 
Bucureşti, a săpat în zona Apolodorului, a săpat la Curtea Veche, era un om care se 
ocupa de absolut tot ce ţinea de Epoca Veche, fără o specializare uneori, de-a dreptul 
sterilă ca să spunem pe cea dreaptă. La un moment dat noi eram într-o relaţie de 
amiciţie, în ciuda diferenţei de vârstă. Mi-a spus: ,,Răzvane, ce zici? Mi s-a propus 
să fac cercetări neolitice la Cernica". Se descoperise marea necropolă. Şi eu zic: 
„Domnule Profesor este departe de specialitatea dumneavoastră" şi s-a apucat să 
înveţe la şaizeci şi ceva de ani. Îl avea şi pe Sebastian Morintz alături. Şi a început 
sl\ facă săpăturile acolo, venea din când în când Ion Nestor, care ţinea foarte mult 
la Conu Gogu şi făcea unele observaţii, eu însumi îmi terminasem studiile, fusesem 
reprimit după exmatricularea mea şi îmi făcea plăcere să mă duc, să plec în fiecare 
dimineaţă la 4 dimineaţa să ajung la Căldăraru - mergeam cu tramvaiul şi pe jos - şi 

NI\ învăţ şi eu ceva. La un moment dat a descoperit nişte brăţări care erau făcute din 
Nl'liică din Marea Roşie. Era fericit, dar el, clasicistul, vorbea întotdeauna despre 
monumentele pe care le-a găsit şi ţin minte şi acum momentul în care un demnitar 
ni epocii, corpolent, vânjos cu o soţie de asemenea corpolentă şi cu coc, era Ministru 
de Interne, s-a dus să viziteze şantierul. Eu am venit puţin mai târziu şi mă apropiam 
din spate. Era o gardă, în sfărşit, care nu te lăsa să te apropii, până la urmă m-au lăsat, 
Np11nfindu-le că am lucrat acolo şi îl ţin minte pe Conu Gogu, scoţând din salopetă o 
h1/l\11rA superbă din Marea Roşie şi spunând: ,,Acum am să vă arăt un monumenf' şi 
Ir -a arătat brăţara, la care grăsana cu coc îi spune vânjosului soţ: ,,E nebun!" Ea se 
n~lcpta probabil să iasă Arcul de Triumf de acolo. 

A urmat cercetarea noastră la Cătălui. Am stat împreună într-un sat ţigănesc, 
dr rohi ţigani, ai Mănăstirii de la Cătălui care s-au perpetuat. Eram în o mie nouă 
11111r şaizeci şi ceva şi în acea casă primitoare de altminteri, de ţigani (băgaţi de 
~1,a1111\, eu mă opun termenului de rom, folosesc numai termenul de ţigan; au şi 
11111lcstat de curând nişte partide pe această chestie dar mă lasă rece, le-am explicat că 
"1111.i~nnos" este un termen bizantin extrem de preţios) şi îmi povestea din tinereţea 
1111, se deschidea foarte rar, era un om care nu făcea niciodată caz de originea sa, 
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(originea Cantacuzină este poate cea mai ilustră origine din aristocraţia românească), 
era de o simplitate, repet, de o generozitate, nenumărate cazuri de acest fel pot să 
vă dau, dar în acelaşi timp, de o precizie şi de o virulenţă, când observa ceva care 
nu-i plăcea; era un om foarte sincer, avea uneori candoarea de copil. Pregăteam o 
comunicare la Academie şi mi-a spus: ,,Mă anun/i când o faci, că vreau neapărat să 
vin". I-am dat telefon şi coana Zozi, plângând mi-a spus: ,Jorj a murit azi diminea/ă, 
da să ştii că voia să vină la comunicarea ta". 

Se întâmplă că după aceea, familia sa s-a mutat din strada Roma, unde el s-a 
prăpădit. S-au mutat în blocul pe care îl vedeţi aici şi uneori, împreună cu dl. Dan 
Berindei şi cu alţii îi vizitam, pe el şi pe fiica sa, care şi ea s-a prăpădit de curând ... 
Fiindcă am început cu alchimia unui loc, a acestei săli, o să închei cu aceeaşi alchimie 
: ,,Ştii Răzvane, mă uit uneori din balconul meu spre sala şi spre biblioteca Muzeului. 
Jorj a vrut ca unele din căr/ile sale să se găsească la Muzeul acesta" şi, nu ştiu dacă 
a fost o donaţie, o vânzare, nu ştiu detaliile, dar cărţile, parte din cărţile lui Gheorghe 
Grigore Cantacuzino sunt poate în aceste rafturi, poate alături. 

Se creează un raport anume, ea era foarte fericită că se petrece acest lucru, 
privea peste Casa Suţu, spre ctitoria lui Mihai Cantacuzino, acolo unde s-a şi făcut 
slujba pentru ei, o legătură specială cu această Instituţie, cu acest spaţiu al lui Mihail 
Cantacuzino şi al lui Colţea Doicescu, cu acest Muzeu, cu această tradiţie. Merită să 
ne amintim de asemenea oameni. 

Opera lui, adunată, ar fi foarte interesantă, foarte diversă, s-ar arăta capacitatea 
unui istoric din vechea generaţie de a cuprinde varii domenii cu dragostea pentru 
trecut şi cu aplicarea la realităţile trecutului. Era un foarte bun latinist, era un om care 
a trecut prin viaţă, lăsând măcar o amintire şi această amintire am încercat eu să vi-o 
comunic, dacă am reuşit, la această sărbătorire a unui Muzeu care era într-un fel, cu 
un deceniu mai tânăr decât Gheorghe Grigore Cantacuzino. 

SUMMARY 
The speech here renderd was held on occasion of the 90th anniversary 

session „ The City and its Museum -Bridges over Time", organized by Anca Beatrice 
Todireanu and dr.Lelia Zamani, at the Soutzou Pa/ace, headquarters of the Bucharest 
City Museum, on September 20th, 2011, Academician Răzvan Theodorescu evokes 
the personality of Gheorghe Grigore Cantacuzino, one of his former teachers - a 
graduee from a series of law and letters faculties in Italy and France, lecturing 
at the Faculty of Bucharest then, after 1948, during the new Communist regime, 
working as a research worker at the Archeological Institute, and being permanent 
co/laborator of the Bucharest City Museum. 
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ARTIŞTI MARGINALIZAŢI DE REGIMUL COMUNIST 
Artă, valoare şi destin, manipulate în societatea totalitară. 

Istoria unei expoziţii retrospective nedorite. 
Alexandru Ţipoia 1914-1993 

11 

George Tzipoia 

În ciuda trecerii timpului şi a uitării care se aşterne implacabil peste om şi 
via\a sa, ca în oricare domeniu, şi în artă, avem datoria de a spune lucrurilor pe nume, 
nvcm obligaţia faţă de posteritate să explicăm situaţii şi conjucturi, pentru o mai 
bună cunoaştere şi înţelegere a fenomenului plastic, de-a lungul istoriei. 

Îmi revine sarcina ingrată de a vorbi despre un subiect aparent obscur, care 
probabil nu a reţinut nimănui atenţia, care nu face nimănui plăcere, cu atât mai puţin 
mic, totuşi subiect deloc neglijabil, căci vom înţelege manevrele culiselor facerii şi 
desfacerii destinelor şi valorilor. Căci pentru artist, se ştie, nu este acelaşi lucru să fie 
susţinut sau nu, împiedicat sau nu, mai cu seamă într-un regim totalitar, în care nu 
există decât o singură cale şi unica de afirmare şi reuşită, cea oficială, în care valorile 
sunt impuse numai pe considerente de adeziune la ideologia comunistă. 

Împiedicarea, cu tot cortegiul ei de excluderi, de persecuţii şi nerecunoaşteri 
a valorii, nu numai că a dus artistul la izolare, însingurare şi desnădejde, dar a creat 
un raport fals al valorilor, o ierarhie artificială în care cei desemnaţi de partid ca mari 
personalităţi, erau automat şi cei a căror operă era şi cea mai importantă şi în funcţie 
de care se ordona totul, ca în jurul unui nucleu unic şi singurul valabil. 

Critica de artă a jucat în această situaţie un rol nefast căci ea s-a conformat 
directivelor, vorbind numai despre artiştii de care trebuia să se vorbească, iar publicul 
nu a văzut decât ce i s-a arătat, nu a înţeles decât ceea ce i s-a explicat, iar numele 
absente, uitate cu bună ştiinţă, nici nu au existat. 

Este ştiut că nu este suficient ca opera să existe. Pentru a exista cu adevărat, 
opera trebuie arătată şi pusă în valoare în mod corespunzător, ea trebuie să intre în 
conştiinţa naţiunii din care artistul face parte, iar de acest privilegiu s-au bucurat 
numai cei care au avut o atitudine favorabilă regimului comunist. 

În felul omului, apoi al artistului de a se „aranja" cu epoca sa, cu momentul, 
cu o anumită situaţie sau cu alta, el a putut beneficia sau nu de avantaje, a putut sau 
nu să creeze în linişte, a beneficiat de condiţii speciale, sau nu, ori adesea, dacă a 
refuzat compromisul cu Puterea, i-au fost distruse reuşita, valoarea, renumele. 

Artistul necolaboraţionist, cel care nu a găsit niciodată în vocabularul său 
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vreun cuvânt de laudă regimului, a fost oprimat şi împins la periferia vieţii artistice, 
deci sociale, sortit dintr-un început eşecului profesional şi nerealizării. Programarea 
eşecului său artistic a fost o sarcină trasată şi impusă, aplicată cu rigurozitate şi 

perseverenţă. Alexandru Ţipoia a reprezentat unul dintre aceste cazuri. 
Vrem să credem cu tărie, cu convingere, că valoarea se susţine prin ea însăşi 

şi că nimic nu poate modifica eşichierul valoric al artei. Dacă teoretic lucrul acesta 
pare evident şi de bun simţ elementar la o primă vedere, realitatea trăită ne-a dovedit 
exact contrariul. 

Uleiul iese repede la suprafaţă în contact cu apa. Uleiul valorii artei 
aşteaptă răbdător săi se creeze condiţia necesară cea mai avantajoasă, pentru ca el 
să răzbată printre nesfârşite mizerabile piedici şi să strălucească în lumină. 

Cum nimic nu este de la sine evident pentru ca un lucru să fie bine văzut, 
el trebuie mai întâi să fie pus în valoare. Şi desigur nu oricum. De aici începe 
manipularea. Iar comunismul a utilizat această manipulare cu brio, fără jenă şi fără 
scrupule în pur interes politic. (* 

Au existat artişti mai mari sau mai mici, care au beneficiat, din motive 
politice, de un "tratament" special, fapt ce i-a scos mult în faţă, creându-se astfel 
un raport fals de valoare, comparativ cu cei, poate cu mult mai importanţi valoric, 
rămaşi pe poziţii, departe de compromis. Ce să mai vorbim de mărunţi. 

Au fost anumite personalităţi care, neputând suporta obscuritatea planurilor 
secunde şi însingurarea, dorind să ajungă cu orice chip în faţă, au acceptat să se pună 
în slujba ideologiei comuniste, ieşind astfel în prim plan în mod artificial. Şi ieşind în 
prim plan, omul trăgea întotdeauna după el propria-i operă. La acest nivel intervine 
manipularea. Manipulare la nivel artistic, prin manipulare umană. 

Cîţiva artişti s-au bucurat de suprema manipulare, prin acceptarea atribuirii 
de către stat şi guvern a titlului de „Artist al poporului", onoare pe care au făcut 
totul să o obţină. Dar este vorba aici de mai mult decât o simplă manipulare de 
persoană şi valoare artistică personală. Se urmărea, prin artist, manipularea unei 
întregi societăţi, prin inoculare forţată de valoare. Mărire şi renume în societa~ 
rimau automat în artă cu perfecţiune şi geniu, iar acestea, la rîndul lor, fiinB 
calităţi supreme, trebuiau recompensate la infinit de stat, conducerea politică 
ştiind astfel că poate conta oricând, necondiţionat pe serviciul şi loaialitatea 
permanentă a acestor artişti. În fond se ajunsese la un cerc vicios. Se creau astfel, 
prin manipulare, false raporturi valorice. 

Să ne amintim cum la marile expoziţii colective de la sala Dalles, „monştrii 
sacri" ai artei, echivalenţii „monştrilor sacri" din Comitetul Central, aveau invariabil 
locul central, cel mai avantajos, din marea sală de la parter. Aceste locuri le aparţineau 
parcă pentru eternitate şi ştiai dinainte unde îl găseşti pe cutare sau cutare artist al 
poporului, pe cutare sau cutare maestru emerit al artei. Şi cine stabilise, imuabil, 
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ierarhia? Comitetul Central sau însuşi preşedintele ţării! La acest nivel intervine 
iarăşi manipularea. 

La instaurarea comunismului la putere, în forma sa dură în 194 7, după 
întoarcerea sa din Italia, Alexandru Ţipoia avea vârsta de 33 de ani. Timp de 10 ani, 
între 1937 şi 1947, pictorul reuşeşte printr-o muncă tenace şi o pasiune ieşită din 
comun să îşi creeze un nume de prestigiu în arta românească, prestigiu ce nu îl va 
pierde niciodată în ochii puţinilor cunoscători adevăraţi, cu tot efortul oficialităţilor 
de a-l trece pe artist „pe linie moartă". Publicul larg, nu va cunoaşte însă niciodată 
opera pictorului din lipsă de informaţie, căci regimul nu i-a permis pe timpul vieţii 
nici o expoziţie retrospectivă în ciuda nenumăratelor sale cereri şi nu i-a tipărit nici 
o broşură, cât de neînsemnată, pentru a-i face cunoscută opera în ansamblul ei. Şi 

iurăşi, la acest nivel, avem de-a face cu manipularea, iar efectele ei dăunătoare artei, 
criminale aş zice, durează şi astăzi. 

În articolul său ,.Artişti prea repede uitaţi", în România Liberă din 1994, 
Tudor Octavian scrie astfel: „Deşi remarcabile, sub raport tehnic, pânzele lui Ţipoia 
emu exilate, în expoziţiile colective mari, la etajul sălii Dalles, dimpreună cu lucrări 
nlc unor rataţi sau modeşti. Un tablou bun, expus laolaltă cu un număr de tablouri 
proaste, intră sub incidenţa ridicolului". Dar asta se şi urmărea: distrugerea unei 
reuşite artistice care nu se datora în nici un chip colaborării cu regimul. După cum 
observăm, manipularea acţiona în dublu sens: unii erau împinşi în sus cu forţa, alţii 
l~ruu traşi în jos cu de-a sila. De treaba asta murdară s-au ocupat cohorte de mărunţi, 
pc care istoria nu-i va reţine niciodată. 

În atitudinea artistului faţă de realitatea politică a jumătăţii de secol comunist se 
11111\ cheia multor succese şi înfrângeri, nedrepte, false amândouă. Direct spus, întotdeauna 
lipsa de coloană vertebrală a individului propulsa arta acestuia în primele rânduri. 

Este notoriu cazul artistului plastic Jules Perahim (Iuliş Blumenfeld), care a 
ndcrat la partidul comunist încă din 1938, în contact cu mişcarea internaţională. În 
1940 se refugiază în URSS şi revine în România în 1944, pe tancurile ruseşti, cu Ana 
l'nuker, şi beneficiază de regimul comunist în cel mai înalt grad, fiind un satrap al 
nrtiştilor plastici necolaboraţionişti. Conduce discreţionar între 1956 - 1964 revista 
Arta Plastică, pentru ca 5 ani mai târziu, în 1969, să părăsească definitiv România 
şi să se stabilească la Paris. După ce a pus umărul la construcţia comunismului şi 
11 profitat din plin de el, Perahim n-a ezitat să îl părăsească, trădându-l. Este vorba 
nici de lipsă de „coloană vertebrală" morală. Jules Perahim ar fi trebuit să rămână 
în România şi Alexandru Ţipoia să plece. S-a întâmplat exact invers. Al.Ţipoia se 
întorcea în 1947 din Italia şi devenea instantaneu ostatic, până în 1989, în propria lui 
\nrl\, datorită oamenilor de felul lui Perahim. 

Pentru a veni la cazul pictorului Alexandru Ţipoia, caracterizat de prof. 
Oeorge Oprescu, în aprilie 1943, ca reprezentând, alături de Magdalena Rădulescu, 
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"la noi două din curentele „modeme" cele mai înaintate", artistul nu avea cum să 
evolueze în modul său firesc, intim, într-o societate totalitară, care se infiltra în 
conştiinţa sa cea mai intimă. Această imixtiune a totalitarismului ideologic exersat 
de putere în conştiinţa creatoare a pictorului prin cerinţe absurde, indicaţii obligatorii 
şi în final o dură cenzură a operei, a luat pentru pictor, adesea, forme dramatice. 

Problemelor de conştiinţă artistul nu le găseşte întotdeauna rezolvarea, 
chinul creaţiei îl obsedează şi artistul este împins de cenzura politică inchiziţională 
afară din propriul său făgaş artistic, ieşind cu durere, întorcându-se din drumul 
evoluţiei sale prea avansate pentru momentul istoric şi politic al anilor de cruntă 
teroare ideologică comunistă. Dar ceea ce Ţipoia percepe ca siluire şi forţare a 
gândirii sensibile, artistice, Ciucurencu spre exemplu, acceptă, corespunzându-i pe 
de-a-ntregul. La el nu este siluire, cu atât mai mult cu cât el fiind omul regimului, 
ca membru al partidului comunist, ideologic, găsea în societate ecoul aspiraţiilor 
şi credinţelor sale. Înţelegem aici că nu orice tip de artist s-a putut adapta şi evolua 
normal în această perioadă de teroare. De aceea, meandrele evoluţiei artistice ale lui 
Alexandru Ţipoia sunt extrem de interesant de studiat, ţinând cont de nivelul picturii 
sale în contextul artei româneşti în momentul instalării „realismului socialist", apoi 
de această perioadă inchizitorială care a durat destul de mult pentru a distruge o 
personalitate nu îndeajuns de puternică. Să avem deasemeni în vedere cercetările 
sale de atelier în domeniul artei nonfigurative în perioada de teroare realistă, precum 
şi de evoluţia sa ulterioară, din ultimii 30 de ani. În activitatea sa artistică Alexandru 
Ţipoia a privilegiat cercetarea, preferând „să păstreze fiecărui tablou, caracterul de 
experienţă", după cum remarca în martie 1946, Ion Frunzetti. Dar această cercetare 
plastică, pe care astăzi o judecăm demnă de interes, nu-şi găsea în epocă nici locul, 
nici înţelegerea. Pictorul s-a simţit exclus de la sine prin convingerea sa politică 
anticomunistă şi prin însăşi condiţia familiei sale de moşieri expropriaţi, cum a fost 
tatăl său, Gheorghe Ţipoia, închis temporar, apoi cu „domiciliul obligatoriu", dar 
şi fratele său, Virgiliu Ţipoia, închis 7 ani şi 6 luni, trecând prin toate puşcăriile 
comuniste, culminând cu Canalul, supravegheaţi şi terorizaţi în permanenţă de 
securitate prin spargerea domiciliului şi percheziţii inopinate, lăsaţi fără nici o 
resursă materială, reduşi la supravieţuire. În plus, familia a trebuit să se restrângă, 
introducându-li-se în casă, cu forţa, două rânduri de familii străine, timp de 15 ani, 
timp în care frica de ascultare şi angoasa denunţărilor a fost la ordinea zilei, căci familia 
asculta clandestin, în fiecare seară, cu urechia lipită de aparat, Radio Europa Liberă. 

Alexandru Ţipoia a trăit drama distrugerii familiei sale la modul cel mai 
acut şi sensibil, ca pe propria-i distrugere, ţinându-se cât mai departe de politic, 
neangajându-se în niciun fel. El n-a putut urma calea unei mari părţi a elitei 
intelectuale româneşti din generaţia anterioară şi din propria-i generaţie, care s-a pus 
în slujba Partidului Comunist şi care astfel trebuia să dea un exemplu de urmat celor 
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mni tineri. El s-a refugiat înlăuntrul propriului său eu, într-un „exil interior'', luând 
uneori forme dramatice, exil care a luat sfârşit odată cu propria-i existenţă. 

Şi ca o comparaţie mereu pilduitoare, să îl privim pe Alexandru Ciucurencu 
clindva prieten cu Ţipoia-, coleg mai vârsnic de breaslă, în timpul războiului ca 

„pictor de război" iar în 1945 de Premiu al Căminului Artei, alături de Horia Damian. 
( 'iucurencu, de-acum artist oficial, participă în 1954 la Bienala de la Veneţia, în 
1955 i se acordă Premiul de Stat, în 1956 titlul de Maestru Emerit al Artei, primeşte 
premiul Ion Andreescu al Academiei şi tot acum participă iarăşi la Bienala de la 
Vc11c1in. Urmează apoi o avalanşe de expoziţii personale în Europa organizate de stat, 
r11lminând cu primirea titlului de Artist al Poporului şi expoziţia retrospectivă din 
I %4, de la sala Dalles, apoi în 1972, iarăşi amplă retrospectivă la Dalles. Interesant 
t'Nlc de ştiut cum ar fi decurs viaţa pictorului, dacă acesta nu ar fi aderat ca membru 
111 P11rtidului Comunist în 1945. Nu este greu de închipuit. O atitudine contrară i-ar fi 
11d11N 11u numai lipsa onorurilor, imposibilitatea însăşi de creaţie, ci poate costa chiar 
vi11111. Şi la acest nivel avem iarăşi de-a face cu manipularea valorilor. Notorii sunt 
şi cnzurile lui Henry Catargi şi Corneliu Baba. Pentru manipulare prin cauţionare, 
1·01111111ismul avea absolută nevoie de un vechi nume boieresc, şi l-a găsit: Catargi, 
111·11111 Artist al Poporului. Serviciile au fost reciproce. 

În 1954, Corneliu Baba primeşte Premiul de Stat pentru Artă al RPR, 
ln 1958, este ales Membru de onoare al Academiei de Artă din URSS şi primeşte 
111I11 I de Maestru Emerit al Artei, iar în 1962 este făcut Artist al Poporului, iar în 1971 
primeşte Meritul Cultural ci I, Steaua Republicii, urmată de alte premii şi premii .... 

Nefăcând „pactul cu diavolul", neacceptând colaborarea, Al. Ţipoia 

r11 11 semnat singur sentinţa. Artist-cetăţean demn, de o înaltă valoare morală, el a 
1111pnrtl\şit în mod intim convingerea lui Camus şi anume că „nobleţea meseriei de 
Nniitor (a creatorului, n n) este în rezistenţa la opresiune, deci în consimţământul la 
Nin~url\tate". (Le Premier Homme). 

În timp ce colegii săi colaboraţionişti, confortabil instalaţi în atelierele repartizate 
d1• Pnrtid prin Uniunea artiştilor plastici, la Pangratti, se concentrează exclusiv asupra 
p111prici lor creaţii, Al. Ţipoia este nevoit, ani de-a rândul, pentru a-şi întreţine familia 
1111111croasă, formată din 7 persoane şi fără niciun fel de mijloace materiale, să ia calea 
prnvinciei în vederea restaurării de pictură sau repictarea unor biserici. 

Vorbind de condiţiile de lucru, este greu de imaginat un artist plastic, fără 
111111crialele necesare picturii, fără pânze, fără şasiuri, fără atelier, pe parcursul întregii 
Nnlr vicii. Acestea fac parte dintr-o elementară necesitate, iar Alexandru Ţipoia şi-a 
pklnl lablourile în propria-i locuinţă, în salonul casei sau în camera sa de culcare, 
pr hucl\li mici de pânze, deseori înădite la mijloc, pe resturi de materiale ocazionale, 
p1 osl preparate, prost montate pe şasiuri de cele mai multe ori improvizate, din lipsă 
dr h1111i. Tot din lipsa banilor portărelul punea uneori sechestru pe mobile şi tablouri, 
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familia nereuşind să plătească impozitul anual pe casă, cu toate că ani de-a rândul 
mergeau săptămânal la „Talcioc" să vândă tot ce se putea vinde din casă. 

În 1968, după îndelungi cereri, Uniunea Artiştilor Plastici îi repartizează 
un atelier de pictură, peste drum de biserica Armenească, dar curând, securitatea 
se infiltrează în atelier pretextând că de acolo doreşte să supravegheze o ambasadă 
din vecinătate. Neacceptând compromisul şi fiind terorizat de ideea că acesta este 
numai pretextul pentru a fi el însuşi urmărit şi supravegheat, este nevoit să renunţe 
la atelier şi să rezilieze contractul. (Secvenţa aceasta va fi amintită şi de pictorul 
Camilian Demetrescu, în lucrarea sa „Exil", scrisă în Italia, aflată de el atât din 
şedinţa Plenară a UAP, la care participa, dar şi ulterior din gura pictorului Al. 
Ţipoia, cu care Demetrescu era prieten). Acest episod îl marchează profund şi îi 
alimentează din plin vechile temeri şi angoase, zdruncinându-i echilibrul interior 
atât de necesar creaţiei. În acea şedinţă Plenară a UAP, el denunţă aceste practici 
cu toate că i s-a pus în vedere să păstreze secretul cu stricteţe. Gestul său public nu 
va fi deloc pe placul autorităţilor care îl vor izola şi mai mult şi vor face totul să il 
intimideze prin urmăriri şi atenţionări din cele mai hotărâte, precum un întâmplător 
„accident" de maşină, căci scapă ca prin minune în două reprize să fie victima unei 
astfel de situaţii, pe trecerea de pietoni. 

Până şi acasă domneşte angoasa căci îşi ţine camera sa închisă cu cheia, unde 
familia nu trebuie să aibă acces, iar pe masa de lucru, mormane de bileţele luate în 
fugă, cu numerele maşinilor care îl urmăresc, stau mărturie a tensiunii în care artistul 
trebuie să trăiască viaţa cotidiană. Nu arareori, plecând în oraş la o întâlnire, simţindu
se urmărit, este nevoit să coboare în grabă şi să schimbe direcţia, mergând în sensul 
opus, pentru a-şi deruta urmăritorul şi a-i pierde urma, ratând întâlnirea stabilită. 

Această tensiune nervoasă ajunsă la un grad insuportabil, îl va face totuşi pe 
artist, la sfaturile insistente ale familiei, să accepte in extremis, o internare, la spitalul 
nr. 9 din Capitală, dar fapt ciudat, colegul său de cameră, era, ca din întâmplare, un 
ofiţer de securitate, deghizat în bolnav, pentru a-l supraveghea îndeaproape şi a-i afla 
gândurile şi proiectele. 

La expoziţiile de artă românească peste hotare, nu a fost decât rareori şi 
cu totul întâmplător invitat. Nu cred să existe un artist de importanţa lui Ţipoia a 
cărui operă să fi fost atât de neglijată de organizatorii UAP în colaborare cu Oficiul 
Naţional de expoziţii. 

Trebuie de asemenea, remarcat că timp de 10 ani, între 1938 şi 1948, s-a 
scris mai mult şi mai elogios despre Al.Ţipoia, decât s-a scris restul celor 40 de 
ani petrecuţi sub comunism. Din 1948 nu se va mai pomeni nimic despre pictor 
până în 1956, când Ion Frunzetti are curajul să scrie un articol elogios despre artist, 
reabilitându-l, încheind cu cuvintele: „ .. .în şcoala românească de pictură, Ţipoia se 
va înscrie cu litere majuscule". Mare admirator al artei lui Ţipoia, după cum reiese 
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din numeroasele sale articole de până în 1956, până şi Frunzetti, în nevoia sa de 
a corespunde momentului politic, se depărtează treptat de pictor, conformându-se 
directivelor oficiale. I-o va mărturisi de altfel lui Ţipoia, într-un moment de sinceritate 
sau de slăbiciune: „eu nu mai am prieteni, ci numai cunoscuţi". Iar pictorul nu face 
nimic să oprească această destrămare. 

Spre deosebire de egalii săi de drept, un Ghiaţă, Catargi, Ciucurencu, 
Baba, Ţuculescu, Ţipoia nu a fost niciodată prezent sub comunism în expunere, în 
Galeria naţională de artă, iar opera sa a fost ignorată de aşa zişii specialişti. Această 
situaţie s-a prelungit şi după revoluţie şi durează şi astâzi, artistul fiind reprezentat 
actualmente numai cu o singură lucrare, din 1941, cumpărată de Muzeu la acea dată, 
pe când pictorul avea vârsta de 27 de ani, în timp ce ponderea creaţiei sale se situează 
în a doua jumătate a vieţii, iar aceasta nu poate fi văzută în nici un alt muzeu din 
România, din motive lesne de imaginat. 

Tot astfel, Vasile Florea, în antologia sa „Arta românească modernă şi 
contemporană", editura Meridiane, Bucureşti, 1982, lucrare ce se doreşte de 
anvergură, exhaustivă, nu aflăm nimic despre Alexandru Ţipoia, care abea este citat, 
printre alte nume, nefiind reprezentat cu nici o reproducere. Ce valoare poate avea 
o astfel de lucrare, care nu consemnează nimic din efortul de o viaţă a unui artist 
de excepţie? Această sărăcie de informaţie este simptomatică şi ea este rezultatul 
ultimilor decenii de manipulare ideologică, căci lucrarea conţine în schimb, nume 
obscure, cu exemplificări de ilustraţii color! 

Această atitudine răuvoitoare faţă de opera pictorului, era în fapt materializarea 
relei voinţe faţă de persoana sa. Dacă omul nu era „interesant" şi util pentru Putere, 
pentru cei ce gravitau în jurul conducerii politice, atunci în consecinţă opera sa nu 
avea nici cea mai mică importanţă. Căci, într-un sistem totalitar în mod special, 
opera nu este decât un pretext. În fapt, ea nu contează câtuşi de puţin. Important este 
omul, ce spune el, cât de tare îşi strigă devotamentul, adeziunea lui necondiţionată la 
comunism. Prin vorbe goale, el poate împinge sau trage propria artă pe culmile gloriei. 
Pe culmile efemere ale momentului istoric, chiar dacă el durează o jumătate de secol. 

În timp ce tot felul de artişti tineri au beneficiat de impozante expoziţii 
retrospective, la Muzeul Naţional de Artă sau la sala Dalles, lui Alexandru Ţipoia nu 
i-a venit niciodată rândul până la plecarea lui definitivă dintre cei vii, în 1993. Dar 
simptomatic, nici după revoluţie, până în 1998. Sunt lucruri care vorbesc de la sine. 

În 1978, înaintând Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste o cerere în 
vederea expoziţiei sale retrospective la care gândea de ani de zile, artistul primeşte 
următorul răspuns: „Conform normelor în vigoare, asemenea expoziţii se organizează 
la vârste rotunde, la împlinirea unui nou deceniu de viaţă, deci la 10 şi nu la 5 ani". 
Dar bineînţeles că o asemenea bătaie de joc de răspuns, nu ar fi putut primi un „artist 
al poporului", un „artist emerit", un preşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici, un 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



18 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXVI 

secretar al secţiei de pictură, ori un artist, bun membru de partid comunist! 
Trebuia deci să reziste până la 70 de ani, pentru a putea îndrăzni să trimită 

o nouă cerere, iar dacă s-ar fi depăşit cumva din greşeală termenul, mai trebuia să 
aştepte încă un deceniu! 

La 10-04-1984, aproape de 70 de ani, îmi scria la Geneva: ,,Acum două 
săptămâni am trimis o cerere Consiliului Culturii pentru expoziţia retrospectivă, 
anunţând că în curând împlinesc vârstă rotundă şi acum aştept". Dar va aştepta inutil 
căci nu va primi răspuns. Greşea fundamental pornind corect, de jos în sus, prin 
cererea lui. Expoziţia trebuia impusă de sus în jos, iar sus, el nu avea acces. 

Începe calvarul, căci artistul mai speră, cunoscându-şi valoarea. Mai speră 
în dreptate, în merit, în profesionalism. Dar se înşela amarnic, aşa cum avea să 
dovedească realitatea. 

În 06-02-1987, îmi scria: „Aş vrea să fac o expoziţie personală căci de cea 
retrospectivă nu se aude nimic, am impresia că anume nu vor să-mi facă expoziţia, 
treaba lor, asta înseamnă că nu ştiu să preţuiască oamenii, dar pentru asta trebuie să 
fii deştept, să te pricepi, şi pe urmă se vede bine că nu interesează ce faci, interesează 
ochii". Iar ochii pictorului nu aveau cum să intereseze regimul. 

Artistul se agaţă totuşi de iluzia că va fi lăsat să îşi realizeze expoziţia 
retrospectivă. Pictorul Florin Niculiu, admirator al artei lui Ţipoia, unul din cei 
mai apropiaţi prieteni, printre puţinii de care Alexandru s-a legat şi mai mult după 
expoziţia lor comună din Belgia, la Gand şi Bruges, organizată de belgianul Milleville, 
îl încurajază pe Ţipoia însoţindu-l peste tot, fie la Ministerul Culturii, fie la directorul 
Muzeului Naţional de Artă al României, Alexandru Cebuc, în numeroasele sale 
tentative de a-şi programa retrospectiva. 

La 06-11-1988, mă ţinea la curent cu încercările sale: „ ... am fost la muzeu 
şi mi s-a spus în legătură cu expoziţia că ea va putea fi organizată în luna iunie. Am 
toată încrederea că de data aceasta nu va mai fi o păcăleală". 

Şi în continuare, într-o altă scrisoare datată 05-01-1989: „La muzeu( ... ) 
am să mă duc după anul nou. Nu vreau să îi plictisesc, poate că or să răspundă 
în scris cererii mele, nu ştiu dacă se obişnuieşte aşa ceva, deşi aşa ar trebui să se 
întâmple civilizat. O cerere scrisă te obligă să răspunzi în scris, sau la telefon, căci 
sub semnătură am pus şi numărul de telefon, dar nu s-a întâmplat nimic în acest 
sens", ... apoi continuă: „în jur de 1 O februarie mă voi duce la muzeu să văd ce s-a hotărât 
şi dacă promisiunea făcută rămâne în picioare. Eu încă mai am mult de făcut, de încadrat, 
în fine trebuie un efort foarte foarte mare şi sper să reuşesc şi să iasă totul bine". 

Este iarăşi de remarcat nu numai lipsa reală de voinţă din partea direcţiei 
muzeului de a-i înfăptui expoziţia retrospectivă, ci şi atitudinea incalificabilă a 
directorului instituţiei, Alexandru Cebuc, care îl lasă pe bietul bătrân, la 75 de ani, 
să-şi pregătească singur încadrarea lucrărilor, în mod inutil, când ştia dinainte că nu-i 
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va realiza niciodată retrospectiva (*. Mai mult, o pregătire de asemenea anvergură 
era datoria elementară a muzeului, căci nu artistul este în slujba muzeului ci muzeul 
în slujba artei şi a artistului. 

La 19-01-1989, îmi relata în continuare: „Am aflat că a apărut în "Informaţia" 
un interviu al unui ziarist cu directorul muzeului şi anunţă între altele expoziţiile 
programate pe anul acesta, între care figurez şi eu, aşa că acum am o certitudine". 

Slabă certitudine avea să se dovedească cuvântul directorului, căci 

programarea se va dovedi pur fictivă, nimic nu se va mişca nici în· 1989. Remarcăm 
din nou că pictorul trebuie să afle întâmplător, dintr-un articol din presă, de expoziţia 
sa retrospectivă, când în mod firesc, muzeul ar fi fost acela care, colaborând 
îndeaproape cu pictorul, ar fi trebuit să îl înştiinţeze pe artist de faptul că expoziţia 
sa va avea loc la o anumită dată, din timp stabilită de comun acord cu artistul. Dar 
nimic din toate aceste lucruri normale, de bun simţ elementar! Alexandru Ţipoia, 
nefiind omul regimului, reprezentanţii acestuia îşi permiteau orice, fără cea mai 
mică jenă. Câtă diferenţă de tratament între Ţipoia şi Perahim, Ciucurencu, Catargi, 
Baba .... Strigătoare la cer! 

Nici după revoluţia din 1989 lucrurile nu iau o cale normală. 
Artistul solitar, însingurat şi izolat în lumea lui interioară are nevoie de 

ajutor. Odată cu schimbarea regimului şi cu ministeriatul lui Andrei Pleşu la Cultură, 
îi adresez acestuia un scurt memoriu în care prezentând situaţia, îl rog să înfăptuiască 
această reparaţie faţă de un artist exemplar, organizându-i în sfârşit expoziţia 

retrospectivă, nedorită sub regimul comunist. 
La 26-10-1990, răspunsul Directorului General din Ministerul Culturii, 

Gheorghe Vida, este încurajator: „Scrisoarea Dv. privind o retrospectivă din opera 
pictorului Alexandru Ţipoia, tatăl Dv., vine în întâmpinarea unor gesturi reparatoare 
pe care Ministerul Culturii, firesc le iniţiază. Restituirea în conştiinţa publică a 
creaţiei lui Alexandru Ţipoia este datoria istoriei noastre de artă, a breslei şi a culturii 
româneşti în genere. În ce priveşte realizarea concretă a acestei retrospective, în 
funcţie de programul Oficiului Naţional pentru Documentare şi Expoziţii de Artă, 
se va prevedea de urgenţă înscrierea ei în manifestările organizate de Ministerul 
Culturii şi UAP în anul viitor". 

Dar şi aceste vorbe frumoase se vor dovedi literă moartă, din aceeaşi lipsă 
reală de „voinţă politică". Oficiul de expoziţii patronat de Mihai Oroveanu, forul 
însărcinat cu realizarea efectivă a retrospectivei, nu a fost interesat să respecte 
recomandarea ministerului, aşa încât programarea s-a făcut iarăşi numai formal, ca 
până acum, lucru de aşteptat, oameni şi mentalităţi fiind aceleaşi. 

La 05-10-1991, într-un moment de adâncă tristeţe şi deprimare, pe un ton de 
o infinită modestie care mă duce cu gândul la modestia eminesciană, pictorul mi se 
confesa astfel: „Cât priveşte expoziţia mea, încă nu am reuşit să iau legătura cu cei 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



20 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXVI 

de la Uniune; poate cine ştie, zarurile îmi vor rezerva o mare surpriză, bucurie la care 
sper şi eu ca orice muritor că am dreptul să mă bucur, după atâţia ani de zadarnice 
aşteptări şi iluzii deşarte ... mult m-aş bucura dacă destinul mi-ar rezerva o mare 
onoare, de-a putea realiza mult gândita şi aşteptata mea retrospectivă. Destinul face 
uneori plăcute surprize în realizarea unor dorinţe greu de realizat, chiar atunci când 
nu mai crezi în minuni. Ce minune ar fi. Cât m-aş bucura şi cât aş putea bucura cu ea 
şi pe alţii şi cum unii s-ar întrista, mă gândesc la cei ce îmi pun piedici". 

La 18-12-1991, de la Geneva, Alexandru Ţipoia scrie iarăşi, acum noului 
Ministru al Culturii, Ludovic Spiess, încheind astfel: „Anexez răspunsul Directorului 
General al Direcţiei Artelor Vizuale (Gh. Vida), în care eram asigurat că "se va 
prevedea de urgenţă înscrierea ei (a expoziţiei, n.n.) în manifestările organizate de 
Ministerul Culturii şi UAP în anul viitor", adică în 1991. 

Iată-ne în curând în 1992 iar retrospectiva mea nu a fost nici măcar 
programată, deci logic, ea nu va putea fi realizată nici în 1992. Starea sănătăţii mele 
deteriorându-se cu fiecare an, îmi va fi tot mai greu să pot participa substanţial la 
organizarea expoziţiei mele retrospective. Consider că nu este vorba de nici un favor 
pe care mi-l face Cultura românească organizând această expoziţie. Ea nu ar fi decât 
o recunoaştere elementară a unei activităţi de devotament şi dăruire de o viaţă pe 
tărâmul artei, iar pentru Ministerul Culturii, o manifestare de prestigiu. 

Rămânând la dispoziţia Dumneavoastră pentru toate discuţiile preliminare, 
absolut necesare organizării acestei retrospective şi atâta timp cât sănătatea îmi va 
permite, vă rog să primiţi, Domnule Ministru, expresia deosebitei mele consideraţiuni". 

Nici această intervenţie a artistului nu va avea nicio urmare, nici un răspuns. 
Tot de la Geneva, Alexandru Ţipoia va scrie preşedintelui Uniunii Artiştilor 

Plastici, la 24-01-1992 şi tot fără nici un răspuns. Conjuraţia potrivnică artistului, a 
nepăsării şi excluderii se va dovedi de neclintit. 

În decembrie 1992, deja este prea târziu. Fără să fi bănuit cât de aproape îi 
este sfărşitul, artistul ia drumul Genevei pentru ultima călătorie. Boala se instalează 
în drepturile ei, iar gândul retrospectivei sale se spulberă pentru totdeauna. Se apropia 
de vârsta de 79 de ani. Totuşi gândul de ţară îl chinuieşte căci nu şi-a uitat lucrările 
lui dragi şi casa lui mult iubită. 

La 9 iulie 1993, pictorul Alexandru Ţipoia părăsea această lume pentru 
totdeauna, cu regretul de a nu-şi fi putut împlini visul, această nevoie majoră, 
folositoar~ sufletului său, utilă cunoaşterii artei sale, în propria-i ţară. 

Acestui drept elementar de libertate a artistului, mercenarii totalitarismului 
s-au împotrivit cu înverşunare prin astuparea şi sufocarea artei sale, pe toate planurile 
şi cu toate mijloacele de care dispuneau. Dar astfel ei au subminat ce era mai bun în 
arta românească, manipulând valori şi conştiinţe. 

În octombrie 1993, după ce rana lăsată de plecarea Seniorului a început să 
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se cicatrizeze, m-am prezentat la direcţia Muzeului Naţional de Artă al României, 
pentru reprogramarea - adevărată credeam atunci - a retrospectivei lui Alexandru 
Ţipoia, însoţit de patru prieteni credincioşi, admiratori ai artei sale: pictorii Florin 
Niculiu şi Paul Gherasim, sculptoriţa Teodora Kiţulescu şi muzeografa Marica 
Grigorescu, din cadrul Muzeului Naţional de Artă al României. Eram convins că fac 
astfel nu numai un act de cultură, dar şi unul de justiţie postumă faţă de memoria 
unui mare artist român nedreptăţit în ţara sa. 

Directorul de atunci al muzeului, Theodor Enescu, istoric de artă, un om 
rafinat şi un profesionist de înaltă ţinută, care suferise şi el sub comunism, ne-a 
primit cu cordialitate şi a acceptat imediat cererea noastră, care a fost înregistrată: 
MNA.nr. 3478 din 5 noiembrie 1993. M-am obligat atunci, în cererea mea, să fac 
o donaţie muzeului, din operele artistului, cu ocazia retrospectivei. Ni s-a propus 
ca dată de realizare anul 1995, ceea ce am acceptat, fiind suficient timp pentru 
pregătirea expoziţiei. Pregătirile au demarat curând după aceea, Marica Grigorescu 
fiind însărcinată pe loc cu pregătirea retrospectivei. 

Dar odată cu debarcarea pe vechile motive politice a lui Theodor Enescu 
de către regimul Ion Iliescu şi înlocuirea sa cu pictorul Viorel Mărginean, fost 
Vicepreşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici, deci vechi coleg de Uniune cu Al.Ţipoia, 
lucrurile au basculat, cum era şi firesc, pe făgaşul lor de dinainte de revoluţie. 
Retrospectiva Alexandru Ţipoia a trecut în conul de dezinteres al direcţiei. A trebuit ca 
mai întâi să se treacă prin faza penibilă a „pierderii cererii", înregistrată totuşi oficial, 
ca apoi să se amâne, din 1995 în 1996, din motive, cunoaştem termenul, „obiective". 

Odată cu plecarea lui Viorel Mărginean în postul de Ministru al Culturii, 
noua directoare, Roxana Theodorescu, de a cărei numire Mărginean nu era străin, 
ci din contră, a găsit cu cale să amâne retrospectiva Al. Ţipoia, din 1996 în 1997, 
bineînţeles din aceleaşi motive, „obiective". Ceea ce nu a împiedicat instituţia să 
realizeze expoziţii care nu figurau în planul muzeului înaintea retrospectivei Ţipoia. 
Programarea s-a dovedit, încă odată, un lucru fictiv, ce poate fi conturnat la infinit, 
fără responsabilitate, după dorinţa conducerii. 

Nici anul 1997 nu a adus vreo reparaţie, căci expoziţia nu a putut avea loc 
din aceeaşi lipsă de „voinţă politică". A fost nevoie de o intervenţie, de data aceasta 
a Ministrului Culturii, Ion Caramitru, „pentru a se respecta programarea expoziţiei 
retrospective, făcută de Muzeu în 1993". Ea va avea loc în Anul Domnului 1998, 
luna februarie, ziua 18. 

Din anul 1978, de la cererea pictorului şi refuzul autorităţilor comuniste de 
a-i aproba expoziţia, se împlinesc anul acesta, 20 de ani! Fără comentarii! 

La începutul anului 1995, am reuşit să creez, nu fără dificultate, Fundaţia 
Pictor Alexandru Ţipoia, fundaţie care îşi propunea să pună în valoare şi să prezinte 
marelui public, creaţia pictorului. Sarcina numărul I era publicarea albumului 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



22 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXVI 

monografic Alexandru Ţipoia, ştiut fiind că pictorului nu i s-a tipărit toată viaţa 
nici cea mai mică broşură şi nu a beneficiat în pliantele expoziţiilor sale de nicio 
reproducere în culori. 

În dorinţa noastră de a realiza o lucrare importantă, care să umple marele gol 
lăsat de nepăsarea comunistă, am adresat Ministrului Culturii, Viorel Mărginean o 
cerere de ajutor financiar, în data de 29 septembrie 1995. Ea suna astfel: 

„Stimate Domnule Ministru, 
Fundaţia Pictor Alexandru Ţipoia, fundaţie culturală non-profit şi care are 

scopul declarat să pună în valoare şi să prezinte marelui public creaţia artistică a 
pictorului, solicită din partea Ministerului Culturii al României un ajutor financiar în 
vederea realizării obiectivului său principal şi anume, realizarea monografiei operei 
complete a artistului. 

După cum explică şi prospectul pe care îl anexăm şi care a fost deja difuzat în ţară şi 
în străinătate în vederea recoltării de fonduri, monografia va avea următoarele coordonate: 

- format 23 x 32 cm, 150 pagini, 150 reprcxluceri color, ediţie trilingvă, în 5000 
exemplare, ceea ce va permite difuzarea volumului de artă şi în afara graniţelor României. 

Fundaţia roagă Ministerul Culturii să îi dea întreg concursul la acest proiect 
de excepţie, ştiută fiind calitatea deosebită a operei pictorului Alexandru Ţipoia şi 
importanţei artei sale în contextul picturii româneşti contemporane. 

Gestul ar fi în oarecare măsură reparator, chiar postum, căci nu trebuie 
uitat că pictorul nu a beneficiat în timpul vieţii de nicio retrospectivă - în pofida 
nenumăratelor sale insistenţe - şi de nicio monografie, cât de neînsemnată. 

Nici un ministeriat al culturii nu este mai în măsură, ca cel al Domniei 
Voastre, să înţeleagă şi aprecieze importanţa operei pictorului şi deci absoluta 
necesitate a acestei lucrări care va umple un mare gol în plastica românească. 

Fundaţia face, prin realizarea acestei lucrări, un act de înaltă cultură şi invită 
Ministerul Culturii să îşi aducă o contribuţie substanţială, contribuţie fără ce care, în 
mod sigur, proiectul nu va putea fi realizat în forma dorită. 

Rămânând la dispoziţia Dumneavoastră pentru orice alte amănunte, vă rog 
să primiţi, stimate Domnule Ministru, expresia deosebitei mele consideraţiuni. 
Preşedinte, pictor George Tzipoia. 

Iar răspunsul Ministerului Culturii sună astfel: 

Domnule Preşedinte, 
Cu privire la solicitarea Dvs. Din 29 septembrie a.c. în legătură cu acordarea 

unui ajutor financiar pentru realizarea unei monografii a pictorului Alexandru Ţipoia, 
vă informăm că expoziţia artistului este cuprinsă în planul Galeriei Naţionale a 
Muzeului Naţional de Artă al României - pe 1996 - fiind prevăzută, de asemenea 
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şi tipărirea unui catalog. Fondurile pentru realizarea manifestării şi a tipăriturilor 
ocazionate de aceasta sînt deja cuprinse în bugetul Muzeului Naţional de Artă. 

Şef serviciu, Ruxandra Balaci; referent, Luminiţa Batali 

Să fie oare, ultra specialiştii muzeelor noastre atât de proşti încât să nu ştie a 
face diferenţa între un „catalog" de expoziţie temporară şi un „Album monografic" 
al întregii opere, sau să fie cu totul altceva? 

Dar consemnul comunist trebuia păstrat şi perpetuat cu sfinţenie şi în 
capitalism, pictorul Viorel Mărginean, acum Ministru al Culturii, ştia el ce trebuie şi 
ce nu trebuie făcut, pentru că, „la timpuri noi, tot noi". 

Nici Fundaţia Culturală Română, prin preşedintele său Academicianul 
Augustin Buzura, căruia i-am prezentat proiectul, n-a găsit de cuviinţă să facă nici 
cel mai mic gest, refuzându-ne politicos, desigur motivându-se lipsa fondurilor, 
ceea ce n-a împiedicat Fundaţia Culturală să scoată tot atunci un album Corneliu 
Baba, artist al poporului, care mai avea albume monografice şi a cărui operă era ultra 
cunoscută de publicul larg. Pentru Al.Ţipoia nu s-au găsit niciodată bani în România, 
căci el nu era artist al poporului întreg, ci numai al unei infime părţi, ce e drept, de 
rafinaţi cunoscători în ale artei. 

Cu tot dosarul bine pregătit şi referatele favorabile ale experţilor, critici de 
artă şi artişti de renume, nici Fundaţia Soros, solicitată, nu a mai răspuns cererii 
noastre, fără a ne refuza pe faţă. Tineretul de acolo este insuficient de cunoscător, 
chiar dacă bine intenţionat, căci este, el însuşi, rezultatul manipulărilor celor 45 de 
ani de comunism. Ei înşişi, nu pot şti ce n-au văzut şi n-au învăţat. 

Dumnezeu a vrut însă, ca împreună cu soţia şi fiica mea, să realizez la 
Geneva şi tipăresc în Franţa, Albumul monografic Alexandru Ţipoia, în ciuda tuturor 
obstacolelor şi greutăţilor, aproape în exclusivitate ajutat financiar de prietenii mei 
străini, elveţieni şi francezi. Fără ajutorul lor generos şi spontan, opera artistului ar fi 
zăcut în tenebrele uitării. Le aduc şi pe această cale, mulţumirile mele. România nu 
şi-a făcut datoria faţă de artist. Ea a găsit de cuviinţă să fie complet indiferentă, prin 
reprezentanţii ei, funcţionari efemer puternici şi importanţi. 

Baudelaire spunea undeva că „Naţiunile n-au decât în pofida lor oameni 
mari". Că reuşindu-şi opera, „omul mare este învingătorul întregii sale naţiuni". 
Pentru că naţiunea, prin reprezentanţii ei, funcţionari temporar puternici şi importanţi 
face tot ce-i stă în putinţă să îl împiedice, să îl distrugă. Pentru ca mai târziu, alţi 
reprezentanţi ai naţiunii, dar mereu aceiaşi, să-i folosească opera, fără jenă, prin 
manipulare, de data aceasta pentru „imaginea ţării în lume"(***, precum a ajuns să 
se întâmple din nefericire, cu Eminescu, Enescu, Brâncuşi, Ţuculescu, şi alţii. 

George Tzipoia 
Geneva, 29 august, 1997 
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(* 
Este locul să amintesc de expoziţia retrospectivă post mortem a marelui 

pictor Ion Ţuculescu, de la sala Dalles din 1965. Ea a fost aprobată şi instrumentată 
de Comitetul Central al PCR, acesta folosindu-se de manifestarea artistică propriu 
zisă în scopuri propagandistice, având mare nevoie, la acea dată, de o „imagine" 
de deschidere şi libertate în zona spirituală. Dacă nu ar fi putut-o folosi în scopuri 
politice, de partid, nimic nu s-ar fi mişcat, cum este bine ştiut. Aşa se explică 
excepţionala prezentare şi susţinere logistică şi financiară a expoziţiei Ţuculescu, 
care a folosit desigur pe termen lung Artei, iar nu politicii. 
(** 

Întâlnindu-l după Revoluţie pe Alexandru Cebuc, fostul Director al MNAR 
şi întrebându-l de ce nu i-a făcut expoziţia, acesta mi-a răspuns: 

Tamara Dobrin nu a fost de acord cu această expoziţie şi s-a opus. 
Consiliul de specialitate al Muzeului nu a fost de acord. 
De fapt, noi am vrut să-l menajăm pe Al.Ţ. să nu sufere, nespunându-i direct 
adevărul. 

Aceste motivaţii confirmă faptul că programarea s-a făcut la acea dată in 
mod fictiv, Cebuc ştiind că expoziţia nu va avea niciodată loc, el bătându-şi joc de 
artist şi lăsându-l să spere şi muncească la încadrări de lucrări, în mod inutil. 
(*** 

În anul 2003, Fundaţia Culturală Română, publică exclusiv pentru străinătate, 
pentru „imaginea României în lume", în limba engleză, un număr al revistei ,,Plural'', 
2(18)/ 2003, Cultură & Civilizaţie dedicat marilor şefi de orchestră români: Sergiu 
Celibidache, George Georgescu, Egizio Massini, Ionel Perlea, Constantin Silvestri, 
Cristian Mandeal, Horia Andreescu, intitulat: ,,Magicians and Tyrants on the Podium". 

Volumul este ilustrat în întregime cu lucrări din ciclul Instrumentelor muzicale 
ale lui Alexandru Ţipoia, iar la stărşitul volumului, Erwin Kessler semnează un 
text intitulat „The Music Look", însoţit de 16 planşe în culori, extrase din Albumul 
monografic Alexandru Ţipoia, al cărui autor este subsemnatul. 

În timp ce opera lui Alexandru Ţipoia nu este cunoscută corespunzător în 
propria lui ţară, Fundaţia Culturală Română foloseşte acum acest Album şi opera 
artistului, pentru imaginea României în lume. 

Să reamintim că Preşedintele Fundaţiei Culturale Române, Augustin Buzura, 
membru al Academiei Române, ne-a refuzat în 1996 un ajutor financiar la realizarea 
acestui Album monografic. Această lucrare fundamentală este actualmente singura 
sursă de informaţii relativă la opera vastă a acestui artist de excepţie, iar finanţarea 
ei a fost făcută în exclusivitate de către colecţionari străini, elveţieni şi francezi, în 
România negăsindu-se bani pentru Opera lui Alexandru Ţipoia. 
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SUMMARY 
Alexandru Ţipoia was one of the Romanian artists whose lives and careers 

were marked by the vicissitudes of the Communist regime. His work, developed 
during various stylistc and thematic stages, was meant to become a counterpart 
of the spiritual void of the epoch society, a liberating process, compensating for 
the outer du/I existence. Unlike some of his fellow painters appreciated by the 
Communist regime, his creation was neglected, even obstructed, as, during this 
lifetime, he never managed to organize a retrospective exhibition. His son, artist 
George Tzipoia, considers it his duty to restore the memory ofhisfather, by making 
his art known and thus rendering Alexandru Ţipoia his well deserved place among 
the most important modern painters of Romania. 
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CTITORUL MATEI BASARAB REALIZATOR AL UNOR 
REEVALUĂRI ÎNTRU APĂRAREA TERITORIULUI ŢĂRII 
ROMÂNEŞTI PRIN ADAPTAREA VECHILOR AŞEZĂMINTE 

MONAHALE CĂRORA LE-A ALĂTURAT 
PROPRIILE SALE REALIZĂRI. 

prof. Virgiliu Z. Teodorescu 

„Aproape că nu este ctitorie veche care să nu fie reparată sau refăcută, 
după caz, astfel încât putem spune că întreaga ţară apare ca un şantier vast în care 
toate vechile monumente căpătau haină nouă." 

Stoicescu, Nicolae, Matei Basarab, Editura Academiei 
R.S.R., Bucureşti, 1988, 223 p. 

Calitatea de ctitor a lui Matei Basarab a fost apreciată atât de contemporanii 
sa1, cât şi de urmaşi, care, analitic, au studiat statistic, valoric, arhitectural şi 

constructiv, precum şi multilateralitatea menirilor din punct de vedere cultural şi 

spiritual aceste realizări. Ei au formulat la timpul respectiv semnificative aprecieri. Au 
fost şi glasuri care au enunţat la adresa faptelor sale de ctitor-constructor şi aprecierea 
că aşezământul analizat avea şi posibilităţi de a opune o rezistenţă armată împotriva 
unor atacuri. Tocmai asemenea răzleţe formulări obligă acum la o atentă analiză cu 
harta în faţă, care să le marcheze existenţa. Uşor se constată că el a acordat o atenţie 
specială unor anterioare ctitorii ale predecesorilor, cărora nu s-a limitat să le asigure, 
prin consolidările şi renovările întreprinse, o dăinuire către urmaşi ci, având în vedere 
locul de amplasare şi forma de relieflimitrofă, existenţa în zonă a materialelor care să 
permită edificarea de fortificaţii şi care să asigure protecţia acestor aşezăminte, le-a 
conferit o pregnantă menire de aşezământ fortificat. Documentele care s-au păstrat 
sunt tocmai concludente prin textele care fac referinţă la aşezările limitrofe, relevând 
că pentru comunităţile umane domnul a acordat o serie de înlesniri, cerându-le însă 
ca la caz de nevoie să fie cei care vor răspunde prompt semnalelor de alarmare pentru 
a înlătura pe asediatori, respingându-i şi chiar urmărindu-i pe cei care încercau să 
scape cu fuga. Exemplara acţiune a acestora până la fruntarii, era lecţia oferită celor 
care au scăpat cu viaţă ca să le fie lor şi altora de învăţătură pentru a nu mai veni 
în viitor ca prăduitori de ţară. Adesea atacurile survenite de dincolo de Dunăre se 
conjugau cu cele ale celor care hălăduiau în ţinuturile limitrofe de la nordul Mării 
Negre. Raporturile de subordonare ale tătarilor, şi nu numai, determinând o asemenea 
formulă de atacare. 
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O primă şi firească întrebare se referă la necesitatea unor asemenea măsuri. 
Teoretic Capitulaţiile acordaseră Porţii Otomane, ca putere suzerană, misiunea de a 
acorda protejarea teritoriului de atacurile celor porniţi la prăduire de diverse valori 
materiale, oameni şi animale. Veacurile anterioare dovediseră precaritatea acestor 
prevederi, întrucât nu odată, chiar de la sudul Dunării, oameni cu responsabilităţi 
în structura Imperiului Otoman se aflau la obârşia unor asemenea încălcări ale 
respectivelor prevederi. Faptul că printre alte măsuri stipulate de aceste efective 
tratate se impunea ca pe teritoriul Ţării Româneşti să nu mai existe cetăţi oferea 
atacatorilor un efectiv avantaj de pătrundere în adâncimea teritoriului pentru a-şi 
realiza scopurile silnice la adresa localnicilor. 

Cele petrecute în primele decenii ale secolului al XVII-iea creaseră efective 
facilităţi pentru asemenea fapte. Ţara Românească ajunsese pentru mulţi o mănoasă 
sursă, de unde, pe diverse căi, se puteau scoate venituri care aiurea să asigure o bună 
stare pentru asemenea întreprinzători. Experienţa dobândită de boierul oştean Matei 
Basarab, inclusiv aflat şi în postura de agă, l-au determinat să-şi alăture pe aceia care, 
prin simţăminte asemănătoare, doreau să acţioneze prompt pentru stoparea unor 
asemenea imixtiuni şi refacerea economică a întregului teritoriu, formulă care să 
conducă la o totală redresare a tuturor sectoarelor societăţii româneşti. Ca atare, printre 
primele măsuri adoptate, aplicate prompt şi eficient a fost trecerea la constituirea 
unor asemenea centre de apărare în ansamblurile monahale. Verigi care în decursul 
anilor domniei s-au transformat treptat într-un veritabil lanţ care a permis, la timpul 
respectiv, nu numai să opună o rezistenţă „inamicului" de orice etnie venit cu scop 
silnic. Aceste aşezăminte, prin cele specifice epocii, aveau totodată misiunea ca la 
caz de nevoie să alarmeze de pericolul ivit pe cei mai apropiaţi, oferindu-le acestora 
posibilitatea de a se mobiliza şi încropi apărarea, organizarea de ambuscade menite 
a diminua numeric numărul atacatorilor, evenimente de factură aparte conducând 
la o presiune psihică cu urmări care deprima pe atacatori, făcându-i vulnerabili, 
adeseori preferau să fugă pentru a scăpa de urgia „ghiaurilor" ce nu le permitea să se 
odihnească, să mănânce şi să bea apa necesară. 

Deceniile finalului de veac XVI şi primele din cel următor au cunoscut o amplă 
metamorfoză a tuturor compartimentelor societăţii ca urmare a acutizării discrepanţelor 
generate de multiplii factori, inclusiv de natură militară şi economică. 

Valenţele existente în teritoriul de la nordul Dunării au constituit magnetul 
care a atras pe toţi alogenii doritori de a obţine substanţiale avantaje fără muncă, 
considerând că localnicii aveau datoria de a le pune la dispoziţie rodul muncii lor. Fie 
că erau otomani sau de alt neam, predilect de etnie greacă constituiau o permanentă 
primejdie prin cele întreprinse, prin formule variate, la adresa localnicilor. Atacuri 
de pradă, de luare în robie cu scop de a obţine răscumpărarea, de siluire a fetelor 
sau de capturare a băieţilor pentru a le acorda o educaţie care să-i formeze ca fideli 
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oşteni slujitori ai sultanului în cadrul Corpului Ienicerilor, impunea luarea unor 
măsuri preventive de minimală protecţie a teritoriului. Capitulaţiile înscriseseră 

ca obligaţie pentru Ţara Românească să nu aibă cetăţi. Mai mult, Poarta Otomană, 
pentru a exercita un permanent şi operativ control transformase trei puncte strategice
la nord de Dunăre în importante centre fortificate, amplificând vechile cetăţi ca 
parte constructivă, dar şi ca dotări tehnice. Dobândind şi un teritoriu limitrof ele 
au fost timp de bune veacuri puternicele raiale gata în orice moment să acţioneze 
pentru a bloca orice iniţiativă care ar fi lezat interesele Puterii Suzerane, şi totodată 
ar fi putut fi un prilej de relevare a incapacităţii de a ţine sub cnutul oprimator al 
celor aflaţi în stare de subordonare Imperiului Otoman. Pentru Matei Basarab lecţia 
anilor tinereţii i-a fost crez şi călăuză în decursul vieţii. Creşterea de la an la an a 
imixtiunilor din ce în ce mai păgubitoare pentru oamenii ţării, a generat în rândul 
boierilor pământeni o stare de nemulţumire care a generat conflicte care reclamau 
schimbări structurale pentru anii care urmau. O asemenea misiune şi-a atribuit-o 
aga Matei Basarab, om care, pe parcursul a câtorva decenii, cunoscuse respectiva 
degradare a stărilor de lucruri, dobândind totodată cunoştinţe utile în coordonarea 
acţiunilor de factură militară. Ca atare, începutul deceniului al patrulea al secolului 
al XVII I-au situat în postura de conducător al acţiunilor armate menite a înlătura 
domniile care facilitau imixtiunea elementelor greceşti în toate structurile statului. 
Confruntările i-au evidenţiat şi menirile unor aşezăminte monahale ca efective locuri 
de apărare, întrunind prin amplasamente şi modul de realizare a incintelor prilejul 
de a proteja pe cei retraşi în spatele acestor zidiri, care, prin modul de alertare a 
satelor limitrofe, dobândeau în scurt timp ajutorul armat pentru a-i despresura şi 
pune pe fugă pe atacatori. Unele din aceste aşezăminte aveau şi tainice tuneluri care 
permiteau ieşirea din aşezământul asediat, facilitând părăsirea zonei pentru a se pune 
la adăpost dincolo de munte. 

Una din spinoasele probleme care generase interpretări interesate din partea 
celor care, la timpul trecut, dobândiseră din partea milostivilor domni substanţiale 
ajutoare consemnate în actele de danii către aşezăminte monahale aflate în teritorii 
ce erau în stăpânirea efectivă a Imperiului Otoman. Documentele prevedeau ca o 
parte din veniturile mănăstirilor din ţară să fie de ajutor vieţuitorilor din aşezămintele 
monahale din străinătate. Cu timpul „beneficiarii" cu formule persuasive au reuşit 
să dea o nouă interpretare prevederilor respectivelor documente, ajungând să preia 
conducerea mănăstirilor nord dunărene pe care le-au supus unui regim de austeritate 
pentru ca toate veniturile să fie trimise către mănăstirile „beneficiare". Ajungând domn 
al Ţării Româneşti Matei Basarab a supus unei atente analize respectivele documente, 
dispunând ca „beneficiarii" să primească numai cele preconizate de înaintaşii săi, 
problemă spinoasă generatoare de vehemente manifestări ale nemulţumiţilor. El a 
avut tactul necesar, procedând la acordarea de noi danii, impunând însă respectarea 
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fidelă a prevederilor formulate de înaintaşi. 
Concomitent a considerat ca o necesitate peremptorie asigurarea unor măsuri 

preventive de informare promptă a unor incursiuni, atacuri armate din partea oştirilor 
otomane, tătărăşti sau chiar ale domniei din Moldova unde interesele lui Vasile 
Lupu vizau preluarea domniei şi în Ţara Românească pentru el sau fiul său. Pentru 
a putea obţine eficienţă în respingerea unor asemenea atacuri a mizat pe amplasarea 
în puncte strategice avansate a unor asemenea centre fortificate. Repetăm că 
prevederile Capitulaţiilor erau categorice, eliminând eventualitatea unor construcţii 
cu caracter militar. Aşa că s-a ajuns la orientarea către aşezămintele monahale. O 
hartă a amplasamentelor, atât a celor edificate de predecesori, cât şi a celor zidite 
în anii domniei sale, relevă concludent constanta preocupare de a le fortifica, de a 
asigura o permanentă pază şi posibilităţi operative de informare despre cele aflate în 
zona încredinţată spre protejare. 

De o atenţie specială s-a bucurat vechea mănăstire Tismana. Relieful, cu 
terenul prăpăstios, zidurile incintei, apa permanentă, mijloace secrete de evacuare 
fără ca asediatorii să prindă de veste erau factorii care îi asigura acestui aşezământ o 
distinctă menire în zona apuseană a Ţării Româneşti. 

Facem menţiunea că nu toate vechile şi noile ctitorii s-au bucurat de asemenea 
factori benefici. Multe din ele amplasate în apropierea graniţei sudice erau de aşa 
natură fortificate încât aveau posibilitatea ca din turla clopotniţă să fie asigurată 
permanenta supraveghere a zonei, alertarea prin tragerea clopotului, mobilizarea 
ştafetei şi a locuitorilor din zona limitrofă. 

De o distinctă menire s-a bucurat noua ctitorie Măxineni aflată „în coasta" 
raialei Brăila, dar şi a hotarului cu Moldova, fiind amplasată pe unul din grindurile 
unei zone adeseori inundabilă la confluenţa râurilor Buzău cu Siretul. Cei aflaţi în 
acest aşezământ monahal erau permanent atenţi la ce se pregătea în arealul raialei 
sau dincolo de hotar de unde un iminent atac al tătarilor sau al oştirilor moldave 
trebuia transmis operativ spre conducerea ţării. 

Spre finalul veacului al XIX-leaAlexandru Odobescu formula o concludentă 
apreciere la adresa lui Matei Basarab căruia îi atribuia semnificative calităţi: „Matei 
Basarab, dacă n-ai fo~t singurul erou al Ţării Româneşti, negreşit ai fost cel mai 
mare domnitor al ei, cel care ai ştiut să împreunezi puterea armelor de apărare cu 
progresul şi ordinea dinăuntru. Numele tău glorios ar trebui să insufle o venera/ie 
religioasă poporului nostru pentru care te-ai jertfit". 

Formularea era fireasca concluzie după ce constatase că în veacul al XVII
iea contemporanii reacţionaseră unanim întru a enunţa aprecieri demne de faptele 
sale. Astfel cronica epocii sintetiza o unanimă simţire: „ Ţara iubea pe Domn şi 
Domnul pe Ţară". Cronicarul Miron Costin ni-l descrie astfel: „ Matei Vodă, domnul 
muntenesc, om fericit peste toate domniile acestei Jări, mândru, blând, drept, om 
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de tară, harnic în războaie, aşa neînfricat şi neînspăimântat, cât poţi să-l asemeni 
cu marii oşteni ai lumii. " 

La timpul respectiv a fost atent monitorizat de prezenţa oamenilor 
Vaticanului. Cele transmise papei Inocenţiu al X-lea l-au determinat să-l elogieze pe 
Matei Basarab pentru „ minunata sa bunătate sufletească". 

Valenţele ce i-au caracterizat domnia a determinat ca şi la Istanbul în ambianţa 
sultanului să fie formulată cu teamă şi respect formularea categorică de către otomani 
ca „al doilea Mihai Vodă". Preluaseră apreciereaformulată de cumnatul lui Matei 
Basarab care redactase textul pentru piatra tombală menită a străjui cel de al doilea 
loc de veci a domnului: 

„Aici zace Matei Basarab din mila lui Dumnezeu, odinioară stăpân şi 
domn al Ţării Româneşti, bărbat Înţelept, Îndurător şi milostiv, Întemeietor şi 
Înnoitor a multe biserici şi mănăstiri, niciodată biruit, ci biruitor, şi a multe 
învingeri învingător al ţării sale, cel ce, cu multă bogăţie şi Întru toate îndestulat, 
În bună pace a domnit douăzeci şi trei de ani; a adormit Întru Domnul în cinstită 
bătrâneţe, În anul Domnului 1654." 

Textul dăltuit pe piatra mormântului de la mănăstirea Amota. 
Semnificativă este şi reacţia prin care cronicarul Radu Popescu, de la 

începutul veacului al XVIII-lea servind la începuturile domniilor fanariote, definise 
pilduitor totuşi epoca veacului precedent, omul şi faptele sale astfel: Matei Vodă au 
înfrumuseţat ţara cu tot felul de zidiri, mănăstiri, biserici, case domneşti care 
se pomenesc şi până astăzi. Cronicarul Radu Popescu, Istoriile Domnilor Ţării 
Româneşti, ediţia N. Iorga, Bucureşti, 1902, p. 118-119; Editura pentru literatură, 
Bucureşti, 1961. 

La început de veac XX, scriitorul patriot Alexandru Vlahuţă consemna, în 
intenţia de a elabora spre lectură o atractivă carte de geografie, o sinteză definitorie 
a plaiurilor româneşti: „Nu e zidire veche, ruină, movilă de pământ de care să nu 
fie legat un cântec, o legendă, un nume de viteaz". Alexandru Vlahuţă, România 
pitorească - Călătorind pe malurile Oltului. 

Au fost tocmai anii când istoricul Nicolae Iorga sintetic îl înscria pe Matei 
Basarab în Panteonul naţional cu definiţia: „Adevărat păstor şi domn părinte". 

Pentru istoricul Constantin C. Giurescu, atent cercetător al epocii Matei Basarab, 
era: „ un domn cu remarcabile însuşiri: viteaz ostaş, ctitor desăvârşit şi diplomat 
încercat, tipul reprezentativ al domnului de tară ". 
Constantin C. Giurescu, Istoria românilor, vol. III, Editura ALL, Bucureşti, 2000. 

Am procedat la readucerea în atenţie a unor asemenea reacţii pentru a sublinia 
pluralitatea preocupărilor, realizărilor cu care domnul Matei Basarab este definit de 
înaintaşi în paginile istoriei neamului românesc. 
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Tabel cronoloi:ic al refacerilor si a noilor ctitorii din anii domniei lui Matei 
Basarab VV. 

Realizări externe: 
Printre primele iniţiative constructive ale domniei lui M.B. s-a înscris susţinerea 

centrelor militante ale creştinismului ortodox. La 1633 a subvenţionat o serie de lucrări 
la Muntele Athos în cadrul ansamblului monahal Simopetra. Că a fost o atitudine nu 
accidentală ci consecvent urmată o relevă modul cum la 1640 şi-a avut contribuţia la 
ansamblurile Pantocrator şi Xenofon unde a trimis din ţară cunoscători ai picturii în 
frescă pentru a realiza zugrăvirea pridvoarelor şi trapezelor respective. 

Mănăstirea Pantocrator (Atotţiitorul, Atotputernicul) cu hramul 
Schimbarea la faţă, a fost fondată în anul 1357 de doi generali bizantini, fraţii Alexie 
şi Ioan, care au trecut la monahism în acest Sfănt lăcaş. În 1385 mănăstirea a fost 
mistuită de un mare incendiu şi refăcută de patriarhul Constantinopolului Antonie şi 
de împăratul bizantin Manuel II Paleologul (1391-1425). Fresca din biserică a fost 
executată de vestitul pictor macedonean Manuil Panselinos şi este de mare valoare 
tematică şi artistică. După căderea Imperiului Bizantin (mai 1453), Mănăstirea 
Pantocrator este întreţinută şi adeseori reînnoită de ajutoarele şi daniile acordate de 
domnii Ţării Româneşti. Astfel domnul Vlad Ţepeş trimite anual câte 15.000 de 
aspri, domnul Neagoe Basarab construieşte zidul de incintă, domnul Matei Basarab 
face reparaţii parţiale la incintă, domnul Constantin Brâncoveanu dă ajutor bănesc 
anual, între 1692-1707, câte 3 .OOO de aspri de argint. Multe alte ajutoare adunate 
din Principatele Române au mai fost trimise de către domnii fanarioţi până în 1821, 
acţiune continuată de domnii pământeni până în 1854, pentru renovarea bisericii şi 
picturii, precum şi a unei părţi din chilii. Mănăstirea are 15 paradise, din care opt 
în incintă şi şapte în afară. Aşezări monahale dependente de mănăstirea Pantocrator 
sânt: Schitul Sf. Ilie (rusesc), 15 chilii la Careia, şi aproape 50 de chilii şi colibe în 
sihăstria Capsala, greceşti, ruseşti şi patru româneşti. 

Mănăstirea Xenofont cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, a fost 
fondată în secolul al X-lea de un cuvios cu acelaşi nume, care era unul dintre ucenicii 
Sf. Atanasie Atonitul. În secolul al Xi-lea a fost reînnoită de sihastrul Simeon, 
fost general bizantin, cu trei ucenici ai sai, Eusebiu, Candid şi Ilarion, ajutaţi de 
împăratul Nichifor Votaniat ( 1078-1081 ). Arsă şi jefuită de piraţi şi de armatele 
unite filocatolice, a fost refăcută şi întreţinută aproape cinci secole prin daniile făcute 
de boierii şi domnii Ţării Româneşti şi ai Moldovei. După domnul Ştefan cel Mare 
care face danii în 1475, cei mai mari ctitori ai mănăstirii Xenofont au fost boierii 
Craioveşti, Duca şi Radu. Timp de 20 de ani (1544-1564) ei zidesc aici biserica 
nouă cu pictură, o parte din chilii şi alte anexe gospodăreşti. 

Din 1607 până în 1763 majoritatea domnilor Ţării Româneşti dau anual 
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câte I I .OOO aspri otomani Mănăstirii Xenofont. Dintre aceştia amintim pe Radu 
Şerban, Matei Basarab, Constantin Brâncoveanu şi domnii fanarioţi, până la 
Matei Racoviţă (I 763). După incendiul din I 807, ultimul mare ajutor se trimite din 
Principatele Române între anii I 8 I 7-I 837, când se zideşte la Xenofont o nouă biserică 
cu acelaşi hram: Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. În ordine ierarhică Mănăstirea 
Xenofont este a şaisprezecea lavră aghiorită. De această mănăstire depinde Schitul 
Xenofont, fondat de isihastrul Silvestru in anul I 760. Schitul are mai multe chilii si 
colibe în care se nevoiau în trecut mai mult de 50 de isihaştri greci şi români. 

Domnul M.B. a finanţat şi edificarea paraclisului cu hramul Sf. Mihail zis de 
Sinaia de la Lavra cea Mare în anul 1643. Contribuţia a fost consemnată în pisania 
redactată şi scrisă în limba greacă. Pentru această ctitorie ulterior domnul M.B. a 
finanţat şi zugrăvirea interioarelor. Zugravii Marin şi Anastasie din oraşul Nauplia, 
din Peloponez, Grecia au realizat şi tablourile votive evocând pe domnul M.B. şi 
Doamna Elina. Aceştia au înzestrat la I 643-1644 cu odoare scumpe aşezământul. În 
secolul XX era consemnat ca existent un chivot din argint purtător al unei inscripţii 
ce-i evocă pe donatori. 

Cele mai vechi vestigii muzicale de provenienţă românească existente în 
aşezămintele de la Athos sunt două Lectionare evanghelice (evangheliare), scrise pe 
pergament cu multă măiestrie şi frumos ornate cu alese miniaturi. Uncialele greceşti sunt 
caracteristice secolelor X-XI, şi rar întâlnit şi nesesizat până acum, faptul că textul literar 
este prevăzut cu neume sau notaţie ekfonetică („glăsuire înaltă, cu voce ridicată"). 

Placate artistic cu argint şi aur (coperţile) sunt expuse la loc de cinste în 
vitrinele centrale, una la Dionisiu donată de domnul Mircea Ciobanu (1545-1554) 
şi Doamna Chiajna şi alta la Lavra, secolul al XI-iea, dăruită aici la 1643 de Ioan 
Matei Basarab Voievod şi Doamna Elena. 

Marea Lavră este cea dintâi mănăstire cu viaţă de obşte din Sfântul Munte. 
A fost zidită de Sfântul Atanasie Atonitul în anul 963, cu ajutorul împăraţilor 
bizantini Nichifor Focas (963-969) şi Ioan Ţsimiskes (969-976). Este considerată 
cea dintâi mănăstire atonită între cele 20, bucurându-se între toate de cinste şi 

întâietate. Este mănăstirea tutelară peste tot Muntele şi are jurisdicţie asupra tuturor 
schiturilor şi sihăstriilor din jurul vârfului Athos, inclusiv asupra schitului românesc 
Prodromul. Hramul iniţial al mănăstirii fixat de ctitor a fost Buna Vestire (25 martie). 
Actualmente hramul este Sf. Atanasie Atonitul, care se prăznuieşte la 5 iulie. 

Începând din secolul al XIV-iea, domnii Ţării Româneşti au oferit mari 
danii şi ajutoare materiale pentru reparaţii şi întreţinere. Amintim selectiv pe cei 
mai importanţi dintre ei: Neagoe Basarab ( l 5 I 2-152 I) care a înnoit integral 
biserica mare şi a acoperit-o cu plumb, tot el donează sfinte vase şi anual trimitea 
câte 90.000 de taleri. Vlad Vintilă, Petru Şchiopul, Ioan şi Gavril Movilă au dat 
anual între 6.000 şi I 5.000 de taleri. Matei Basarab construieşte în 1653 unul din 
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cele 22 de paraclise aflate în mănăstire. Constantin Brâncoveanu a construit un 
alt paraclis în anul 1713. 

Schitul românesc Prodromul, aparţinând de Marea Lavră, a fost întemeiat 
de călugării moldoveni Iustin, Patapie şi Grigore în 181 O. În 1840 schitul a fost 
pustiit de armatele otomane. În 1848 alţi doi monahi moldoveni, Nifon şi Nectarie, 
construiesc un nou schit în locul celui risipit, cu ajutor de la domnul Grigore Ghica. 
A fost terminat şi sfinţit în anul 1866. 

Ajutoare româneşti pentru Athos: Au fost atât de importante încât depăşesc 
orice alte ajutoare slave sau chiar bizantine. Intre 1515-1520, Neagoe Basarab 
rezideşte din temelii Mănăstirea Dionisiu şi donează sume mari de bani pentru 
refacerea Mănăstirii Cutlumuş. Mai târziu Matei Basarab şi Constantin Brâncoveanu 
îi urmează exemplul. Din Moldova, Alexandru cel Bun, în 1429, înzestrează 

Mănăstirea Zografu cu moşia Căpri ana. Cel mai mare ctitor al mănăstirilor din Athos 
rămâne însă Ştefan cel Mare, care rezideşte aproape din temelii Mănăstirea Zografu 
( 1466-1502) şi Mănăstirea Grigoriu (1500-1502). Mai apoi Petru Rareş reface 
integral Mănăstirea Caracalu ( 1534-1535), iar Alexandru Lăpuşneanu rezideşte în 
întregime biserica şi o parte din incinta Mănăstirii Dochiaru (1552-1568). 

A realiza asemenea acte nu era necesară numai voinţa creştinească 
şi posibilitatea materială. Mai era nevoie şi de mult tact diplomatic pentru a 
menţine raporturile cu Imperiul Otoman în limitele prevederilor stipulate de 
Capitulaţii. Experienţa anilor premergători preluării tronului îi evidenţiase 

lui M.B. iminentul pericol reprezentat de colosul otoman. Acceptarea celor 
impuse la momentul premergător acordării recunoaşterii domniei, pretenţiile 
fiind substanţial amplificate faţă de anii precedenţi, l-au determinat să realizeze 
o fiscalitate excesivă pe care însă a considerat-o totuşi mai suportabilă decât 
distrugătoarele prezenţe ale oştirilor otomane sau tătare. 

În acest context al asigurării unor raporturi care să nu genereze pretexte de 
venire a respectivelor oşti se înscriu şi unele realizări favorabile imperiului, dar şi 
localnicilor şi chiar emisarilor ţării ce asigurau o permanentă legătură cu lstanbulul. 
Cităm în acest sens podul de la Razgrad peste râul Beli Lom, din teritoriul de la 
sudul Dunării. Vechea aşezare Abritus a precedat medievala localitate. 

Realizări interne: 
1635-1636 Câmpulung, jud. Muscel, azi Argeş Ansamblul Negru Vodi 

Pisania amplasată pe peretele faţadei vestice, stânga sus, scrisă în limba română, 
evocă ca ispravnic pe Socol clucerul din Comăţeni care a coordonat lucrările de 
refacere a bisericii cu hramul Adormirea Maicii Domnului, după efectele distructive 
ale cutremurului din 1628. Domnul prin realizarea şi a unor lucrări complementare a 
asigurat condiţiile de bun ă funcţionalitate ca mănăstire de călugări cu viaţă de obşte 
dar şi de apărare a localităţii. 
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Aici a fost amplasată tipografia primită de la Kiev de la mitropolitul Petru 
Movilă pentru a asigura între 1635-1650 tipărirea de cărţi. În ambianţa acestui 
ansamblu monahal s-a format şi activat Şcoala de copişti de manuscrise. 

Cronica Ţării Româneşti a consemnat ca a doua ctitorie a domnului M.B. 
ceea ce a întreprins la Piteşti, jud. Argeş unde a fost realizate lucrări de anvergură 
la Curtea Domnească şi a ei biserică. Deteriorate necesitau intervenţii salvatoare. 
Ca atare, a realizat o construcţie care avea baza din piatră, iar partea superioară din 
lemn. N-a avut o existenţă îndelungată întrucât „fiind răotăţi, au ars." Urmaşii la 
tron au reluat şi continuat lucrarea. Biserica nouă ctitorită, pe fundaţiile vechiului 
locaş, de domnul Constantin Şerban Basarab Cârnul şi Doamna Bălaşa în anul 1656 
a primit hramul Sf. Mare Mucenic Gheorghe, Purtător de biruinţă (23 aprilie). 
Aflată în inima oraşului, biserica a fost prima compoziţie din Ţara Românească cu 
pridvor supraetajat pe coloane de cărămidă. 

La Sadova, jud. Dolj o veche ctitorie a boierilor Craioiveşti este mănăstirea 
datând din sec. XV cu refaceri în veacul al XVI, construcţii din „lemn stricat" 
care l-au determinat să o refacă, clădind-o din zidărie. Pisania consemnează data 
terminării noului Sf. Lăcaş în anul 1633 după ce „a biruit pe otomani la schela 
Ciobanului, unde, având mare strâmtorare de către dânşii în două rânduri şi 
scăpând cu toată oastea întru acest sfânt lăcaş ce era făcută o bisericuţă de 
lemn, unde locuia vreo câţiva călugări, şi după desăvârşirea războiului au zidit 
această sfântă şi dumnezeiască mănăstire după cum se vede la anul de la zidirea 
lumii 7141 (1633), au înfrumuseţat-o cu moşii şi cu venituri pentru veşnica lui 
pomenire şi părinţilor călugări pentru hrană şi îmbrăcăminte, 1633 august 
26." Textul face referinţă la un eveniment probabil petrecut în 1632 la revenirea 
din Transilvania, prin Banat, ciocnirea având loc la Bechet în timpul când tocmai 
făcea demersurile, sprijinit de Abaza paşa, care să-l confirme la Istanbul ca domn al 
Ţării Româneşti. Ca atare, a se confiunta cu o efectivă oştire otomană este neplauzibil. 
Suntem tentaţi să credem că episodul a existat, ştiut fiind că adeseori grupuri de 
otomani treceau Dunărea pentru a întreprinde acte de prăduire şi de silnicie la adresa 
localnicilor, predilect a tinerelor fete. Un asemenea detaşament intersectându-se cu 
grupul de însoţitori ai viitorului domn, luptători cu experienţă, au acţionat prompt 
pentru a-şi proteja conducătorul şi a pune pe fugă pe invadatorii surprinşi de o asemenea 
prezenţă protectoare. Pare neplauzibilă nici amploarea ciocnirii şi nici data realizării 
noii construcţii cunoscând precara stare financiară a primilor ani de domnie. 

În privinţa datei realizării un lucru este cert. La 27 noiembrie 1640 ea exista 
ca o realizare a domniei sale. La 26 aprilie 1644 o referinţă a sa poate sugera că este 
o realizare a sa anterioară venirii la tronul ţării, ulterior preocupându-se permanent 
de buna ei întreţinere şi înzestrare. Liniştea aşezământului a fost tulburată de 
manifestările răsculaţilor seimeni, care în 1655 au jefuit-o. 
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La 1761 a devenit metoh al Mitropoliei. La sfârşitul secolului XVIII 
era pornită starea de ruinare care s-au accentuat prin cele suferite de pe urma 
cutremurelor din secolul al XIX-iea. Starea ei a determinat domnia să-l trimită în 
1851 pe arhitectul restaurator J. Schllater să refere. Văzând-o acesta a constatat că 
amplasamentul nu era corespunzător, terenul fiind băltos, inundabil de la revărsările 
apelor Jiului. Gradul de nesiguranţă a zidurilor determinându-l să propună şi în acest 
caz demolarea şi reconstruirea pe un tăpşan cu teren sigur din apropiere. Unele lucrări 
au fost întreprinse, iar altele au survenit în primii ani ai secolului XX. Au mai fost 
realizate lucrări şi în al patrulea deceniu, însă trecerea timpului ducea la dispariţia 
treptată a construcţiilor care formaseră ansamblul mănăstirii. 

Între priorităţile domnului M.B. întru refacerea, completarea unor edificii 
din ţară s-a aflat şi mănăstirea Tismana din jud. Gorj. Veche ctitorie a călugărului 
Nicodim prin amplasament, condiţii de apărare şi de vieţuire a constituit în anumite 
ocazii şi loc de refugiu. De o asemenea posibilitate a beneficiat şi aga M.B. care 
în 1631 după lupta din Bucureşti împotriva oştirii domnului Leon din preajma 
mănăstirii ctitorită de Pană vistierul, insurgenţii, fiind nevoiţi să se retragă, au luat 
salvator drumul spre Tismana urmăriţi de oamenii domniei. Zidurile mănăstirii i-au 
protejat în confruntarea cu cei trimişi să-i răpună. Cronica spune că „Matei aga 
şi cu ceilalţi s-au Închis În Mănăstirea Tismana şi trei zile stând Împrejurul 
mănăstirii gonacii, nimic nu le-au putut strica, ci noaptea au ieşit şi au trecut 
din nou Transilvania". De acolo prin vama cucului au părăsit zona. După preluarea 
puterii domnul M.B. a considerat că era datornic a înlătura stricăciunile produse 
în zilele confruntărilor. El reface incinta, procedând la o amplificare a zidurilor de 
apărare şi clădirile mănăstireşti (1646-1651 ). Tot el construieşte paraclisul, aşezat 
în afara incintei, la marginea platoului de răsărit. Prin măsurile adoptate s-a acordat 
mănăstirii noi înlesniri pentru vieţuitorii ansamblului monahal. 

Măsurile adoptate şi realizate de M.B. au fost necesare întrucât la 1610-1611, 
o cumplită prădăciune a oştilor principelui creştin Gabriel Băthory a adus stricăciuni 
zidurilor înconjurătoare ale mănăstirii. 

Veacurile care au urmat au dovedit că cele întreprinse au fost de bun augur, 
o serie de evenimente desfăşurându-se în ambianţa mănăstirii Tismana. 

Câţiva ani după aceste transformări, în 1657, Paul de Alep, ucenicul, 
arhidiaconul şi secretarul Patriarhului Macarie al Antiohiei, vizitând aşezările 

monastice româneşti, face o primă descriere a Tismanei. Însemnările sale de călătorie 
sunt preţioase informaţii despre multe din monumentele acelor timpuri. Descriind 
intrarea în mănăstire, Paul de Alep spune că a mers „pe o potecă Îngustă de jur 
împrejurul clădirii, Înainte de a ajunge la prima fereastră cu fier. În acest loc 
este o fântână cu apă ţâşnitoare, şi de deasupra unui turn mare care slujeşte de 
poartă, sunt numeroase creneluri. După ce am trecut prin această poartă, am 
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ajuns la o a doua, tot de fier, deasupra căreia este clopotniţa". 
Reţinem şi bunele intenţii ale celor care, constructiv, i-au asigurat dăinuirea, 

fiind obligaţi însă să consemnăm şi faptul că preocuparea a servit uneori şi la 
introducerea unor elemente constructive străine de cultul creştin ortodox. Cităm în 
acest sens cele înfăptuite de arhitectul restaurator J. Schllater la anii 1844-1845. 

În 1844 începe o epocă de mari transformări pentru vechiul monument, 
care n-au avut însă cel mai fericit rezultat. Pornite din iniţiativa domnului 
Gheorghe Bibescu de a restaura cele mai vechi şi însemnate monumente istorice 
ale ţării, aceste lucrări au fost executate de arhitecţi străini şi într-o vreme când 
în Europa preponderent era stilul neogotic, de asemenea străin, fără rădăcini în 
tradiţiile noastre. Domnul Bibescu năzuia să transforme partea de sud a incintei 
mănăstirii în palat domnesc. Arhitectul Schlatter şi meşterii săi au ridicat pe locul 
vechilor clădiri în stilul arhitecturii monastice tradiţionale, faţade încărcate cu 
ornamentica neogotică apuseană, în vădit contrast cu lăcaşul din centrul incintei. 
Cât despre biserica propriu-zisă, prin dărâmarea în 1855 a exonartexului deschis, 
ciuntind trupul bisericii şi eliminând camerele şi gangul ce sprijinea de ambele 
părţi pronaosul şi o parte din naos, Schlatter a provocat o pierdere ireparabilă. În 
afară de acesta el a dărâmat contraforturile altarului, a cioplit vechea modelatură a 
faţadelor înlocuind-o cu o tencuială inexpresivă, imitând piatra, a mărit ferestrele, 
a deschis altele noi, a modificat aşezarea firidelor de pe abside şi a construit o 
intrare nouă, nepotrivită cu vechiul monument. 

La Brâncoveni jud. Olt, localitatea de obârşie a domnului a fost o preocupare 
din primii ani ai domniei pentru a revitaliza ansamblul monahal şi ai conferi şi noi 
meniri. Moştenise de la înaintaşi semnificative edificii, atât cu caracter laic, cât şi 
religios. Evenimentele premergătoare preluării domniei au avut repercusiuni asupra 
locurilor natale. Ca atare, s-a preocupat de refacerea casei de la Brâncoveni. În 1635 
domnul se afla la Brâncoveni, coordonând cele necesare pentru a conferi planurilor 
sale o corectă transpunere. Pisania din biserica paraclis a mănăstirii consemnează cele 
înfăptuite de domnul M.B., Doamna Elina din Ferăşti şi nepotul Preda Brâncoveanu 
începând de fapt lucrările din 3 august şi continuate până la 6 decembrie 1634. Peste 
ani un document din 1652 consemna că ispravnic i-a fost la zidirile de la Brâncoveni 
Stanciu vomic de Sălătruc. Proiect complex a încorporat zidiri, amenajări, plantări, 
înzestrări şi chiar deviere a apelor Oltului pentru ca o parte să fie curgătoare în 
apropierea noilor zidiri. Revenirile domnului la Brâncoveni, adeseori cu membrii 
sfatului domnesc s-a concretizat prin hotărâri consemnate în cele redactate de 
cancelaria domniei. Timpurile, vicisitudinile dar mai ales răutăţile umane au marcat 
şi soarta construcţiilor de la Brâncoveni. 

Concomitent cu cele întreprinse la propriile case domnul a acordat atenţie şi 
mănăstirii Brâncoveni, veche moştenire de familie. Prin poziţia dominantă cu o largă 
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deschidere spre vadul Oltului, edificată sub povârnişul terasei superioare, prin cele 
întreprinse domnul i-a conferit caracterul de aşezământ monahal fortificat. Ce a făcut 
şi mai ales ce a ajuns până acum este greu de precizat. Cercetările întreprinse de 
natură arheologică şi comparatistă au generat opinii diverse, adeseori contradictorii 
în atribuirea, totală sau parţială, fie lui M.B. fie lui C.B. a componentelor moştenite. 
Mănăstirea Măxineni, Comuna. Măxineni, jud. Râmnicu Sărat, azi jud. Brăila, 
situată la circa 35 km NV de Brăila pe şoseaua Brăila-Focşani, la 9 km. NNE de satul 
omonim, pe malul drept al Siretului. Hramuri: Naşterea Sf"antului Ioan Botezătorul 
(24 iunie), Sf. Voievod Ştefan cel Mare (2 iulie). 

Este considerată a fi una dintre cele mai importante repere istorice ale judeţului 
Brăila. Aşezată, strategic, la confluenţa râurilor Siret şi Buzău, mănăstirea a fost ctitorită 
de Matei Basarab, domnul Ţării Româneşti, în perioada anilor 1636-1637. 

Amplasată lângă meandrele râului Siret, nu departe de confluenţa râului 
Buzău cu emisarul său, pe locul unui modest schit construit din nuiele bulgărite cu 
pământ, domnul a dispus edificarea unui important aşezământ monahal fortificat ca 
avanpost înaintat cu menirea de a supraveghea atât cele ce se petreceau în raiaua 
Brăilei, cât şi dincolo de apa Siretului în Moldova. Lucrările de construcţie au fost 
coordonate de Radu vei căpitan şi Lupu ot vistier. Ansamblul monahal a devenit 
funcţional din 1639 când a fost târnosită Biserica. 

După câteva decenii acţiunea distructivă a apelor Siretului, ameninţând 
şubrezirea şi chiar prăbuşirea ansamblului, l-a determinat pe domnul Constantin 
Brâncoveanu să acţioneze la 1708, solicitând domnului Moldovei Mihai Racoviţă să 
dea voie egumenului să taie cotul Siretului pentru a nu lăsa „acea sfântă mănăstire să 
.'îe prăpădească fiind cu multă cheltuială". Era vorba de tăierea uneia din meandrele 
râului pentru a asigura schimbarea cursului apelor. 

La mijlocul secolului al XVIII-iea (1750), mănăstirea Măxineni a devenit, 
prin hotărârea domnului Grigore I. Ghica al Ii-lea, metoh al mănăstirii Pantelimon 
de lângă Bucureşti, cu al ei spital, cu urmări nu prea fericite în istoria ctitoriei. 

Evoluţia în timp, efectele marilor cutremure din 1802 şi 1838, a impus o 
radicală reconstruire. În 1856, guvernul a aprobat reclădirea edificiului şi a ordonat 
arhitectului J. Schatter să cerceteze „dacă trebuin/a cerea să clădească din nou 
expusa mănăstire sau dacă se poate aduce în starea desăvârşită, bună, prin 
repara/ii". Analiza la faţa locului l-a determinat pe arhitectul restaurator să preia 
lucrările de renovare. Astfel, doi ani mai târziu, clădirile mănăstirii au fost reparate 
de egumenul acestei mănăstiri, după cum rezultă din Pisania pusă cu această ocazie 
şi care se află astăzi în original la Muzeul de Istorie al Brăilei: ,.;S-a ridicat din temelie 
acest lăcaş de fericitul întru pomenire domnul Matei Basarab, în trecerea sa ce a avut 
pe aici cu oştirea. După 220 de an~fiind ajunsă la ruinare de întâmplările vremurilor de 
atuncea, acum se văzu iarăşi măreaJă prin bunăvoin/a prin/ului Alexandru Ghica şi din 
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partea cheltuie/ii a cuviosului protosinghel Ciprian, egumenul acestei sfinte mănăstin"". 
Pisania lăcaşului ctitorit de domnul Matei Basarab şi soţia sa Elena Doamna 

şi reprodusă de cărturarul şi istoricul Nicolae Iorga, indică împrejurările în care 
fusese ridicată această mănăstire. Voievodul a înălţat mănăstirea care urma să ocupe 
un loc de seamă în apărarea ţării, aflându-se în imediata vecinătate cu raiaua Brăilei, 
aflată sub ocupaţie otomană şi cu graniţa dinspre Moldova lui Vasile Lupu. Acest rol 
de apărare, de avanpost explică deosebita grosime a zidurilor bisericii, de aproape 
un metru şi jumătate şi a fundaţiei de doi metri şi jumătate. Deşi domnul de atunci 
afirma că locul unde se construise sfânta mănăstire este „bun şi tare", presupunerea 
sa nu s-a arătat întm totul întemeiată, deoarece apele Siretului, care la acea vreme nu 
avea mal îndiguit, a surpat treptat terenul din apropierea lăcaşului, determinând pe 
locuitorii vechiului sat să se strămute. 

În 1916-1917, în regiunea mănăstirii s-au purtat aprige lupte iar zidurile 
groase ale mănăstirii s-au prăbuşit la 17 februarie 1917, lovite de obuzele tunurilor 
şi explozia depozitului de muniţii aruncat în aer de annatele ruseşti. Apoi a venit al 
doilea război mondial, când mănăstirea rămâne un loc pustiu, părăsit de vieţuitori. 

Din 1976 încoace, Măxineni s-a transformat în loc al cercetărilor arheologice, 
desfăşurate de un colectiv de arheologi de la Muzeul Judeţean de Istorie Brăila, 
condus de directorul dr. Ionel Cândea, care a stabilit că această ctitorie a avut, în 
afară de biserică, ziduri de incintă, casă egumenească, chilii şi alte anexe importante 
din punct de vedere religios dar şi strategic militar. 

După 1990 s-a trecut la edificarea unui nou aşezământ monahal, conform 
proiectului arhitectului Călin Hoinărescu concomitent desfăşurându-se şi lucrările 
de refacere a vechii ctitorii a lui Matei Basarab. 

Pisania din noul aşezământ are textul: „La 25 iunie 165 l (?) a avut loc 
sfinţirea sfântului lăcaş monahal din comuna brăileană Maxineni. În al doilea deceniu 
al secolului XXI va avea loc resfinţirea vechilor ziduri întru cinstirea primilor ctitori 
şi ai acestor timpuri". 

Pe 24 iunie 1990, hramul Sfintei Mănăstiri reînvie după 73 de ani, când aici 
s-au auzit din nou toaca şi clopotele, s-a oficiat Sfânta Liturghie arhierească, dată la 
care a fost numit stareţ al acestui început de viaţa monahală pe aceste plaiuri, până 
atunci pustii, protosinghelul Simion Victor Ovezea, ,,primul vieţuitor" după 73 de 
ani de părăsire. Sfânta Liturghie a fost oficiată lângă ruinele sfintei mănăstiri şi a 
marcat reînvierea vieţii monahale. 

Mănăstirea Măxineni, se află încă în proces de reorganizare, lucrându-se la 
cele necesare bunei activităţi de viaţă mănăstirească şi pentru finalizarea proiectului 
de restaurare a istoricei biserici a lui Matei Basarab, din secolul al XVII-iea. Este o 
mănăstire de călugări. 

La Mihăeşti, jud. Vâlcea în vechiul ansamblu monahal Govora domnul 
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M.B. a intervenit din 1635 cu lucrări de renovare şi amplificare prin realizarea Casei 
Domneşti (cf. arhitectului Ioan Trajanescu) şi a noi chilii (cf. istoricului Virgiliu 
Drăghiceanu) precum şi amenajarea spaţiului pentru tipografia instalată în 1637 
în care în anii următori s-a realizat tipărirea a numeroase şi valoroase cărţi. În 1640 
teascurile acesteia au asigurat tipărirea Pravilei bisericeşti de la Govora al cărui text 
a fost tradus de către Mihail Moxa. 

În timpul domniei lui Matei Basarab, în urma unor ample lucrări de 
reconstrucţie, reconsolidare şi extindere, conform opiniei istoricului H. Stănescu 
(„Arhivele Olteniei", 1936, p. 424), aici a fost adusă şi instalată, în 1637, a doua 
tipografie cunoscută din Ţara Românească. Încă din primii ani de funcţionare, de 
sub teascurile acestei tipografii vor cunoaşte lumina tiparului lucrări importante ale 
culturii medievale româneşti precum Psaltirea slavonească la 1637-1638 şi mai 
ales la 1640 prima lucrare tipărită în limba română Pravila bisericească cunoscută 
sub denumirea de Pravila de la Govora, în traducerea călugărului Mihail Moxa. 
De altfel egumenul Meletie Macedoneanul, cel care a supravegheat şi încurajat 
activitatea de tipărire, este unul dintre cei mai importanţi stareţi ai mănăstirii, în 
cei 4 ani cât a condus lăcaşul ( 1636-1640) l-a făcut cel mai renumit şi mai bogat 
aşezământ monahal al ţării al acelui veac. 

La Costeşti, jud. Vâlcea pe clinurile muntelui Buila domnul a dispus ca 
pe o terasă cu o largă deschidere să fie edificat aşezământul monahal Arnota. Era 
conceput ca o miniaturală mănăstire cu o biserică ( 16x6 m.) unde la finalul vieţii să-i 
lie loc de astrucare pentru el şi membrii familiei sale. Lucrările au fost declanşate în 
1636 şi finalizate în 1638. Pentru a asigura apa necesară vieţii zilnice a fost depistat şi 
captat un izvor aflat la circa 300 m. de unde, pe olane, în cădere liberă, era alimentată o 
cişmea plasată în curtea mănăstirii. Piatra pisaniei a dispărut. Decedând la Târgovişte 
în 9/19 aprilie 1654 în condiţiile răzmeriţei lefegiilor oastei, a fost înmormântat în 
Biserica Domnească din Târgovişte. Nemulţumiţii i-au profanat mormântul. Peste ani, 
în 1658, osemintele au fost preluate de către patriarhul Macarie care le-a transportat la 
Amota, unde, cu solemnitate, au fost depuse în pronaosul bisericii. Concomitent s-a 
comandat sculptorului Elias Nicolai din Sibiu realizare plăcii tombale. Acesta dintr
un bloc de marmură 2,35x0,88 m. a dăltuit piatra de mormânt cu un altorelief, tratând 
două elemente sculpturale. În partea superioară a plasat stema Ţării Româneşti, iar în 
partea de jos a realizat textul definind personalitatea repauzatului: Aici zace Matei 
Basarab din mila lui Dumnezeu, odinioară stăpân şi domn al Ţării Româneşti, 
hărbat înţelept, îndurător şi milostiv, întemeietor şi înnoitor a multe biserici şi 
mănăstiri, niciodată biruit, ci biruitor, şi a multe învingeri învingător al ţării 
sule, cel ce, cu multă bogăţie şi întru toate îndestulat, în bună pace a domnit 
douăzeci şi trei de ani; a adormit întru Domnul în cinstită bătrâneţe, în anul 
Domnului 1654. La 1659. Placa a fost depusă pe mormântul fostului domn. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



40 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXVI 

În satul Vlăsia, comuna Moara Domnească, în locul unde apele Ciocovaliştei 
şi Vlăsiei se varsă în lacul Căldăruşani încadrând peninsula pe care o modestă vatră 
monahală reunea câţiva călugări, permanent preocupat de asigurarea unei optime 
apărări domnul a dispus edificarea unui amplu aşezământ mănăstiresc fortificat. 
A trecut la cumpărarea terenurilor şi pregătirea celor necesare. Lucrările au fost 
declanşate în anul 1637 coordonate ca ispravnic de către Buzinca slugerul, om cu 
experienţa dobândită la Târgovişte unde edificase o biserică în calitate de ctitor. 
Lucrările de construire a ansamblului monahal Căldăruşani s-au încheiat în 
toamna anului 1638 permiţând ca la 20 octombrie să fie oficiată târnosirea bisericii 
care a primit ca hram protector pe Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de 
Mir (26 octombrie). 

În Ploieşti domnul M.B. a dispus construirea bisericii Sf. Apostoli. 
Biserica Domnească, cu hramul Sfinţii Apostoli Petru si Pavel (29 iunie) 

este primul lăcaş ploieştean construit şi finalizat în 1639 din zidărie şi, în acelaşi 
timp, este cel mai vechi edificiu care mai există, martorul unei istorii de trei secole şi 
jumătate. Se află în partea de răsărit a oraşului Ploieşti, lângă apa Dâmbului. A fost 
edificată în urma biruinţei din 1637 în lupta împotriva oastei lui Vasile Lupu, domnul 
Moldovei, care intenţiona să-l înlăture pentru a-l propulsa pe fiul său Ioan ca domn. 
Confruntarea celor două oşti a avut loc lângă apa Teleajenului. 

Din monumentul original s-au păstrat zidurile groase de pe părţile laterale şi 
din spate care au menţinut astfel şi planul iniţial, simplu dreptunghiular cu o singura 
absidă spre răsărit. Un asemenea plan este aproape asemănător cu cel al Bisericii din 
comuna Gherghiţa, jud. Prahova, construită tot de Matei Basarab în 1641. 

Acoperişul înalt cu şindrilă, cu o curbă graţioasă conferă construcţiei 

farmec şi autenticitate. La faţada vestică s-au executat două mari picturi care, având 
aceleaşi trăsături cu pictura interioară, sporesc pitorescul şi distincţia celui mai vechi 
monument pe care îl moşteneşte municipiul Ploieşti. 

Prin restaurarea acestui monument ca şi prin amenajarea curţii 

împrejmuitoare se evidenţiază valoarea şi importanţa atribuită acestui semnificativ 
document moştenire sacră care trebuie să transmită generaţiilor viitoare mărturie 
despre începuturile aşezării care, evoluând, a ajuns să fie marele si înfloritorul oraş 
Ploieşti, al „aurului negru". 

În patrimoniul bisericii se păstrează un potir de argint pe care este 
încrustat anul 1639 şi numele lui Matei Basarab VV., al Ţării Româneşti „un 
domn evlavios şi un sprijinitor al culturii, în vremea lui s-au ridicat multe lăcaşuri 
şi s-au tipărit o sumă de cărţi bisericeşti şi laice" (Constantin C. Giurescu şi Dinu 
C. Giurescu, Istoria Romanilor). 

Izvoare scrise despre vechimea acestei vetre de credinţă strămoşească nu au 
rămas, conform tradiţiei, aici s-ar fi aflat o biserică de lemn aparţinând ''unui schit de 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



PERSONALITĂŢI BUCUREŞTENE 41 

maici". Pisania originală nu s-a păstrat, dar unele informaţii care atestă vechimea sa 
se află cuprinse într-o inscripţie de la jumătatea secolului al XVIII-iea: „Cu vrerea 
Tatălui şi cu ajutorul Fiului. cu îndrumarea Duhului Sfiint s-au zidit această Sfăntă 
şi Dumnezeiască biserică din temelie de Io Matei Basarab Voevod, iară acuma cu 
îndemnarea Duhului Sfănt s-a îndemnat de a o zugrăvi precum se vede înăuntru şi pă 
dinafară de robul lui Dumnezeu jupân Avram Braşoveanu i panita ego Ilinca, întru 
hramul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, în zilele Prealuminatului Domnului nostru 
Io Mihaiu Racoviţă Voevod şi Mitropolitul Neofit, iunie 3 7250 [1742)". 

De-a lungul timpului, biserica a fost supusă la grele încercări, fiind în repetate 
rânduri avariată de cutremure, războaie; cu toate acestea periodic, s-a intervenit 
făcându-se reparaţii şi consolidări. 

În cele peste trei secole şi jumătate care au trecut de la înălţarea ei, Biserica 
Domnească Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel a constituit un reper spiritual, înscriind o 
filă de înaltă demnitate în cronica oraşului Ploieşti. 

La Bucureşti domnul a intervenit la 1640 cu lucrări de întreţinere şi de 
completare la Curtea Domnească. Coordonator al lucrărilor la Casa Domnească a 
fost Radu mare agă. 

La Gherghiţa jud. Prahova a fost edificată în anii 1640-1641 biserica 
cu hramul Sf. Mare Mucenic Procopie (8 iulie). Domnul a intenţionat ca astfel să 
comemoreze pe cei căzuţi în noiembrie 1639 în lupta de la Nenişori (azi Armăşeşti, 
jud. Ialomiţa) care, pilduitor, au înfrânt oastea invadatorilor. Ispravnic al lucrării a 
fost căpitanul Iancu. Având dimensiunea de 20x8 m. biserica este o construcţie cu 
turn clopotniţă plasat deasupra pronaosului. Accesul la clopote este asigurat de o 
scară încastrată în grosimea zidului nordic şi al celui de separare a pronaosului de 
naos. Pisania a consemnat momentul sfinţirii la 26 mai 1641. Evoluţia ulterioară a 
consemnat momentul când Sf. Lăcaş a devenit la 1785 metoh al Sf. Mitropolii. Au 
fost întreprinse intervenţii reparatorii la anii 1895, 1940. 

La Caracal Curţile Domneşti, au fost realizate în secolul XVI. Curţi care 
cunoscuseră şi amplificări prin contribuţia lui Mihai Vodă. Ele avuseseră de suferit în 
urma evenimentelor deceniilor următoare. La 1640 erau ruinate, cu excepţia bisericii 
Domneşti. Atunci domnul a dispus refacerea lor. 

La Târgovişte la biserica Mitropoliei, ctitoria domnilor Radu cel Mare 
şi Neagoe Basarab, afectată de actele agresorilor otomani la 1595 aflaţi în marea 
oaste a lui Sinan Paşa cât şi a celor conduşi de principele creştin al Transilvaniei 
Gabriel Bâthory din anii 1610-1611 ce acţionau în postură de „buni" creştini 
împotriva schismaticilor ortodocşi, anterior anului 1640, domnul a dispus efectuarea 
de lucrări reparatorii. A fost din nou acoperită cu placă de plumb, au fost înlocuite 
ancadramentele ferestrelor, se zidesc spaţiile dintre stâlpi exonartexului, la interior 
se realizează repictarea zidurilor. O atenţie deosebită a fost acordată şi refaceri 
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chiliilor. Câteva din aceste spaţii au ajuns să găzduiască componentele tipografiei 
domneşti care în scurt timp a realizat Îndreptarea legilor (1652). La această operă o 
contribuţie de bun gospodar a avut-o mitropolitul Ştefan. Este omul care, în acei ani, 
în Palatul mitropolitan, găzduia activitatea Cercului academic ale cărei preocupări 
au impresionat pe diplomatul rus Arsenie Suhanov în 1650. Pisania, azi componentă 
a patrimoniului Muzeului Judeţean Dâmboviţa, evocă pe Marco Danovici mare armaş 
care în calitate de ispravnic a coordonat lucrările finalizate la 27august1640. În această 
conjunctură s-a asigurat şi spaţiul de amplasare a componentelor tipografiei Domneşti. 

În localitatea Nenişori, azi înglobată la comuna Armăşeşti, jud. Ialomiţa, 
unde în toamna anului 1639 s-au confruntat oştile agresorului Vasile Lupu cu cele 
comandate de Matei Basarab, domnul Ţării Româneşti a dispus să fie edificată o 
biserică întru memoria celor căzuţi în luptele din noiembrie 1639 în apropiere de 
satul Nenişori de pe marginea râului Ialomiţa şi de la Ojogeni, localitate din jud. 
Ilfov în zona de vărsare a apelor Prahovei în râul Ialomiţa. Acolo la 23 noiembrie/3 
decembrie 1639 atacul oştirii lui Matei Basarab a survenit pe neaşteptate şi a surprins 
nepregătită tabăra rivală a cărui oşteni porniseră să prăduiască satele prahovene. Cu 
această ocazie, Vasile Lupu a pierdut şi cea mai mare parte a averilor sale, pe care 
domnul Ţării Româneşti, în semn de supunere faţă de puterea suzerană, le-a trimis la 
Istanbul. În aceste împrejurări, sultanul Murad al IV-iea (1623-1640) care mizase pe 
o biruinţă a lui Vasile Lupu a decis reconfirmarea lui Matei Basarab în domnie. 

Sf. Lăcaş a dobândit ca hram protecţia Sf. Mare Mucenic Procopie (8 iulie). 
Biserica a fost sfinţită în anul 1641. 

Dincolo de Dunăre domnul M.B. împreună cu Doamna Elina, în condiţiile 
impuse de stăpânirea otomană, a realizat două biserici îngropate (pentru a nu concura 
cu înălţimile geamiilor cu minaretele islamului conform regulii că o biserică creştină 
poate fi ridicată în teritoriu otoman doar dacă turla nu depăşeşte în înălţime un spahiu 
călare!). A asigurat astfel posibilitatea pentru creştinii ortodocşi să aibă Sf. Lăcaşuri 
de cult. Una a fost edificată la Vidin care a primit ca hram Sf. Vineri sau Sfânta 
Parascheva (Sf. Petca). Inscripţia consemnează ca date ale realizării anii 1636 sau 
1641-1642. A doua biserică a fost edificată în aceleaşi condiţii la Sviştov primind ca 
hram Sf. Apostoli (29 iunie). Pictura interioară a inclus şi tablourile votive evocându-i 
pe domnul M.B. şi Doamna Elina. (Pentru edificare amintim că o biserică îngropată 
se află şi la Sofia! în chiar centrul oraşului). Sub această piaţă din centru Sofiei se află 
un pasaj, unde se conservă o parte din ruinele vechiului oraş Serdica, peste care, în 
timp, s-a construit actuala capitală. 

Anterior anului 1643 când un document din Cancelaria domnului M.B. 
consemnează cele întreprinse la Curtea de Argeş ca act reparator, predilect al 
stricăciunilor realizate de agresiunea oştirii principelui Transilvaniei Gabriel Bathory 
care au prădat şi ansamblul monahal în cadrul acţiunii de „creştinare a schismaticilor" 
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de la sudul Carpaţilor. Domnul M.B. a dispus refacerea turnului clopotniţă în maniera 
celor de la Brebu şi Brâncoveni, a casei egumenului, a arhondaricului. Veacurile 
următoare au înregistrat treptata ruinare şi în ultimă instanţă completa înlăturare la 
anii 1877-1879. 

La 1643 în satul Tega, comuna Pănătău, jud. Buzău domnul dispunea 
refacerea schitului Cârnu, ctitorie din 1546 a lui Mircea Ciobanul şi al Doamnei 
Chiajna şi care conform dorinţei banului Ghiorma la 13 aprilie 1649 a ajuns să devină 
metoh al mănăstirii Căldăruşani. Domnul M.B. avusese anterior prilejul să constate 
starea construcţiilor dispunând în 1643 refacerea lor. Aşa a ajuns să-i fie atribuită 
contribuţia de nou ctitor al aşezământului. Şi în acest caz vicisitudini ulterioare au 
contribuit la pierderea multora din caracteristicile primare ale construcţiilor. 

Prin strădania măicuţelor aşezământul a recăpătat la cumpăna veacurilor 
XX-XXI statut de mănăstire, fiind accesibil din gara Cislău. 

La 1639 domnul M.B. a mutat capitala la Târgovişte procedând la refacerea 
şi completarea Curţii Domneşti. A dispus realizarea băii de tip otoman, consolidarea 
zidurilor incintei, acum incluzând şi teritoriul limitrof bisericii mici, dotarea 
turnului Chindiei cu un ceas. Ispravnici ai lucrărilor au fost Preda Brâncoveanu vei 
spătar şi diacul Buicescu vei agă. 

Între 22 mai-10 noiembrie 1643 în incinta Curţii Domneşti din Târgovişte 
s-a realizat pe latura de răsărit a palatului un pridvor având o largă deţchidere spre 
grădina amenajată în lunca Ialomiţei. În loggia acestei realizări, la 9/19 aprilie 1654 
a încetat din viaţă domnul Matei Basarab VV. 

Foişorul, a cărui ruine sunt situate la circa 60 m spre est de zidul de incintă, în 
lunca Ialomiţei, a fost iniţial realizat din lemn din dispoziţia domnului M. B. Constantin 
Brâncoveanu a dispus refacerea construcţiei, din zidărie, astfel devenind un superb 
loc de odihnă şi recreere pentru cel ce se plimba prin grădină. În zilele cu petreceri 
acolo erau reuniţi muzicanţii care asigurau buna dispoziţie a musafirilor. Azi nu se mai 
păstrează decât temeliile şi câteva coloane şi capiteluri depuse în Lapidarium. 

Matei Basarab încheie în 1654 refacerea Caselor domneşti, înălţă un etaj 
peste casa din secolul XV, realizează unirea cu cea nouă printr-un coridor de racord, 
rezultând un adevărat palat, unitar arhitectonic. Distrus în 1659, palatul este renovat 
de Constantin Brâncoveanu. La interior se refac bolţile şi pardoselile, iar pereţii 
încăperilor se împodobesc cu stucatură şi picturi. 

Pe faţada de răsărit a casei ctitorită de domnul Petru Cercel se construieşte o 
loggie cu scară de acces spre grădină, iar o a doua spre vest, peste o prispă construită 
de Matei Basarab, schimbând şi orientarea accesului la beci pe latura dinspre Biserica 
mare domnească. 

Baia domnească, descrisă de către Paul de Alep, era construită de către Matei 
Basarab după moda otomană, pe latura de nord-est a zidului de incintă, în apropierea 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



44 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXVI 

palatului. Construcţia dreptunghiulară cu dimensiunile de 5,50xl4,7m era formată 
din trei încăperi dispuse în şir. Prima, dinspre nord, prin care se asigura accesul, 
avea inclus şi un mic vestiar; a doua era baia propriu-zisă. Ultima încăpere, ce nu 
comunica cu celelalte două, era destinată cazanului de încălzire a apei. Sistemul de 
funcţionare al băii era cel clasic romano-bizantin, aburul fiind dirijat prin conducte 
din sala cazanului în baie (hipocaust). 

La momentul declanşării revoltei lefegiilor aceştia au blocat intrarea domnul 
M.B. închizând poarta principală a Curţii Domneşti. M.B. a fost nevoit ca să acţioneze 
cu cei ce-i erau însoţitorii fideli luând cu asalt fortificaţia concepută şi realizată a fi de 
oprelişte pentru neaveniţi. 

La finalul deceniului al patrulea al secolului al XVII-iea domnul a luat măsuri 
complementare pentru asigurarea eficienţei sistemului de apărare a Târgoviştei pentru 
a fi o efectivă Cetate de Scaun Domnesc. A dispus refacerea şanţului, adâncindu-l 
folosind pământul excavat la amplificarea valului pe care a realizat un gard din 
buşteni, edificarea a 1 O bastioane ( 40x45 m. ), realizarea unor masive porţi, iniţial de 
lemn, ulterior căptuşite şi cu plăci protectoare din metal. Acţiunea s-a intensificat în 
perioada mai-noiembrie I 643 când lucrările dispuse s-au finalizat. Ispravnici ai lucrărilor 
au fost Preda Brâncoveanu vel spătar şi diacul Buicescu vei agă. 

Actualele ruine ale curţii Domneşti, includ realizările predecesorilor lui 
M.B., având şi fragmente ale nivelului superior care au constituit contribuţia sa la 
amplificarea ansamblului. 

Perioada maximă de dezvoltare a reşedinţei a fost în anii domniei lui 
Matei Basarab care dublează practic grosimea zidurilor, reface şanţul de apărare, 
ce urmează traseul fortificaţiilor lui Petru Cercel. Acest nou şanţ, cu o lăţime şi o 
adâncime de 3m, era dublat de un val de pământ pe o lungime de 5krn peste care 
se ridica o palisadă de buşteni. Pe zidul de piatră au fost amenajate 1 O bastioane de 
formă rectangulară (astăzi se mai văd urmele a 7 dintre acestea) cu o suprafaţă de 
40x45m. Cele 5 porţi de acces în cetate, ce purtau numele localităţilor spre care se 
îndreptau drumurile (Buzău, Argeş, Dealu, Câmpulung şi Bucureşti), au fost refăcute 
din piatră, asigurându-le şi camere pentru corpul de gardă. Noile porţi erau de formă 
pătrată, cu latura de 8,5 m, iar pe direcţia de acces aveau două arcade cu deschiderea 
de 5 m. În ziua de azi se menţine în elevaţie numai Poarta Dealului, iar porţile 
Câmpulungului şi a Bucureştiului au fost descoperite din întâmplare cu ocazia unor 
lucrări edilitare, ultima fiind reconstituită. 

Din nefericire primul care a testat calitatea fortificaţiilor a fost însuşi 

Matei Basarab care, în timpul revoltei seimenilor din 1653 "[ ... ]i-au Închis porţile 
şi i-au ieşit Înainte la şanţul cel mare[ ... ]", voievodul fiind nevoit să ia cu asalt 
fortificaţiile.Urmaşul acestuia, Constantin Şerban Basarab Cârnul, prin soţia sa, face 
câteva îmbunătăţiri la clădirile din interiorul zidurilor. Dar, după revolta lui Mihnea 
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al III-iea, la cerinţa expresă a Înaltei Porţi, domnitorul Gheorghe Ghica (1659-1660) 
începe demantelarea curţii voievodale şi de demolare a palatului, pentru a distruge 
orice fortificaţii ce ar fi putut sluji în caz de revoltă a domnilor Ţării Româneşti. 

La Slătioarele, azi Slătioara din compunerea oraşului Ocnele Mari, jud. 
Vâlcea a fost edificat un schit la 1644. Pomelnicul acestui Sf. Lăcaş consemnând 
calitatea de ctitori ai lui Matei Basarab şi a Doamnei Elina. Tabloul votiv o redă 
pe Doamna Elina. 

La Strehaia ·unde până în anii domniei lui Vlad Călugărul a existat Curtea 
banului de Strehaia, ultimul fiind Neagu Strehăianul, tatăl boierilor Craioveşti, care 
a mutat reşedinţa Băniei la Craiova, domnul M.B. a dispus ridicarea în respectiva 
curte a unui ansamblu monahal. Pisania evocă momentul sfinţirii la 1 august 
1645 a bisericii cu hramul Sf. Treime. Prin dispunerea orientării axului bisericii 
răsăritul nu concordă cu cel „clasic" al construcţiilor similare. Ansamblul a fost 
bine fortificat cu ziduri înalte cu metereze, locuri de supraveghere şi de tragere 
împotriva eventualilor atacatori. Ulterior aşezământul a devenit temporar la 1673 
sediu de episcopie, iar la sfârşitul secolului XVIII mănăstirea a fost închinată 
Orfanotrofionului din Bucureşti. Din 1819 a început ruinarea sa. Biserica a devenit 
de mir. După 1990 s-a revenit la viaţa monahală. 

La 1644 domnul Moldovei Vasile Lupu a considerat necesar să manifeste 
o altă atitudine faţă de vecinul sudic, trimiţând ca sol de pace pe cărturarul ierarh 
Varlaam, mitropolitul Moldovei. Dialogul acestuia cu Matei Basarab a generat o 
realizare care să consemneze pentru viitorime încetarea vrăjmăşiei ce se manifestase 
până atunci. Urma ca fiecare din domni să edifice pe teritoriul celeilalte ţări un Sf. 
Lăcaş de închinăciune. Vasile Lupu a considerat că fapta sa trebuie să-şi găsească loc 
de amplasare în Capitala Ţării Româneşti, preluând o veche vatră de închinăciune, 
nu departe de Curtea Domnească. Aşa a ajuns să edifice noul ansamblu monahal 
Stelea, strada Stelea, nr. 6, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa. 

Biserica ce poartă hramul Învierea Domnului a fost construită între anii 
1644-1645, în stil moldovenesc de către domnul Moldovei, Vasile Lupu, pe locul 
unei vechi mănăstiri a lui Stelea Spătaru. Turnul clopotniţă a fost construit în 1580 
iar zidul de incintă în 1645. Ctitorul său a dorit ca această biserica să fie un semn al 
prieteniei faţă de Matei Basarab, din acest motiv este numită şi Biserica Împăcării. 

Domnul Matei Basarab a preferat să realizeze în această conjunctură un act 
reparator dar şi funcţional întru apărarea fruntariilor Ţării Româneşti. Urmărirea 
atacatorilor determinase, printre altele, distrugerea în 1639 în sudul Moldovei pe 
râul Putna a schitului Babele. Ca atare într-o etapă anterioară anului 1644 l-a ajutat 
pe călugărul Partenie să ridice un alt schit. Dialogul cu mitropolitul Vaarlam l-a decis 
ca în zona Vrancei să edifice un Sf. Lăcaş al împăcării. Locurile cu peisaje mirifice 
l-au determinat să poposească în timpul căutării locului de amplasare pe un tăpşan 
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de sub muntele Zboina, lângă apa pârâului Dobromira, nume predestinat acţiunii 
dorită a fi act al veşniciei. Tradusă în limbajul de azi denumirea înseamnă „Pace 
bună". Ales locul s-a trecut operativ la edificarea mănăstirii Soveja căreia i-au 
fost asigurate nu numai construcţiile funcţionale ci şi resursele materiale ale vieţii 
monahale, dotarea cu veşminte, cărţi şi odoare. Semnificativ a fost gestul cooperant al 
călugărului Partenie, al moşneagului Negrea din Vrancea dar şi al ţarului muscălesc 
(Mihail Romanov 1613-1645) care au considerat că trebuiau să se alăture faptelor 
de bine ale domnului Ţării Româneşti. Pisania amplasată deasupra uşii de la intrare 
consemnează finalizarea lucrărilor în anul 1645. 

Momentul crucial al respingerii în toamna anului 1639 a atacului oştirii lui 
Vasile Lupu la Nenişori 1-a preocupat pe domnul Ţării Româneşti în decursul anilor 
vieţii. Considera că avea o datorie către toţi cei care i-au fost alături, trup şi suflet 
jertfindu-se la ceasul marii încleştări. Nu s-a limitat de a edifica un singur sanctuar ci 
în decursul anilor a revenit, alegând strategic noi amplasamente şi cu meniri pentru 
siguranţa zilei de mâine. Aşa a ales amplasamentul de la sud de Bucureşti pentru a 
construi mănăstirea Plătăreşti. Pentru această lucrare a desemnat ca ispravnici pe 
Albu clucer şi Mitrea pitar. Oameni operativi lucrarea au finalizat-o constructiv în 
1640, ca în următorii ani concomitent cu activitatea monahală să se desfăşoare în 
continuare lucrările de pictură, mobilare, înzestrare. Acestei biserici i-a hărăzit ca 
patron protector pe Sf. Mare Mucenic Mercurie (25 noiembrie). La 3 aprilie 1646 
era ataşată deasupra uşii de la intrare în Sf. Lăcaş placa pisaniei cu textul redactat în 
limba română. Neprevăzută evoluţie a avut şi acest aşezământ monahal. Ajunge să 
fie metoh al Sf. Mormânt, apoi penitenciar pentru femei, după 1859 biserică de sat, 
declarată în 1915 Monument Istoric, care însă, prin întrebuinţările ulterioare neglijente 
în protejarea spaţiilor, a înregistrat de la an la an o rapidă ruinare. Pătrunzând în 
interiorul bisericii (20x8 m.) privirea se opreşte pe spaţiile parietale purtătoare ale 
unei picturi care, prin tematică şi policromie, relevă că a fost o valoroasă realizare 
căreia ignoranţă i-a provocat o aproape totală distrugere.În satul Lăculeţele, comuna 
Glodeni, jud. Dâmboviţa, are în compunere şi satele: Bela, Diaconeşti, Malurile, 
Miculeşti, Pucioasa-Sat a fost edificat schitul Lăculeţele, numit şi Păroaia având ca 
hram pe Sf. Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei (6 decembrie). Conform 
pisaniei plasată la intrarea în biserică este o realizare din anii 1645-1646. A avut ca 
ispravnic pe jupân Tudor. Şi în acest caz au fost necesare ulterior radicale intervenţii 
reparatorii. A fost desfiinţat la 1864, biserica devenind de mir pentru enoriaşii 
localităţii. În decursul evoluţiei a cunoscut o serie de intervenţii care i-au schimbat 
mult din caracteristicile iniţiale. După 1864 schitul a fost desfiinţat, biserica fiind 
preluată de enoriaşii satului. Conform pisaniei, printre puţinele elemente din secolul 
al XVII-iea care s-au mai păstrat, mănăstirea de maici cu hramul Sf. prooroc Ilie a 
fost clădită din temelii între anii 1645-1646 iar ctitorii sunt domnul M.B. împreună 
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cu doamna sa Elina. La 9 aprilie 1646 era gata, aşa cum rezultă dintr-un act în care i 
se confirmă primele donaţii, ale domnului însuşi (interesant este formularea în care 
se spune că pământul este dat de strămoşii domnului ceea ce ar putea sugera ideea că 
mănăstirea a fost construită peste o alta anterioară necunoscută încă) şi ale lui Tudor 
clucerul Doicescul, chiar ispravnicul mănăstirii, şi Ştefan cihodarul din Bărbăteşti, 
care au fost trecuţi la ctitori. 

Printr-un act din 21 mai 1646, domnul înzestrează mănăstirea cu livada 
Lăculeţe, cumpărată de la un anume Radu dărăban din Târgovişte. Această mănăstire 
nu este trecută în majoritatea cronicilor ţării în dreptul realizărilor lui Matei Basarab, 
cu toate că apare în mai multe acte ale secolului, în toate figurând ca ctitorie a marelui 
domn. Istoricul Nicolae Iorga crede că ar putea-o identifica cu o ctitorie „[ ... ] la 
Bărbăteşti, pre Iazmă[ ... ]" dintr-o versiune a acestor cronici. 

Dintr-o pisanie târzie aflăm că acest schit a fost refăcut de Constantin 
Brâncoveanu în 1702 în condiţii necunoscute, continuându-şi aproape neobservată 
existenţa până la cutremurul din 1802 când biserica este ruinată. De refacerea ei s-a 
ocupat banul Grigore Brâncoveanu, urmaşul domnului martir. 

Clădirea este din nou afectată de cutremurul din 183 8, refăcută şi de data 
aceasta în 1849 de clucerul Iancu Nedeianu, la insistenţele, şi pe cheltuiala cuvioasei 
Elisabeta Brâncoveanu, văduva banului. 

După 1864 mănăstirea de maici este desfiinţată iar biserica acesteia devine 
biserică a satului Lăculeţe aşa cum este şi în ziua de azi. Ultima reparaţie notabilă 
este cea din 1898 când este făcut amvonul bisericii, şi acest fapt este consemnat 
într-o pisanie. 

La Câmpulung Muscel a avut loc la 1647 finalizarea lucrărilor de edificare 
amplificată a turnului clopotniţă, 35 m., cu 2 etaje. având ferestrele înguste pentru 
n-i proteja pe trăgătorii ce ocheau pe atacatori, ultimul nivel servind atât la amplasarea 
clopotelor, cât şi la supravegherea zonei şi alarmare în caz de iminent atac. 

Un exemplu de operativitate a constructorilor îl constituie lucrarea care a 
condus la revitalizarea mănăstirii „Drăgăneşti de la Ruşi" azi localizând-o în satul 
Coşoteni, comuna Vedea, jud. Teleorman. În acest caz domnului M.B. i s-au alăturat o 
scrie de rude pe linie maternă, care toate au participat susţinând material reprimenirea 
aşezământului monahal. Pisania, azi făcând parte din patrimoniul Muzeului Naţional 
de Artă din Bucureşti, este datată la 164 7 şi consemnează pe cei care, fiindu-i neamuri 
dinspre mamă, au considerat necesară contribuţia la refacerea aşezământului într-un 
interval de numai o lună de zile (30 iunie-I august). O precizare se impune. La 1640 
mănăstirea era funcţională, dar cu o stare care a impus conlucrarea tuturor pentru 
n-i asigura funcţionalitatea şi dăinuirea. Ulterior în veacul XVIII a ajuns metoh 
ni mănăstirii Văcăreşti. În veacul XIX cutremurele din 1802 şi 1838 au afectat-o 
conducând-o spre o grabnică ruinare cum s-a constatat la 1861 de către Cezar Bolliac 
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care a putut reţine pentru posteritate calităţi încorporate în respectivul edificiu. 
La 2005 se intervenea în Parlamentul României ca lucrările de renovare să 

fie finalizate precizându-se că biserica cu hramul Sf. Dumitru din satul Coşoteni, 
comuna Vedea, jud. Teleorman a fost construită la 164 7 ca o componentă a Mănăstirii 
Negru Vodă. Se solicita restaurarea întrucât monumentul istoric era unica biserică 
a satului. Monument istoric şi de arhitectură religioasă, biserica, ctitoria domnului 
Matei Basarab împreună cu rudele, păstrează pictura murală realizată în sec. XVII. 
Biserica a aparţinut fostei mănăstiri Ţigănia-Drăgăneşti. 

Biserica Sfăntul Dumitru, cunoscută şi sub denumirea de Mănăstirea 

Coşoteni, este biserica centrală din fosta Mănăstire Ţigănia-Drăgăneşti. In jurul 
acestei bisericuţe a fost adunată o obşte monahală, tot aici funcţionând şi primele 
şcoli din judeţul Teleorman. 

Biserica se află în partea de vest a localităţii, la marginea satului Coşoteni, 
în comuna Vedea. Localitatea se afla la intersecţia pârâului Burtea cu râul Vedea, pe 
drumul judeţean DJ 60 I F, la aproximativ 30 de kilometri nord-vest de municipiul 
Alexandria şi la aproximativ 7 kilometri sud-est de municipiul Roşiorii de Vede, pe 
malul stâng al râului Vedea. 

O altă sursă afirmă că Biserica este refăcută de Matei Basarab, împreună cu 
Dinicu Buicescu spătarul şi Drăguşin Deleanu paharnicul, in anul 1647, ea fiind din 
nou refăcută in anul I 708. 

În biserica din Coşoteni se întâlneşte vechiul stil românesc, de la începutul 
secolului al XVII-iea, cu pronaos, naos cu abside laterale şi Altar, separat de naos cu 
o tâmplă de zid. Biserica a fost mărită cu un exonartex, dispărut între timp, şi probabil 
a fost o biserică importantă în această zonă, ţinând seama de rangul ctitorilor. 

O intervenţie benefică a considerat-o necesară şi pentru a asigura soarta 
mănăstirii Plumbuita, definită uneori şi cu formularea „de la podul Colentinei". 
Domnul nu putea uita nici episodul confruntării cu oştenii lui Radu Alexandru Ilieş 
atunci când a venit să preia tronul Ţării Româneşti. Lupta de la 25 octombrie I 632 
s-a desfăşurat în preajma murilor mănăstirii. Cât i-au cauzat vechii ctitori plumbii 
armelor combatanţilor este greu de spus. El a considerat şi în acest caz că erau 
necesare lucrări de întreţinere care s-au încheiat la 10 aprilie 1647. 

Mănăstire ortodoxă de călugări, cu hramul Naşterea Sfântului Ioan 
Botezătorol, situată în cartierul Colentina, Str. Plumbuita nr. 58, sector 2, Bucureşti, 
în vecinătatea râului Colentina, care prin ale lui meandre îi delimita teritoriul. 

Mănăstirea de călugări Plumbuita ( 6 vieţuitori) a fost construită între 1559-1568 
pe timpul domniei lui Petru Vodă Cel Tânăr (fiul lui Mircea Ciobanul şi al Doamnei 
Chiajna) dar forma actuală a ansamblul şi-a căpătat-o după mai multe reconstrucţii 
ulterioare. O asemenea reconstrucţie a fost efectuată de către domnul M.B. în 1647 
care a reconstruit biserica din temelie, a construit Casa Domnească şi alte clădiri. 
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Ansamblul actual cuprinde: Biserica de plan triconc cu turla pe naos, a 
fost mult timp acoperită cu tablă de plumb, de unde îi vine şi numele - populaţia 

denumind-o Plumbuita, Turnul Clopotniţă, Chiliile şi Casa Domnească (aici este 
amenajat un muzeu cu obiecte de artă religioasă, 130 de busturi ale domnilor români -
sculptate în piatră de către stareţul artist plastic Simeon Tatu precum şi picturi murale 
originale. De asemenea în cadrul muzeului există şi o colecţie de cărţi liturgice care 
cuprinde tipărituri vechi de peste 500 de ani. 

În cadrul Mănăstirii Plumbuita funcţionează acum Academia de Pictură 
Bisericească şi Restaurare de Patrimoniu. 

Turnul clopotniţă - intrarea în incinta mănăstirii. A fost reconstruit între anii 
1802-1806, de egumenul Dionisie din !anina, după ce clopotniţa mănăstirii fusese 
grav avariată de cutremurul din anul 1802. 

Turnul-clopotniţă este încorporat în zidul de incintă, la jumătatea laturii 
sudice a acestuia. Nivelul inferior este străpuns de tunelul intrării, deasupra acestuia 
înălţându-se calea de acces la camera clopotelor. 

Pe zidul de incintă este ataşată o placă ce defineşte una din menirile în timp 
ale acestui aşezământ monahal. 

Textul plăcii de marmură readuce în atenţie drumul parcurs de tehnica 
tipografică pe plaiurile de la sudul Carpaţilor, de răspândirea cărţilor militante 
întru apărarea creştinismului în faţa expansiunii militante a islamismului dar şi a 
agresivei acţiuni a catolicismului, care, sub pretextul luptei împotriva „schismaticilor 
ortodocşi'', servea expansiunii teritoriale a statelor central europene. La mănăstirea 
Plumbuita avem cronologic cea de a treia tiparniţă, activând în Ţara Românească, 
după cea a ieromonahului Macarie, activă la 1508 la Mănăstirea Dealu prin sprijinul 
acordat de domnul Radu cel Mare (1495-1508); şi după cea întemeiată în 1544, 
în anii domniei lui Radu Paisie (1535-1545) la Târgovişte, condusă de logofătul 
Dimitrie Liubavici, în care s-a format ca valoros tipograf diaconul Coresi. 

Aici la mănăstirea Plumbuita, tipăriturile realizate sub îndrumarea monahului 
Lavrentie şi a ucenicului Iovan, au particularităţi specifice, unice în istoria tiparului 
românesc, care nu pot fi confundate cu alte caractere poligrafice din Transilvania sau 
Ţara Românească. 

Semnificativ este textul Pisaniei evocând restaurarea ansamblului monahal 
Plumbuita în anii păstoririi patriarhului Justinian (1953-1955). Biserica a fost 
retârnosită în anul 1958. Timp de bune decenii aici au desfăşurat o laborioasă 
activitate atelierele realizatoare a celor necesare bunei desfăşurări a activităţii cultului 
liturgic. Până în ultimele două decenii, mănăstirea dispunea de ateliere de sculptură, 
de tâmplărie mecanică şi manuală, de preparat tămâie şi ateliere de prelucrare a 
obiectelor de cult din metal, inclusiv o secţie de turnare a clopotelor. Cel mai mare 
clopot turnat la Mănăstirea Plumbuita are 1.200 de kilograme şi este în folosinţă la 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



50 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXVI 

Mănăstirea Radu Vodă - Sf. Troiţă din Bucureşti. 
Pe plaiurile buzoiene în actuala comună Brăeşti (cu satele: Brăeşti, Brătileşti, 

Goideşti, lvăneţu, Pinu, Pârscovelu, Ruginoasa) situată în nord-vestul judeţului, în 
zona masivelor muntoase din Carpaţii de Curbură, în Munţii Buzăului. Comuna 
se învecinează cu comuna Chiliile la est, la sud şi sud-vest cu comunele Odăile, 
respectiv Bozioru, la nord-vest cu Gura Teghii şi cu comuna Lopătari la nord-est. 
Comuna este dispusă de-a lungul Văii Bălănesei, satele sunt aflate în vale sau pe 
dealurile ce duc spre Vârfului lvăneţu (1.191m). 

În vecinătatea localităţii Brăeşti se afla Mănăstirea Pinul. Domnul M.B. şi Doamna 
Elina sunt ctitorii acestui aşezământ monahal denumit după bogata şi specifica vegetaţie 
din zonă Schitul Pinu. A fost edificat în anii 1647-1648. Pisania, astăzi componentă a 
patrimoniului Muzeului Naţional de Artă din Bucureşti, evocă şi pe cel care a îndeplinit 
misiunea de ispravnic. Era Radu căpitan din Buzău. Ulterioare fapte potrivnice au condus 
la degradarea treptată încât la 1874 componentele schitului erau ruinate. 

Pisania a fost realizată de un atelier din Ţara Românească. Basorelief 160 x 
106 x 26 cm. 

Pe platoul care era vatra aşezământului, în ultimii ani a fost amplasată o 
Troiţă de lemn flancată de două cruci mici tot din lemn pentru a semnala locul unde 
a fost Sf. Altar. 

Latura sudică a ţării cu permanentul pericol otoman i-a impus să acorde 
atenţie şi zonei Mosiştei cu ale ei metamorfoze de natură geografică. Aşezarea 
umană străbătută de drumurile ce se încrucişau la Cornăţel pentru un timp prosperă 
concentrare umană, ce s-a propăşit la calităţile de târg şi chiar de oraş domnesc, 
reunea pe parcursul unui an oameni cu diverse preocupări. Drumul oierilor cu ale 
lor odăi parcurgeau drumul spre vadul Dunării, atât în cadrul marii, cât a şi micii 
transhumanţe. Aproape acelaşi traseu era parcurs de cărăuşii drobilor de sare ca şi 
de cei care transportau peştele spre zonele unde erau solicitate cantităţi atât de peşte 
proaspăt cât şi sărat. Era totodată zona limitrofă schelei de încărcare a cerealelor care 
implica o numeroasă muncă a hamalilor. Pădurile limitrofe, predilect Ciornuleasa 
ca şi arboretul ce limita bălţile dunărene constituiau prilej de partide de vânătoare. 
Tuturor acestora li se alătura atât târgul săptămânal, cât şi cel anual care reunea 
locuitori din localităţile limitrofe, meşteşugari şi negustori cu ale lor mărfuri. Într
un asemenea ambient veştile erau la mare preţ şi, ca atare, deseori multe din cele 
colportate cu anticipaţie puteau pune în gardă pe cei cu misiunea de a asigura 
fruntariile ţării. Aşa la 1648 în zona centrală a localităţii la încrucişare de drumuri 
a fost edificată o biserică, solidă construcţie, ce a primit ca hram protector pe Sf. 
Mucenic Nestor (27 noiembrie). Misiunea de ispravnici a fost încredinţată de domn 
lui Gheorghe biv vistier şi Sima judeţul. Ei sunt consemnaţi în pisania Sf. Lăcaş din 
25 iulie 1648. Timp de mai bine de un veac localitatea va menţine denumirea de 
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Comăţel, inclusiv edificiul a fost consemnat cu formularea mănăstirea Cornăţel ca 
la începutul veacului XIX să fie citată numai cu denumirea Mănăstirea. Cele sumar 
consemnate reclamă o viitoare aprofundată cercetare, atât de natură arheologică, cât 
şi de atentă analiză a surselor scrise pentru a se putea răspunde dacă a fost de la bun 
început o biserică de mir sau de mănăstire. 

Faptul că această latură sudică a ţării era permanent în atenţia domniei o 
relevă şi ctitoria de la Negoieşti, comuna Şoldanu, aşezare amplasată în apropierea 
locului de vărsare a apelor râului Dâmboviţa în· emisarul ei, râul Argeş. Localitate 
din compunerea jud. Ilfov trecută în ultimele decenii în compunerea jud. Călăraşi. 
Drumul de legătură dintre Bucureşti-Olteniţa trece pe lângă curtea fostei mănăstiri 
edificată la anii 1648-1649. Pisania consemnează şi numele celui care a îndeplinit 
porunca domnului. Acesta era Manta postelnic. Ansamblul includea pe lângă zidul de 
incintă care-i conferea o minimală protecţie, o mare biserică şi celelalte construcţii 
necesare vieţii monahale , dar şi o frumoasă Casă Domnească. Ultimele două veacuri 
au marcat soarta acestor componente. A ajuns în veacul al XVIII-iea metoh al Sf. 
Mormânt. Dacă cutremurele le-au şubrezit sau a determinat pierderea de turle, 
fisuri în murii construcţiilor, lipsa de grijă şi chiar extragerea ilicită de materiale de 
construcţie au condus la o ruinare a componentelor complementare, biserica fiind 
când cârpită, când neglijată. 

La cumpăna veacului XVII atenţia s-a îndreptat şi spre Episcopia Buzăului, 
construcţiile fiind realizate prin preocuparea străbunilor domnului. Şi aici vicisitudini 
diverse provocaseră stricăciuni ce reclamau o promptă intervenţie. La 1649 se 
acţiona în acest sens, cele întreprinse conferind aşezământului condiţii de a forma, 
prin şcolile adăpostite preoţi, cântăreţi la strană, copişti de manuscrise, tipografi. 
Pisania din 1834 consemnează contribuţiile domnului M.B. în revitalizarea acestui 
aşezământ: „s-a zidit din temelie de răposatul întru fericire Maftheiu Basarab 
voievod, la leat 1649, după ce mai întâi au dărâmat din temelie pre cea veche, 
făcută de strămoşii săi, arsă şi stricată de năvălirile varavariceşti." 

Biserica ce poartă hramul Adormirea Maicii Domnului a fost construită în 
1507 în timpul domniei lui Radu cel Mare şi a fost reconstruită de M.B. în 1649. 
Este un edificiu de mari dimensiuni (26 m lungime, 9,7 m lăţime), care a fost refăcut 
şi modificat în mai multe rânduri şi adăposteşte şi picturi realizate de zugravul de 
subţire Nicolae Teodorescu în anul 1832. 

Coridorul râului Doftana care putea fi o cale de pătrundere dinspre nord a 
unor atacatori i-au impus domnului M.B. să caute un amplasament al unei viitoare 
edificări de ansamblu monahal fortificat pentru o operativă intervenţie de respingere 
11 atacatorilor. S-a hotărât la spaţiul uneia din terasele delimitată de apele Doftanei 
şi ale Lupei (cota 525 m.) de pe vatra localităţii Brebu. O problemă a constituit-o 
dobândirea terenului, întrucât o parte dintre megieşi n-au fost favorabili unei asemenea 
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iniţiative. Zona se bucura de câteva calităţi ce-i confereau o distinctă particularitate. 
Natura era omniprezentă, benefică pentru sănătate şi limpedea judecată. Apa potabilă 
ca şi izvoarele cu ape minerale erau la discreţie, piatra de construcţii de asemenea, 
pământ lutos pentru confecţionarea cărămizilor ca şi lemnul nu era necesar să fie 
aduse de la mare distanţă. Lucrările de edificare au revenit spre coordonare căpitanului 
Mogoş. Ele s-au desfăşurat concomitent fiind abordate construcţiile care au devenit 
puternicul zid de apărare cu metereze şi pasarela de deplasare operativă spre punctele 
care reclamau un efort sporit pentru respingerea atacatorilor. O importanţă deosebită 
o avea turnul de pe latura sudică cu funcţionalităţi multiple (gangul cu poarta de 
acces, nivelurile pentru trăgătorii care trebuiau să respingă pe eventualii atacatori, 
spaţiul ultimului nivel găzduind clopotele dar servind totodată şi la o permanentă 
supraveghere a zonei). Pe lângă zidul de incintă se aflau spaţii care serveau de chilii, 
depozite, trapeză, arhondaric, stăreţie. Pe latura nordică cu deschidere spre curte 
era Casa Domnească cu al ei beci şi parter înălţat de la sol, cu frumoasa verandă 
şi camere bine proporţionate. În centrul curţii se ridica impunătoare construcţia 
bisericii impresionantă prin bunele proporţii, plastica faţadelor şi a turlelor. Ca şi la 
celelalte mănăstiri fortificate hramul Sf. Lăcaş a fost orientat spre Sf. purtători de 
sabie, în acest caz evocând pe Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril, avându-l alături 
pe Arhanghelul Rafael. Lucrările declanşate la 27 noiembrie 1640 s-au des:f'aşurat 
pe parcursul unui deceniu, ansamblul a devenit pe deplin funcţional din 1650. 

În veacul al XVIII-iea, la 1752 ansamblul a devenit metoh al Mănăstirii 
Pantelimon cu al ei spital conceput de ctitorul Grigore al Ii-lea Ghica. Ansamblul de 
la Brebu a fost puternic afectat de cutremurele din 1802 şi 1838. După secularizarea 
averilor mănăstireşti biserica a devenit de mir iar restul construcţiilor au avut parte 
de diverşi beneficiari, majoritatea fără preocupare şi pentru întreţinerea acestora. De 
o atenţie deosebită s-a bucurat din partea dr. Carol Davila, care, constatând valenţele 
terapeutice ale zonei, a organizat pentru Azilul „Elena Doamna" tabere menite a 
fortifica organismul fetelor, dar şi a le instrui în mijlocul naturii. 

Mănăstirea este amplasată în vatra localităţii Brebu din judeţul Prahova, în 
apropierea râului Doftana. Biserica mănăstirii este construită pe un plan triconic cu 
o turlă pe naos şi alte două mai mici pe pronaos, zidurile având grosimea de 2 m. 
Singurele elemente decorative sunt două registre de firide şi un brâu de piatră în 
partea superioară, şi ancadramentele uşilor şi ferestrelor, acestea fiind realizate de 
meşterul Lupu şi reproduc modele ale goticului târziu moldovenesc. Decoraţiunea 
interioară este de secol XIX (1843), cu refacerea picturii tâmplei şi altarului, operă a 
lui Sava Henţia realizată între anii 1901-1902. 

La sfârşitul domniei lui Matei Basarab lucrările la finisaje precum şi pictura 
bisericii nu erau gata în ciuda eforturilor celor doi ispravnici Mogoş, iuzbaşa 
din Păuleşti, şi Antonie postelnicul din Negoieşti. Domnul Antonie din Popeşti 
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renovează turnul incintei înzestrându-l cu un clopot, astăzi dispărut. Conflictul iscat 
de deposedările forţate s-a acutizat după moartea lui Matei Basarab, conducând firesc 
la un dezinteres al locuitorilor faţă de mănăstire, aceasta intrând încet în paragină, 
Constantin Brâncoveanu găsind sfântul lăcaş într-o stare jalnică. Prin două acte 
datate 24 februarie 1689 şi 2 iulie 1690 reconfirma vechile privilegii ale mănăstirii şi 
scutirea de dări a un număr de 52 de localnici pentru a ajuta la terminarea lucrărilor 
de finisare şi executare a picturii murale (astăzi păstrată numai fragmentar la unele 
din arcadele ferestrelor). Grigore al Ii-lea Ghica, printr-un act din 8 mai 1752, 
trece administrarea mănăstirii din mâinile urmaşilor celor desemnaţi de Constantin 
Brâncoveanu în cea a Eforiei Spitalului Pantelimon din Bucureşti. 

Cutremurul din 1802 dărâmă turlele bisericii, surpă zidurile şi fisurează turnul 
de la intrare, dărâmând partea superioară. Reparaţii s-au făcut abia între anii 1828-
1836 când se refac turlele, însă din lemn, punându-se şi o inscripţie. In 1838, un alt 
cutremur devastează mănăstirea, refăcută parţial, chiar în acelaşi an, de arhimandritul 
Teodor Cernicanul. La mijlocul secolului al XIX-lea aici a existat o impresionantă 
bibliotecă a arhimandritului Ghenadie Pârvulescu conţinând manuscrise vechi şi 

cărţi valoroase. Din nefericire acestea toate au dispărut în incendiul din 1 decembrie 
1855 care a mistuit în întregime chiliile şi anexele. 

În 1863, odată cu secularizarea averilor mănăstireşti, mănăstirea Brebu este 
desfiinţată şi reorganizată ca biserică de mir, pământurile şi bunurile călugărilor 
trecând în patrimoniul Eforiei Spitalelor Civile care le-a scos la licitaţie. 

La jumătatea veacului XX are loc cea mai mare campanie de restaurare şi 
recondiţionare a ansamblului arhitectonic între anii 1955-1960, refăcându-se turlele, 
ddrâmându-se ce a mai rămas din chiliile mai noi. Cu această ocazie biserica este 
închisă pentru slujbe şi, împreună cu tot complexul, este transformată in muzeu de 
istorie şi artă medievală. La 23 aprilie 1961 izbucneşte un incendiu de proporţii, 
necesitând o altă lucrare de restaurare terminată în 1963, dând parţial aspectul 
mănăstirii aşa cum era în secolul al XVII-lea şi aşa cum o putem vedea acum. 

Casele Domneşti sunt azi un valoros muzeu evocator al epocii culturale 
Matei Basarab, având în animatorul cultural prof. Nicolae Simache un pasionat 
coordonator al muzeografilor, realizatori şi ai acestei instituţii. 

La Câmpulung Muscel în cadrul ansamblului monahal la 1650 domnul 
M.B. a finaliza lucrările la Casa Domnească aflată în imediata apropiere a Sf. Lăcaş, 
spre sud. Este o construcţie bine proporţionată cu pivniţă boltită, cu treptele care 
usigurau accesul la parterul ridicat de la sol, spaţiul având o dublă compartimentare, 
respectiv încăperile pentru serviciile domniei şi cele private. 

La Târgovişte la 1650 domnul a dispus construirea bisericii cu hramul Sf. 
Împăraţi Constantin şi Elena, str. Constantin Brancoveanu nr. 5. Sunt documente 
în care este definită „Sf. Nicolae a Domnului" pentru a o deosebi de biserica Sf. 
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Nicolae a Doamnei (Androneşti). 
Sf. Lăcaş având 22x9 m este o construcţie cu pereţi groşi de 1,5 m. Edificiul 

are pe Matei Basarab şi Doamna Elina ctitori. Soarta acestei biserici este asemănătoare 
cu a multora, prin noianul de vicisitudini timpul contribuind la ruinarea ei. O astfel 
de privelişte dezolantă au avut-o iluştri cărturari ai primelor decenii ai secolului 
XX. Demersurile i-au asigurat, în 1919, salvator un acoperământ provizoriu. Gestul 
exemplar al muzicianului George Enescu a condus la restaurarea construcţiei. 

Reţetele unor concerte au fost dirijate spre fondul menit de a finanţa lucrarea de 
restaurare. 

Atenta privire se opreşte pe elementele tradiţionale dar şi cele inspirate de 
ctitoria lui Vasile Lupu, biserica ansamblului monahal Stelea. Pictura interioară relevă 
şi portretele ctitorilor iniţiali Matei Basarab şi Doamna Elina, precum şi a celor care, 
în veacul XVIII, au contribuit la asigurarea continuităţii existenţei aşezământului. 

O semnificativă soartă a monumentului a fost consemnată printr-un sgraffito 
scrijelat peste spaţiul picturii informându-ne că la 1821 prezenţa temporară a trupelor 
otomane la Târgovişte a condus la transformarea în geamie a Sf. Lăcaş. 

La Craiova la 1651 reface biserica Domnească (sec. XV), numită şi 

Băneasa din timpul domniei lui Vlad Călugărul când a fost mutată bănia de la 
Strehaia la Craiova. Pisania din tinda bisericii datată octombrie 1651 face referinţă 
la cele întreprinse de domn şi Doamna Elina refăcând din temelie această biserică cu 
hramul Sf. Mare Mucenic Dimitrie, lzvorâtorul de Mir (26 octombrie). Ispravnici 
ai lucrării au fost Danciul Părăianu şi Mileşti. 

A înregistrat în veacurile următoare o serie de vicisitudini cu urmări 
distructive. O problemă o constituia acoperişul din şindrilă, care, după un timp 
distrugându-se, apa ploilor şi a zăpezilor ajungea să pătrundă prin zidărie afectând şi 
pictura, provocând desprinderi de tencuială. La veacul al XIX ajunge astfel o ruină 
impunând ca la 1844 să fie închisă cultului. Cercetările întreprinse opinau pentru 
demolarea ei. La 1889 ţste încredinţată soarta ei arhitectului restaurator francez 
Emile-Andre Lecomte de Nouy. După o atentă cercetare, stabilirii ce componente 
litice se puteau revalorifica a procedat la demolare şi trecerea la edificarea unei 
noi construcţii care, în mare, respecta trăsăturile anteriorului edificiu, realizatorul 
permiţându-şi să introducă şi noi elemente, situaţie care a generat o polemică la 
care au participat somităţi ale culturii româneşti. Lucrările au necesitat timp până 
la completa finalizare care a fost consemnată în 1933. Pictura a fost realizată de 
francezii Menipot şi Bories, icoana hramului a fost realizată cu mozaic de Murano. 
Catapeteasma a fost realizată de pictorul Iosif Keber din Târgu Jiu. Deşi termenii 
folosiţi de amintita pisanie atribuie refacerea din temelie a bisericii există şi opinii 
că demolarea a fost parţială. 

În zilele noastre este Catedrala Mitropolitană a Olteniei şi adăposteşte 
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moaştele Sfintei Muceniţe Tatiana. 
În ultimii ani ai vieţii domnul M.B. a avut ca preocupare şi refacerea la 

Caracal a Curţilor Domneşti şi a bisericilor. Veche vatră de locuire cunoscuseră 
preocupările lui Mihai Vodă, care amplificase construcţiile predecesorilor domni. 
Toate au ajuns după câteva decenii să fie în stadiu avansat de ruinare. M.B. a refăcut 
casele domneşti şi biserica, faptele sale fiind consemnate în cronica ţării. Ele au fost 
gazdă temporară pentru unii din domnii ţării în perioade când alte centre suferiseră 
unele distrugeri. Lipsa unor informaţii sigure generează răspunsuri discutabile în 
privinţa contribuţiei lui M.B. la Caracal. Acceptând că şi în acest caz el a intervenit 
acolo unde starea construcţiilor o impunea, putem aprecia că şi în acest caz 
revitalizarea fiindu-i preocupare, contemporanii şi urmaşii au considerat ca ceva 
firesc în a-i atribui calitatea de ctitor. 

În localitatea Porceşti, azi Turnu Roşu, jud. Sibiu d.omnul M.B. s-a 
preocupat de ridicarea unei biserici aproape de centrul comunei care a fost sfinţită la 
1653. Lucrarea a fost coordonată de logofătul Toma Beceriul, în numele lui Matei 
Basarab şi al soţiei sale, Elina. Zidurile au grosimea de aproape 1 metru. A fost pictată 
în frescă la interior şi exterior. Arhitectura bisericii este în stilul celor de la sudul 
Carpaţilor, existând asemănări cu biserici din judeţele Argeş şi Dâmboviţa. Turnul 
înalt, în stil gotic, a fost ridicat în anul 1750. Incinta a fost mărită datorită numărului 
mare de credincioşi, în 1828. Şi în acest caz domnul a considerat să parcurgă, prin 
faptele sale de bine, cele întreprinse de predecesori. În cazul localităţii Porceşti 
predecesor i-a fost domnul Neagoe Basarab care a edificat un sfănt locaş pentru 
comunitatea ortodoxă. Din păcate această atribuire nu este probată de existenţa unui 
edificiu, indiferent de starea de conservare. Este firesc să ne întrebăm dacă nu cumva 
construcţia atribuită lui Matei Basarab nu încorporează anterioara ctitorie. Faptul că 
domnul îşi atribuie realizarea noului edificiu poate fi tot aşa urmarea gradului avansat 
de degradare a ctitoriei predecesorului. Viitoare cercetări arheologice sperăm că vor 
putea atribui structural ce aparţine veacurilor XVI, XVII şi XIX. 

Din biserica iniţială se mai păstrează doar pronaosul şi naosul, care împreună 
alcătuiesc actualul pronaos. Tinda a fost adăugată în vestul bisericii, pe la sfărşitul 
secolului al XVII-lea sau începutul celui următor, deasupra ridicându-se un turn. 
Decorul exterior bogat vădeşte influenţe ale arhitecturii munteneşti: arcade oarbe 
cu arhivolte duble în retragere, frize duble de cărămidă zimţate, panouri pătrate. Pe 
faţada de nord apar portretele lui Matei Basarab şi al soţiei sale, iar deasupra intrării 
din vest este amplasată stema Ţării Româneşti sculptată în relief. Vechea absidă 
u fost înlocuită (cu ocazia lucrărilor din 1827-1828) cu un naos înzestrat cu două 
spaţii laterale foarte largi, precum si cu o nouă absidă. Pictura interioară este cea 
originală realizată de Mihail Crăciun Oprea, în 1755, cu toate că mănăstirea a fost 
restaurată la începutul anilor '70 din veacul al XX-lea. 
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Din documentele bisericii din Turnu Roşu rezultă că această biserică a fost 
sprijinită ulterior de domnii din Ţara Românească cum ar fi Şerban Cantacuzino, 
Constantin Brâncoveanu şi Ştefan Cantacuzino, până când împrejurări politice şi 
acţiunea Imperiului Austriac de catolicizare a românilor au impus să înceteze acest 
sprijin. Legăturile dintre preoţi şi credincioşii bisericilor au rămas însă, preoţii şi 
călugării continuând să treacă graniţa.„ Această sjăntă biserică, din uşa ei până în 
amvon, s-a făcut în anul 1653 de Matei vodă Basarab, domnul Ţării Româneşti 

cu doamna lui Elena, iară din amvon înainte s-a mai mărit şi lărgit în anul 1827 
s-a început şi în anul 1828 s-a gătat pe cum se vede in zilele împăratului Francisc 
întâiul, fiind episcop neunit al Ardealului Vasile Moga, de care s-a şi sfinţit la 11 
noiembrie 1828, director al şcoalelor şi protopop era Moise Fulea, preoţii satului 
Toma Dragomir, Toma Filip si Vasile Simion, jude /ftene Mujat (1827) şi Vasile 
Las/ea (1828). Însă mai sus pomenitul părinte Toma Filip s-a ostenit mai mult 
decât toţi, chivernisind cele trebuincioase la zidirea sfintei biserici şi la cheltuiala 
din punga sa cât a putut a ajutat şi cu dojenile sale cele înţelepte pe mai mulţi 
oameni a adus de la cheltuială au ajutat, care cu dreptate este ctitorul cel mare 
şi cel de căpetenie al acestei biserici. Însă al doilea ctitor este Stan Borcea cu 
ginerele său Dumitru Hertea, al treilea Mihai Buda, toţi din Sălişte şi mai sunt şi 
săteni ctitori, al căror nume, spre veşnica pomenire, la proscomidier li s-a scris şi 
preoţii următori vor avea datoria de a face pomenire neîncetată pentru iertarea 
păcatelor acestor făcători de bine şi a tuturor sătenilor, care au lucrat şi au ajutat 
la zidirea acestei sfinte biserici. " 

Fără a putea preciza o dată, amintim contribuţia domnului M.B. la 
revitalizarea ansamblului monastic Sf. Apostoli din Bucureşti, Str. Sfinţii Apostoli 
nr. 33A I sau nr. l, sector 4 , ctitorie din veacul al XVI-iea închinată curând după 
edificare unei mănăstiri din Tâmovo (Bulgaria). De la această închinare îi provine 
una din definirile date cu veacuri în urmă aşezământului bucureştean numit adeseori 
mănăstirea Târnovului. Din păcate pisania din anii intervenţiei domnului M.B. nu 
s-a păstrat, informaţii cu caracter general aflând din pisania din IO iulie 1715, care, 
făcând referinţă la reparaţiile întreprinse din porunca domnului Ştefan Cantacuzino, 
aminteşte că o primă biserică a fost din lemn, care ruinându-se a determinat pe 
M.B. să procedeze la edificarea din zidărie a unei ample construcţii. Atunci a intrat 
în vorbirea curentă denumirile mănăstirea Sf •. Apostoli, precum şi mănăstirea 

Arhimandritului, existând şi formula care combina cele două denumiri: mănăstirea 
Arhimandritului, unde se prăznuiesc Sf. Apostoli. 

Cele întreprinse de M.B. au cunoscut o primă distrugere în momentele 
manifestărilor răsculaţilor din rândurile seimenilor şi darabanilor. A urmat o 
incendiere „prin mâna unui duşman" în acelaşi secol ca apoi să fie închinată 

la Patriarhia Constantinopolului. Au existat şi intervenţii reparatorii, dar şi de 
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înregistrare a urmărilor unor cutremure. Notabilă este restaurarea întreprinsă în anul 
1936, care a căutat să redea aspectul aşezământului din timpul lui M.B. 

O situaţie complexă ca atribuiri şi datare o are ctitoria de la Slobozia, jud. 
Ialomiţa. Unul din grecii întreprinzători pripăşiţi la nordul Dunării, activ atât în 
Moldova (unde a edificat la Iaşi mănăstirea Sf. Sava), cât şi în Ţara Românească 
unde a preluat ca danie în 1614 din partea domnului Radu Mihnea vechea vatră a 
satului Vai de Ei devenită selişte pe timpul evenimentelor militare de la sfârşitul 
veacului al XVI determinând ulterior domnia să acorde înlesnirea refacerii satului cu 
oameni veniţi „de oriunde" a celor stimulaţi de temporarea slobozire de dări şi care 
preluând numele noului stăpân a devenit „Slobozia lui lanache". Stimulator pentru 
veneticii veniţi să refacă aşezarea umană grecul a realizat şi un loc de închinăciune. 
La 12 iulie 1633 mănăstirea lui lanache exista. Nu sunt clare condiţiile în care 
proprietatea postelnicului Ianache a ajuns în posesia domniei, cert este că la 14 
11eptembrie 1634 M.B. declara că preluând pe seama sa satele şi averea postelicului 
lanache (?! hiclenie, cumpărare, schimb) amplifică cele făcute de Ianache. Ca şi 
în alte cazuri preocuparea prioritară a fost să confere aşezământului c~racterul de 
fortificaţie, realizând o împrejmuire cu ziduri înalte şi groase, cu o intrare străjuită 
de un turn care, prin înălţimea conferită asigura posibilitatea de supraveghere a zonei 
pentru a asigura alarmarea în caz de necesitate. În privinţa formulări din în 1634 că 
cele întreprinse de M.B. este greu de crezut că a fost nevoit să pornească totul de 
la început. Este adevărat că de la data edificării de către Ianache trecuse maximul 
două decenii, timp în care evenimente potrivnice puteau înlătura sau ruina ctitoria 
ncestuia. Fie că a fost o razie a otomanilor sau a tătarilor, fie efectele cutremurului 
din 1628 cu o virulenţă sporită în zonă au degradat construcţia determinând pe M.B. 
sA realizeze totul din nou. Este greu de stabilit, până la aflarea unor alte surse, ce şi 
cât a preluat peiitru a duce mai departe. Un lucru este însă cert atunci şi pentru multe 
decenii viitoare contemporanii au ştiut de cele întreprinse de Ianache. Nu întâmplător 
în pictura iniţială tabloul votiv îi evocă pe amândoi ţinând chivotul ctitoriei pe care o 
încredinţează Domnului. Urmaşii la repictare, au păstrat această formulă. Veacurile 
11nnătoare au contribuit la o degradare care, la finalul de veac XX, a impus şi prin 
instituirea Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor să acorde aşezământului o atenţie 
deosebită, după restaurare spaţiile servindu-i pentru găzduirea noilor servicii. 

Amintind succint aceste ctitorii care i-au fost preocupare domnului M.B., 
fiecare cu specificul reliefului de amplasare, cu relaţia la drumurile ţării dar şi a 
hlilăduitorilor prăduitori, au avut în epoca ctitoririi dar şi ulterior meniri întru 
npărarea fruntariilor ţării. De la o efectivă temporară rezistenţă, la preluarea şi 

retransmiterea operativă a mesajelor, ce facilitau astfel adoptarea măsurilor optime 
pentru diminuarea urmărilor atacurilor, prin alungarea veneticilor, recuperarea 
persoanelor răpite şi bunurile prăduite. 
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Pentru această caracteristică a înfăptuirilor domnului M.B. sperăm ca viitoare 
cercetări a noi surse documentare să ofere un mai aprofundat prilej de înţelegere a 
opţiuni domnului bun gospodar de ţară. 

Cele concepute şi realizate de domnul Matei Basarab au avut răsunet în epocă, 
domnii ce i-au urmat la tronul Ţării Româneşti preluând multe din cele înfăptuite de 
predecesorul lor. Amintim în acest sens măsurile adoptate de ctitorul mănăstirii de 
pe muntele Furnica din masivul Bucegi, amplasată la poale pe tăpşanul acestuia 
Molomoţul, a dobândit din partea domnului Şerban Cantacuzino oameni bine instruiţi 
cu misiunea de a asigura ziua şi noaptea siguranţa aşezământului monahal definit cu 
denumirea de Sinaia, ei cu familiile respective fiind primii locuitori ai cartierului 
Izvor de pe Valea Prahovei, care, treptat, a devenit aşezarea umană pe care o definim 
azi ca Perla Carpaţilor, oraşul balneoclimateric Sinaia. 

Ca un corolar a celor enunţate este necesar ca trăitori în secolul XXI să ne 
reamintim de cele enunţate de Ion Heliade Rădulescu ca misiune prioritară pentru 
moştenitori: „Generaţia ce vine moşteneşte generaţia prezentă, ce a moştenit pe 
cea trecută, încât fiecare generaţie reprezintă un om mai întreg, mai avut, mai 
perfect, mai dotat cu drepturi şi datorii pentru că moşteneşte toate conchistele 
materiale şi spirituale ale generaţiilor trecute." 
Ion Heliade Rădulescu, Opere, vol. I, Editura pentru literatură, Bucureşti, 1967. 

SUMMARY 

Matei Basarab was one of the Walachian rulers duing whose time many 
ecc/esiastical monuments were built, that stil represent an important heritage, today. 
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Istoric, folclorist şi comentator a văzut lumina zilei la Densuş - Hunedoara 
( 1846) într-o familie de preoţi şi vechi nobili români. Harnic la învăţătură s-a format 
intelectual la Haţeg, Blaj şi Academia de Drept din Sibiu. Pregătit profesional, 
u practicat avocatura la Braşov şi Bucureşti. Atras de „cuvântul scris" îl găsim 
bibliotecar-arhivar la Biblioteca Academiei Române, apoi translator şi bibliotecar, 
toată viaţa, pe lângă Marele Stat Major al Armatei. Trimis de Academia Română 
a cercetat în arhive şi biblioteci din provinciile româneşti, Italia, Serbia, Ungaria, 
descoperind documente semnificative despre istoria românilor în secolele XVII
XVIll1. Parţial unele izvoare istorice cercetate au văzut lumina tiparului în culegeri 
de specialitate2 precum şi în periodice culturale cum erau „Familia", „Telegraful 
Român", „Federaţiunea'', „Transilvania", „Orientul Latin" şi ,,Analele Academiei 
Române". Erudit cărturar şi poliglot s-a remarcat şi prin ampla monografie 
dedicată luptelor ţărăneşti conduse de Horia3

- premiată de Academia Română al 
d'1rui membru corespondent era din 1880. Asemenea lucrare bogată în amănunte 
~· profunzime dezvăluie un larg orizont sociologic recunoscut şi prin înglobarea 
evoluţiei instituţiilor sociale alături de aspecte materiale şi spirituale. În acest 
domeniu s-a dovedit un precursor al operelor semnate de sociologii Eugen 
I ,ovinescu, Dimitrie Gusti şi David Prodan. 

O pasiune din tinereţe a manifestat N. Densuşianu faţă de folclor, tradiţii 
~i mitologie, toate socotite instrumente de primă importanţă în cunoaşterea istoriei 
unui popor. În epocă B.P.Haşdeu, pe baze folclorice, a emis unele ipoteze îndrăzneţe 
despre civilizaţia strămoşească, idei neîmpărtăşite de alţi contemporani. Densuşianu 
pornind de la valoarea documentară a folclorului, atrăgea atenţia asupra faptului istoric 
1elicfat în tradiţii, legende şi credinţe - erau aspecte neglijate de istorici - excepţie 

flldnd (după Densuşianu) N. Bălcescu şi AL M. Marienescu. Aflat la graniţa dintre 
111mantism şi criticism autorul nostru a descoperit treptat cultul valorilor româneşti 
111 tradiţii istorice, etnografice, lingvistice şi ritualuri magice din vremea revoluţiei 
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lui Horia, la valahii din Croaţia şi Istria proiectând o vastă colecţie de folclor care 
depăşea spaţiul românesc în favoarea lumii pluraliste şi diminuarea eurocentrismului 
în coordonate sud-est europene. În acest scop trimite un Chestionar despre tradiţiile 
şi antichităţile tărilor locuite de români 1893. 1895. În transfigurarea mitului folcloric 
solicită răspunsuri amănunţite despre daci, romani şi invaziile barbare. Urmărind 
să cuprindă tot spaţiul istoric al culturii româneşti sublinia sugestii metodologice 
despre mărturiile autentice culese de la bătrâni, interesat fiind şi de basme, cântece, 
proverbe, zicători, jocuri de copii, mitologie naţională - totul în stilul istoricismului 
modem născut în secolul al XIX-iea şi dominant în secolul următor. Răspunsurile 
au depăşit solicitările iar imensul material adunat din peste 930 de localităţi a folosit 
drept izvoare istorice în spiritul şcolii romantice (mitologice-istorice) din care făceau 
parte B.P. Haşdeu, Al. Odobescu, G. Tocilescu, Ionescu Gion, N. Densuşianu şi alţi 
cărturari. Monumentala culegere folclorică, valorificată insuficient de posteritate, 
aduce noi date în enciclopedia civilizaţiei naţionale aşezându-l pe Densuşianu în 
galeria marilor folclorişti români: B.P. Haşdeu, G. Tocilescu, G. Dem. Teodorescu, 
S.FI. Marian, Lazăr Şăineanu4 • Asemenea repertoriu al culturii primare are 
semnificaţia eternităţii neamului românesc, suma spiritualităţilor individuale. 

Dorind o patrie unificată şi personificată după limbă, cultură, tradiţii şi o 
nouă mitologie politică, în prezenţa unei mitologii fondatoare, Nicolae Densuşianu 
îşi diversifică chemarea spre studiul istoriei odată cu destinul comun al românilor 
despărţiţi temporar de hotare convenţionale. În sprijinul adevărului istoric respectat cu 
scrupulozitate şi f'ară menajamente a criticat aberanta teză imigraţionistă a profesorului 
austriac Robert Rosler, reluate ulterior şi de alţii. Cunoscător al cercetărilor româneşti 
şi în această problemă, fără să fie furat de patosul panegiric specific vremii sale, a 
pedalat pe argumentele continuităţii populaţiei în teritoriile nord-danubiene, comentând 
dovezile publicate anterior de istoricul A.D. Xenopol5. Pasiunea şi eleganţa discursurilor 
patriotice menite să menţină memoria istorică cu ecouri persistente l-a impulsionat pe 
transilvăneanul Densuşianu să reamintească generaţiilor prezente şi viitoare, luptele 
de rezistenţă tenace ale românilor împotriva tendinţelor expansioniste ale imperiilor 
vecine. Personalităţi militare şi diplomatice au fost reamintite românilor trăitori în 
comunităţi etnice distincte. Evocările sunt ştafete omagiale a lecturilor istorice, ca o 
bibliotecă deschisă, printr-o mutaţie de conştiinţă în timp, dorinţa şi existenţa de a fi 
împreună. De fapt scrisul istoric atunci alcătuia ipoteze de căutare a unei căi naţionale 
fiind lecţii morale şi politice văzute prin optica vremii respective - cu evidente lacune 
a instrumentelor de informare şi interpretare. Este firesc ca unele teme abordate să 
corespundă unei problematici de interes naţional aşa cum au făcut-o înaintaşii noştri -
o istorie de largă respiraţie (uneori poleită)6 • 

Efervescenţa intelectuală din ultimele decenii ale secolului al XIX-iea l-a 
găsit pe academicianul N. Densuşianu între tradiţie şi modernitate. Mişcarea culturală 
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tradiţională cu vocaţie erudită susţinea gândirea liberă (uneori fantezistă) şi analiza 
sumară a documentelor în defavoarea cunoaşterii aprofundate a izvoarelor istorice 
reprezentată de curentul nou al modernizării ("şcoala critică"). Densuşianu cu stilul 
său de viaţă sobră, discret, credincios faţă de trecut, cu aplombul său ardelenesc, cu 
tClrie de caracter şi curaj a luat decizia de a se transplanta într-o cultură de conexiuni 
ule civilizaţiei umane şi tiparele istorice la care face trimitere şi venerabilul Neagu 
l>juvara în lucrarea sa Civilizaţii şi tipare istorice. A căutat N. Densuşianu prin Dacia 
preistorică un condominium regional, mult mai larg, întemeiat pe comuniune maternă, 
limbă, cultură, obiceiuri şi interese comune. Şi-a imaginat implicarea unor populaţii 
untice lipsite parţial de viaţă sedentară, de organizare statală ş.a.m.d. Sesizând lipsa 
unei mitologii politice unificatoare autorul s-a străduit să descifreze premisele 
Jestinului comun prin intermediul folclorului local şi zonal cu ramificaţii ce depăşeau 
cu mult frontierele trasate în Antichitate şi Evul Mediu. Puţinătatea izvoarelor istorice 
cunoscute atunci l-au determinat să opteze în prim plan pe sursele găsite în folclor. 
l'n elaborarea noilor orizonturi culturale cu subsidiare dunărene, central-europene şi 
11ud-est balcanice, scenariile concepute erau dificil de cuprins în cadrul confluenţelor 
etnice în continuă mişcare. Autorul, un gânditor şi căutător singuratic, hrănindu-se 
dintr-un simţ aparte favorabil dimensiunilor civilizaţiei umane a scris sub impulsul 
unei dorinţe pe care o intuia, fără sa o poată explica suficient. Referinţele critice 
utilizate au cuprins autori români, străini şi o necesară iconografie. Valoarea cărţii 
vine mai mult din puterea de a ne transpune de partea unor trăiri inexplicabile în 
profunzimea lor. Textul dens şi greoi de lecturat impune prin dimensiuni şi erudiţie, 
uimeşte prin ipoteze temerare despre o străveche civilizaţie (imperiul pelasg) al cărui 
rcntru ar fi fost pe teritoriul Daciei - leagăn al întregii civilizaţii mediteraneene. 
I Inele dovezi erau, potrivit lui Densuşianu, monumentele megalitice din munţii 
ltucegi şi Ceahlău, susţinute prin diverse tradiţii populare. Mărturiile considerate de 
nutor indubitabile, n-au fost confirmate de cercetările ulterioare făcute de specialişti 
formaţi în spiritul cunoaşterii faptului istoric printr-o rigoare ştiinţifică şi amploarea 
llxuminării dovezilor certe (noul curent critic se opunea romantismului de nuanţă 
iluministă). Noul demers istoriografic, cu unele aprecieri neacademice adresate 
„hlltrânilor" istorici (N. Densuşianu, G. Tocilescu, Ionescu-Gion) a fost adoptat de 
o pleiadă de oameni de carte interbelici7. Spiritualitatea modernă românească se 
muluriza apropiindu-se de cercetările în dimensiuni europene. 

În decursul secolului trecut structuri politice şi intelectuale prin dialoguri 
Intre culturi şi civilizaţii au scos în evidenţă imposibilitatea egalizării multiculturale 
111r cooperarea prin globalizare fiind obligată să ţină seama de multitudinea de 
rnmunităţi, culturi, limbi şi tradiţii conservate de istoriile naţionale. Generalizările 
~i etichetările sunt de ocolit. Istoricul are rol de cronicar-comentator nu de judecător. 
Împotriva tuturor evidenţelor idealizarea istoriei noastre şi a tot ce este românesc 
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poate să fie înlocuită cu un echilibru realist bazat pe onestitate în aprecierea valorilor 
trecute şi prezente. Limpezimea argumentelor şi elocvenţa exemplelor sunt punţi de 
legătură între opiniile lui N. Densuşianu şi ale istoricilor din prezent. O nouă ecuaţie 
interpretativă nu poate să ocolească, pe lângă alte noutăţi, arta rupestră, tăbliţele 
descoperite la Sinaia ş.a.m.d. O altă ipoteză de căutări conexe se poate opri şi la 
examenul A.D.N. inexistent până în pragul anului 2000. În sfârşit demonstraţiile 
au cantităţi de exemple interesante de comparat între ele prin procedee modeme 
de cercetare. Accesul la consultarea surselor primare ne îndreaptă spre cărări 

care înlătură unele îndoieli şi presupuneri considerate hazardate. Selecţionarea şi 
evaluarea trecutului, demn de încredere, ne solicită să medităm mai adânc asupra 
conţinutului „ascuns" în manuscrisele lui Nicolae Densuşianu, conservate la 
Biblioteca Academiei Române. Scriitura captivantă aparent excentrică în această 
arhivă, nu suficient de concludentă, impresionează prin complexitatea unghiurilor 
de abordare, îndeamnă la spargerea clişeelor convenţionale la nivel profesional, cu 
resurse intelectuale existente. În zilele noastre când cooperarea şi globalizarea ridică 
noi şi noi semne de întrebare, reeditarea critică şi circumspectă a Daciei preistorice 
poate demonstra că cercetările umaniste deschid noi orizonturi ştiinţifice, sfidează 
ignoranţa şi dispreţul faţă de cultură. Se vor împlini 100 de ani de la prima ediţie a 
cărţii amintite iar reeditările din 2002-2004 sunt un semn bun8

• Rezistenţa în timp cu 
respectul faţă de adevărul istoric se află şi la Academia Română, Biserica Ortodoxă 
şi Biserica Greco-Catolică. Românii aflaţi sub dominaţie străină până la 1918, îşi 
împărtăşeau şi experimentau în cadrul acestor instituţii forme şi mijloace în sprijinul 
doleanţelor naţionale. Din generaţia lui N. Densuşianu făceau parte bănăţeni (Enea 
Hodoş), ardeleni (Iosif Vulcan), bucovineni (Ion Nistor), basarabeni (Pantelimon 
Halipa)- numele lor poate continua. Tezaurul lor de gândire şi reflecţie cu deferenţele 
de rigoare, cuprindea folclorul, beletristica şi istoria cu ştiinţele ei auxiliare9

• 

Indiscutabil Dacia preistoricăl.!! este o operă interpretativă. Ea jalonează o 
deschidere pe care puţini se încumetau să o aprofundeze. Este suficient să-i amintim 
pe Cantemir, Haşdeu şi Tocilescu. Autorul s-a angajat în redefinirea relaţiei dintre 
real şi virtual propunând generaţiilor viitoare depăşirea canoanelor cunoaşterii critice 
a adevărului absolut care, în ultimă instanţă este o iluzie. Cu trecerea anilor imaginea 
cărturarului Nicolae Densuşianu a suferit amendări, ingerinţe şi chiar denaturări 
uitându-se tematica monografiei ce stabileşte corespondenţe între istoria românilor 
şi istoria universală dintr-o perspectivă comparată. S-au accentuat mult existentele 
confuzii şi suprapuneri evidente, unele depăşind hotarul între natural şi supranatural. 
Trebuie să recunoaştem subiectivismul inerent oricărui demers istoriografic cu 
estimare locală şi regională, cu împliniri şi deziderate. Şi din asemenea considerente 
istoricii sunt chemaţi să participe la reeditări critice. 

Biografia şi bibliografia vieţii şi operei academicianului Nicolae Densuşianu 
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sunt, până în prezent lacunare, lipsite de anumite repere, şi, evident de un divers 
material documentar efemer cercetat. Cu altă deschidere a cunoaşterii umane şi 

diminuarea disconfortului emoţional întâlnim la savantul de talie internaţională, 
Nicolae Iorga, care la 3 aprilie 1911, în urma decesului lui N. Densuşianu spunea: 
„S-a dus dintre noi un om tăcut şi aspru. neînduplecat şi fanatic. un vizionar de 
1uînduri mari. de ipoteze imposibile. de fantastice teorii îndrăzneţe „. acest om părea. 
w statura lui înaltă. cu aspra lui privire. cu bătrâneţea lui dârză. cu vorba-i puţină şi 
sila de lume. icoana însăşi a nenorocului nostru care nu se dă. a înfrângerii noastre 
~ure în tăcere găseşte după cea din urmă luptă pierdută clipa celei mai apropiate 
rOzbunări. Si e păcat că s-a dus în mormânt fără să aibă singura bucurie de care 
11ufletul său fără de zâmbet era în stare" 11 • În ciuda faptului că scriitorii vechi sunt 
i~noraţi în prezent, scrisul lor schiţează şi o filozofie practică manifestată şi la N. 
I >cnsuşianu, cel care ocupă un loc individualizat, loc pe care nimeni nu-l poate 
disputa. Controversele activităţilor sale sunt şi rămân alimentate de admiratori şi 
udversari - spre binele perspectivelor integratoare şi perenitatea lor12

• 

l(cferinţe critice. Note 
1 Mircea Vâlcu - Mehedinţi, Nicolae Densuşianu - Omul şi opera. Dacia preistorică. 
Revoluţiunea lui Horia în Transilvania şi Ungaria, 2009 
1 

( 'olecţia „Hurmuzaki" 1877-1897 şi Monumente pentru Istoria Terei Făgăraşului, 1885. 
1 Nicolae Densuşianu Revoluţiunea lui Horia în Transilvania şi Ungaria 1784-1785. 
~nisă pe baza documentelor oficiale, 1884. 
1 Iordan Datcu, Dicţionarul etnologilor români, 3 vol„ 1998-2001. 
1 Nicolae Densuşianu. Note critice asupre scrierii D-lui A.D.Xenopol „Teoria lui 
Ru~'', 1885. 
'' Nicolae Densuşianu, Cercetări istorice în arhivele şi bibliotecile Ungariei şi ale 
l'rnnsilvaniei, 1880; idem, Originea şi importanţa istorică a cavaleriei române, 
I 1)() I; idem, Fabula Traiana şi cele două sisteme ale drumului strategic roman din 
Clisura Dunarii, 1903; idem, Aniversarea de patru secole de la moartea lui Ştefan cel 
Mure Domnul Moldovei, 1904; idem, Domnii glorioşi şi căpitanii celebri ai Ţărilor 
Rumâne, 1912 (scriere postumă). 
' Al. Zub, De la istoria critică la criticism. Istoriografia română sub semnul 
111udcmităţii, 2000. Reprezentanţii noului curent istoriografic au fost N. Iorga, D. 
t lnciul şi I. Bogdan. 
• 111 anul 2002 Editura Arhetip din Bucuresti a retipărit în ediţie anstatică Dacia 
111 cistorică. În 2003-2004 Editura Obiectiv din Craiova a retipărit lucrarea cu ilustraţia 
u11ginală. Alte ediţii din 1986 şi 1987 s-au publicat cenzurate 
" I >ori na N.Rusu, Membrii Academiei Române 1866-2003, 2003; Mircea Păcurariu, 
IJ1~1ionarul teologilor români, 2002. 
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io Dacia preistorică publicată postum în 1913. Introducere de C.l.Istrati. 
11 N. Iorga, Oameni cari au fost. 1-2. prima ediţie critică integrală, 2003, p. 306-307. 
12 Toleranţa societăţii democratice în care trăim a nuanţat diferit comemorarea de 
la Putna - 15 august 2011 - organizată de Liga Studenţilor Români din Străinătate, 
reuniţi în „România Jună". Azi, spectrul politic a născut extremele de stânga şi 
dreapta, ele sunt dificil de distins hrănindu-se cu valori extrase cu dibăcie din 
contextul unor lucrări ideologice. Lipsa liderilor spirituali şi promovarea valorilor 
reale vor cunoaşte zorile normalităţii şi însuşi fundamentul social postdecembrist 
după anul 2050. 

SUMMARY 
The paper presents a controversed personality of the Romanian 

historiography, Nicolae Densuşianu, whose activity was mainly concemed about 
the origins of the Roman ian people. His main work, entitled „ Prehistoric Dacia" is 
most appreciated by those who stress the importance of the Dacian element in the 
Romanian ethnogenesis. 
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Academicianul Nicolae Densuşianu în anii maturităţii 

Obiecte din ceramică - britanice şi greceşti 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



66 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXVI 

COMEMORAREA A 200 DE ANI 
DE LA RUPEREA BASARABIEI DIN TRUPUL MOLDOVEI 

BASARABIA ÎN INIMA ŞI ÎN MINTEA 
LUI APOSTOL D. CULEA 

prof. univ. dr. Radu Ştefan Vergatti 
av. dr. Cristina Vergatti 

Anul acesta, 2012, se împlinesc două secole de la comemorarea cedării 
pământului moldovenensc dintre Prut şi Nistru, cu populaţie românească, de către 
Sublima Poartă Imperiului Ţarist. 

Predarea acestui teritoriu s-a realizat prin tratatul de pace semnat la 27 
martie 1812, în fastuosul salon al palatului omului politic balcanic, armeanul Manuc 
bei Mirzaiani1 aflat în Bucureşti2 • Actul prin care sultanul ceda ţarului un teritoriu pe 
care nu-l deţinea în virtutea drepturilor intemaţionale3 , dar pe care a fost obligat să-l 
iscălească la presiunile ambasadorului Regatului Marii Britanii4, nu a fost uitat de 
români. A fost privit constant ca un abuz, un act de lăcomie al Imperiului Ţarist, care 
încerca astfel să înainteze spre Istanbul. Intelectualii din România şi cei corecţi din 
Basarabia au demonstrat neîntrerupt că pe ambele maluri ale Prutului trăieşte acelaşi 
popor, cel român. În cadrul acestei mişcări ample a masei imense a oamenilor de rând 
un rol deosebit, permanent, l-au avut preoţii, institutorii şi învăţătorii. În ultima parte a 
secolului al XIX-iea, adevărat veac al formării statelor etnice prin spulberarea imperiilor
închisori ale naţiunilor, în fruntea intelectualilor s-au situat nume remarcabile. A fost 
cazul, în România, a unor profesori ca Nicolae Iorga, Constantin Rădulescu-Motru, 
A. C. Cuza, Ion Bogdan-Duică etc. Nicolae Iorga a reunit în jurul lui, prin „şcoala 
de vară" de la Vălenii de Munte, o serie de vârfuri ale învăţătorimii româneşti. Între 
aceştia s-au remarcat Apostol D. Culea, Ion Mihalache, D. V. Ţoni, T. Pamfil etc. 

1. Pentru viaţa şi activitatea lui Manuc bei Mirzaiani, v. Gheorghe Bezviconi, Manuc Bei, ed. a doua, 
Chişinău, 1938; Ştefan Ionescu, Manuc Bei: zaraf şi diplomat la începutul secolului al XIX-iea, Cluj
Napoca, 1976, passim. 
2. Pentru una din cele mai recente şi amănunţite descrieri ale condiţiilor de încheiere a păcii, v. Paul 
Cemovodeanu, Basarabia. Drama unei provincii istorice româneşti în context politic internafional 
(/806-i820), Bucureşti, 1993, p. 37-64; istoria românilor, voi. VI, Românii între Europa clasică şi 
Europa luminilor(/ 711-i 82 /), coord. P. Cemovodeanu, Nicolae Edroiu, Bucureşti, 2002, p. 697-720. 
3. Ibidem. istoria românilor, voi. VI, ed. cit., p. 591-598. 
4. Ibidem; Paul Cemovodeanu, op. cit„ p. 37-64. 
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Cu toate că ei erau institutori, niciodată nu au uitat originea lor rurală, nevoia 
de a lupta pentru ridicarea culturală a satelor. Am făcut această precizare deoarece, 
până imediat după primul război mondial exista o deosebire între institutori şi 

învăţători. Primii erau destinaţi să predea în ciclul primar în mediul urban, cei din a 
doua categorie, a învăţătorilor - în acelaşi ciclu, dar în mediul rural. 

Aceşti institutori au fost atraţi în viaţa politică, formaţi în special de ideile 
naţionale, promovate de Nicolae Iorga şi A. C. Cuza şi de cele corporatiste susţinute 
de Constantin Dobrescu-Argeş şi apoi Constantin Stere. 

În cadrul „Şcolii" de vară de la Vălenii de Munte s-a impus şi s-a afirmat 
Apostol D. Culea. Era unul dintre principalii discipoli ai profesorului N. Iorga. 

Apostol D. Culea, bunicul vitreg matern al lui Radu Ştefan Vergatti, s-a născut 
111 6 august 1882 în satul Sudiţi din judeţui Ialomiţa. Părinţii lui, Dumitru şi Maria, erau 
\!lrani înstăriţi, proveniţi, după tradiţia orală a familiei, din rândul mocanilor emigraţi 
in secolul al XVIII-lea din Mărginimea Sibiului. Apostol, sau Lică, aşa cum era alintat 
in familie, era cel mai mic dintre cei 12 copii câţi au avut părinţii săi. Dintre aceştia 
nu trăit trei fete5 şi Apostol. Tatăl lui Apostol, Dumitru, a decis să facă efortul material 
~i să-l dea la învăţătură, la Şcoala Normală din Galaţi6 • După o copilărie dominată 
de mama sa, o femeie înaltă, muncind ogorul încinsă cu un brâu, de care era legată o 
copaie în care era un copil, Apostol, şi după absolvirea cursurilor din comuna natală 
unde preda dl. Trandafir, vlăstarul adolescent al familiei Culea s-a îndreptat către 
oraşul-port Galaţi. Acolo a urmat, între anii 1897-1902, cursurile şcolii Normale .. La 
nhsolvire a fost numit institutor la Şcoala de Aplicaţie a şcolii Normale - Galaţi7. 

În anul 1905, datorită criticii severe pe care Apostol Culea a adresat-o unei 
p!lrţi a corpului didactic de la Şcoala Normală din Galaţi, pentru că deplângea lipsa 
unor serioase criterii la selecţionarea profesorilor de şcoli normale şi arăta cât de 
multe „elemente slabe se găsesc tocmai în şcoalele cu misiunea de a forma pe viitori 
luminători ai poporului", Apostol D. Culea a fost mutat disciplinar, ca o răzbunare, 
lu Tulcea şi apoi mai departe în Delta Dunării8 • Acolo, în imediata vecinătate cu 
y,raniţa Basarabiei, pe care o cunoştea din poveştile învăţătorului său din Sudiţi, 
iii. Trandafir, care era basarabean fugit în România după reunirea din 1878, tânărul 
Apostol a luat legătura direct cu realităţile locului, cu românii dintre Prut şi Nistru. 

Acolo şi-a dat seama şi a înţeles argumentat unitatea întregului popor român. 
A început apropierea de profesorii Nicolae Iorga, A. C. Cuza, C. Stere, C. Rădulescu-

'.Una dintre fete s-a măritat cu învăţătorul Ion Fotă, care în 1982 a fost co-organizator alături de Radu-Ştefan 
Vcrgatti al centenarului Apostol D. Culea. Manifestarea a avut Ioc în Comuna Sudiţi, Judeţul Ialomiţa. 
<• G. T. Dumitrescu, Învăţătoru/ Apostol D. Cu/ea, în Omagiu lui Apostol Cu/ea, Bucureşti, şcoala 
l'oporului, 1940, p. 215-216. 
/.Ibidem. 
N. Cf. D. V. Ţoni, Pentru Apostol D. Culea, în Omagiu lui Apostol Cu/ea, ed.cit., p.17-18 
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Motru etc., care din anul 1906 au pus bazele temeinice ale mişcării naţionale pentru 
întregirea României. 

Din aceiaşi ani datează şi conceperea unor lucrări cum ar fi ,,Învăţământul 
despre natură''9, mult apreciată de prof. Ion Simionescu, culegerea de povestiri 
păstrate de memoria colectivă publicate ulterior sub titlul „Când moldovenii făceau 
strajă la Nistru"10

, precum şi „Povestiri cu domnul nostru Isus Christos, alese din 
literatura lumii"11 • 

Din anul 1906 a început să frecventeze „şcoala" de la Vălenii de Munte şi să 
publice în ziarul ,,Neamul românesc", seria politică şi seria culturală, al lui Nicolae 
Iorga12

• Din aceeaşi perioadă, Apostol Culea a început să colaboreze cu articole la 
ziarele basarabene „Basarabia"13, şi apoi la „Cuvânt Moldovenesc"14

• În cuvinte 

9. Cf. Apostol D. Culea, Învăţământul despre natură, Neamul Românesc, Vălenii de Munte, 1910. 
l O. Idem, Când moldovenii făceau strajă la Nistru, ed. I, Tipogr. Jockey Club, Bucureşti, 1926. 
11. Idem, Povestiri cu domnul nostru Isus Christos, alese din literatura lumii, Tip. Liceului Carol I, 
Craiova, 1928; republicată în anul 1999, de editura Leal, la Bucureşti, fără a se fi cerut acordul niciunia 
dintre membrii familiei. 
12. Cf. G. T. Dumitrescu, op. cit„ p. 222-223. În articol este reprodusă mărturia lui Apostol D. Culea: 
„Generaţia mea s-a desvoltat sub trei curente sincronice, cu puncte de contact între ele variate, cu 
rezonanţe variate la sate şi în comunitatea învăţătorească: curentul haretist, cu activitatea lui extraşcolară 
şi cooperatistă, curentul poporanist dela „Viaţa Românească" şi curentul sămănătorist-naţionalist al d. 
Prof. Nicolae Iorga. Noi, cei grupaţi la revista „Vremea Nouă", aparţineam mai mult sau mai puţin 
unuia din aceste mişcări sociale, după temperament şi preocupări. Ion Mihalache, de pildă, înclina 
mai mult spre cele două curente dintâi. Eu şi cu Şoni, At. Necula, Petre Ştefănescu-Dragomir, Ion 
Ciocârlan„.eram cu totul absorbiţi de personalitatea d. Iorga. Dacă am fost puternic înrâurit de curentul 
iorghist (eu mai mult în latura culturală, Ţoni în cea politică şi amândoi conducând secţii de ale Ligii 
Culturale, foarte active), atât de multiplu în manifestări începând dela literatura „Sămănătorului", trebue 
să recunosc că au făcut rânduială în cugetarea mea din întâia tinereţe şi prof. A. C. Cuza, îndeosebi prin 
cărţile Despre Poporaţie şi Naţionalitatea în artă; prof. C. Rădulescu-Motru prin cărţile Cultura română 
şi politicianismul, Ştiinţă şi Energie, Aurel C. Popovici prin cartea Naţionalism sau Democraţie? („.) 
Vestitele cursuri de vară dela Vălenii de Munte, cu tineret din toate provinciile româneşti încă neunite, 
le-am cercetat an cu an. Aici mi-am lărgit orizontul spiritual, de aici plecam cu setea de a şti tot mai mult 
şi tot mai multe în diversitate. Chiar şi pedagogia nouă, tot la Văleni s-a vorbit de ea pentru întâia oară. 
(„.) Căci la Văleni, contingentul învăţătoresc era cel mai numeros; şi Ţoni era agentul recrutor. Tendinţa 
de a ne privi profesia, specialitatea, prin ideologia culturii naţionale, ei, d-lui Iorga o datorez." 
13. În primă formă, ziarul Basarabia a apărut în decembrie 1905 la Geneva, dar având scris pe 
frontispiciu că era editat la Chişinău. Acest prim ziar, care-i avea redactori pe Zamfir C. Arbore şi pe 
dr. Petre Cazacu, a avut doar 6 numere. Din 24 mai 1906 acest ziar a fost continuat de altul cu acelaşi 
nume, avându-i ca redactori pe Em. Gavriliţă, Vasile Hartia, Ion Pelivan. El a fost interzis la 12 martie 
1907, datorită publicării în paginile lui a poemului Deşteaptă-te române, de către Pintilie Cubolteanu 
(Pantelimon Halippa); în anul 1930 ziarul Basarabia a apărut sub acelaşi titlu, la Chişinău. Aceste două 
ziare au apărut din iniţiativa şi sub conducerea prof. C. Stere şi a emulilor lui. Celelalte ziare apărute 
sub denumirea Basarabia (1918-1919; 1924 etc.) au fost cu apariţii în general neregulate, la care nu a 
colaborat Apostol D. Culea. 
14. Apostol Culea a colaborat la prima serie a ziarului „Cuvânt Moldovenesc" de la Chişinău, între 
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pătrunse de căldura sufletului a descris Apostol Culea primirea în iunie 191 O, la 
Vălenii de Munte, de către Nicolae Iorga a lui Ioan Pelivan, „părinte al mişcării 
naţionale din Basarabia". „Un zvon prinsese să umble printre noi cursiştii, într-o 
seară din vara anului 191 O: sosesc nişte moldoveni din Basarabia: Cine sunt? Din 
ce parte a Basarabiei vin? Cum au îndrăznit să treacă Prutul de acolo, de unde ştirile 
ajungeau la noi rare şi aproximative, ca din lumea Planetei Marte? Cum or fi la 
chip şi la port? şi în temperatura Vălenilor de atunci, solii de peste Prut ne păreau 
coborâţi din Neamul Şoimăreşti/or(. . .). În aşteptarea mosafirilor, trăiam o Moldovă 
de închipuire de pe la 1600, când o uşă se deschide. Abea îţi face loc în sala ticsită un 
voinic blond, înalt, cu nas de şoim, urmat de o doamnă. Era Ion Pelivan de la Bălţi 
şi o rudă a sa Doamna Ouatu, preoteasă dacă nu mă înşel. Privirile electrizate ale 
ascultătorilor s-au pironit pe noii veniţi, nu mai puţin emoţionaţi ca noi. Ne-am ridicat 
în picioare şi cred că ropotele ne-au tăbăcit palmele în seara aceea. ( ... )Veniseră la 
noi în seara aceea cele două Basarabii de atunci: una pe jumătate rusificată, dar cu 
o licărire de conştiinţă naţională, care se dorea totuşi păstrată şi cealaltă Basarabie, 
trează, încrezătoare în destinul unificator, ce va să fie ... " 15 

Imediat s-au rostit cuvinte de bun sosit din partea prof. N. Iorga şi a lui I. 
Pelivan. Vorbitorii au fost îndelung aplaudaţi şi ovaţionaţi de cei prezenţi 16• 

Între Apostol D. Culea şi Ion Pelivan s-a născut un sentiment de simpatie 
reciprocă. El va dura toată viaţa. Afirmaţia ne-o sprijinim pe corespondenţa purtată 
de cei doi. La 29 septembrie 191 O Ioan Pe livan scria şi răspundea lui Apostol Culea, 
care-i trimisese textele şi notele de la „Balada Oltului" şi de la „Baba Hârca", „ ... ce 
la toţi au plăcut"17 • 

În vara anului 1912, în timpul vacanţei şcolare, Apostol Culea, împreună cu 
prietenii săi D. V. Ţoni şi Nicolae Dunăreanu, au închiriat vaporul ,,Domnul Tudor" 
Şi au organizat o excursie pe Dunăre, de la Galaţi până la Ismail. La ea au participat 
160 de profesori şi învăţători din Brăila, Galaţi şi Tulcea. Ajunşi în marele port 
dunărean Ismail, cu populaţie românească aflată sub stăpânire rusească, profesorii şi 
institutorii români au cântat şi au declamat versuri ce aminteau de vremurile trecute, 

nnii 1913-1921. Din 1917 ziarul şi-a schimbat denumirea în „Sfatul Ţării'', organ oficios al guvernului 
ll11sarabiei, la care deasemeni a colaborat Apostol Culca. 
I~. A.N.l.C„ fond 1449, dosar 215, f. I. 
16. Ibidem. 
17. Cf. Ioan Pelivan, Deşteptarea naţională. Corespondenţă. Memorii (1900-1918), îngrij. de Gheorghe 
Negru, în ,,Destin românesc. Revistă de istorie şi cultură", serie nouă, An IV (XV), nr. 5-6 (63-64), 
Institutul Cultural Român, Chişinău, 2009, p. 48-49. pentru corespondenţa dintre Ioan Pelivan şi 
Apostol D. Culca a se vedea şi scrisorile depuse în anul 1982 la Muzeul Memorial Apostol D. Culca din 
Sndi\i, Ialomiţa; epistolele au fost încredinţate de văduva lui Apostol D. Culca, Natalia Louise Culea, 
110 fiica ei, Natalia Theodora Ciobanu şi de fiul acesteia din urmă, Radu Ştefan Vergatti, dlui. Răzvan 
I 'iucA, director al Muzeului Judeţean Ialomiţa. 
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când acolo străjuiau domnitorii Moldovei. 
Vizita a avut un răsunet puternic între învăţătorii şi românii din Basarabia. Din 

fericire autorităţile ţariste, în special Ohrana, nu şi-au dat seama imediat de implicaţii. 
Vaporul ,,Domnul Tudor" şi-a pus zbaturile în mişcare şi s-a întors rapid la Galaţi 18 • 

Apostol Culea şi D. V. Ţoni au publicat articole entuziaste despre acea vizită în 
ziarul „Neamul românesc", condus de profesorul Nicolae Iorga. Abia atunci autorităţile 
ruseşti din Basarabia şi-au dat sema de însemnătatea vizitei la Ismail şi de implicaţiile ei.19 

Apostol Culea era cunoscut de poliţia ţaristă. Era înregistrat ca un 
propagandist român, militant pentru unirea străvechiului pământ moldovenesc cu 
România. Catalogarea lui în acest sens s-a făcut şi datorită colaborării la ziarele 
din Basarabia. Din fericire pentru Apostol Culea el a primit în anul 1912 o bursă 
pentru Italia20

• A plecat acolo. Călătoria timp de un an i-a fost de folos deoarece a 
învăţat bine limba, a cunoscut realităţile culturii italiene, în special ale pedagogiei şi 
a luat contact nemijlocit cu mişcarea socialistă din Romagna şi Emilia. Cele văzute 
şi învăţate acolo le-a consemnat în cartea „Însemnări din cultura ltaliei"21

• 

Plecarea în străinătate nu a provocat o ruptură a legăturilor lui Apostol Culea 
cu fruntaşii românilor din Basarabia. Doar a ieşit momentan din vizorul Ohranei şi al 
Siguranţei Statului din Regatul Român. 

Au urmat anii primului război mondial. Apostol Culea a fost mobilizat în 
cadrul aparatului de propagandă al armatei. După intrarea Regatului României în 
război (noaptea de 14/26-15/27 august l 916)Apostol Culea a scris o serie de articole 
în „Neamul românesc" şi a rostit numeroase conferinţe în faţa trupelor române. 

În timpul războiului, în anul 1917, s-a produs o mare cotitură în direcţia 
relaţiilor Regatului României cu Basarabia. Se ştia că în Imperiul Ţarist era o 
puternică mişcare ce urmărea crearea statelor etnice. S-a ajuns la prima dezmembrare 

18. Cf. De vorbă cu prozatorul Nicolae Dunăreanu, în ,,Basarabia literară", an l, nr. 19, 3 august 1942. 
19. Ibidem. Nicolae Dunăreanu relata: „Ca să putem înşela supravegherea ruşilor, am numit această 
excursie „Excursia profesorilor secundari". De fapt era făcută sub auspiciile Ligii Culturale. Excursia a 
fost foarte bine organizată, oficialităţile din lsmail primindu-ne cu muzică şi cântându-ne Imnul Regal 
Român. Noi am avut un taraf de lăutari de la Galaţi, care a răspuns cu imnul ,,Boje Ţarea Hrani" 
(Doamne, păzeşte-l pe ţar). Pentru prima oară de la 1877, a ancorat în portul Ismail un vapor românesc. 
Tot oraşul ieşise în întâmpinarea noastră cu flori. Entuziasmul părea de nestăvilit. După o primire 
oficială, sărbătorească, Ţoni şi Culea au făcut imprudenta de au scris în „Neamul Românesc" un 
articol, în care arătau dedesubturile acestei excursii. Din cauza aceasta am avut mari neplăceri cu ruşii" 
(ibidem); a se vedea acelaşi eveniment, relatat tot de N. Dunăreanu, Cu anii în urmă. O excursie în 
Basarabia sub ruşi, în Omagiu lui D. V. Ţoni, Tiparul Oltenia, Bucureşti, 1939, p. 45-49. 
20. Cf. Apostol D. Culea, Cu D. V. Ţoni şi despre D. V. Ţoni (Amintiri), în Omagiu lui D. V. Ţoni, ed. 
cit., p. 27-29. 
21. Apostol Culea, Însemnări din cultura Italiei, Editura Institutului de Arte Grafice „Tipografia 
românească", Bucureşti, 1914. 
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a Imperiului Ţarist. A abdicat ţarul Nicolae II (2 martie 1917). Puterea politică din 
Rusia căuta noi structuri. Atunci au izbucnit flăcările mişcărilor etnice. În martie
aprilie 1917 în Basarabia a apărut şi s-a consolidat Partidul Naţional Moldovenesc 
ca urmare a acţiunilor întreprinse asiduu de Ioan Pelivan, Ştefan Ciobanu, Ioan 
Văluţă22 • În programul partidului se arăta că se luptă pentru „slobozenie'', naţională, 
bisericească şi culturală23 • Câteva zile mai târziu, la 6-7 /19-20 aprilie 1917 fruntaşii 
populaţiei din Basarabia au cerut autonomia regiunii, folosirea limbii române în 
administraţie, predarea în şcoli în limba română, în fine, slobozenie pentru români24

• La 
18 aprilie/I mai 1918, în Chişinău, a avut loc întâlnirea delegaţilor Sfatului (Sovietului) 
Soldaţilor şi Ofiţerilor Români şi a reprezentanţilor Partidului Naţional Moldovenesc. 
S-a cerut imediata constituire a Sfatului Ţării, ca organ conducător al Basarabiei. 

Reacţia bolşevicilor nu a întârziat. La Odessa a fost convocat congresul 
Partidului Socialist Român din Basarabia. Nu a avut forţa necesară pentru a mobiliza 
un număr minim de delegaţi. 

În schimb, în mai 1917, la Chişinău, s-au desfăşurat lucrările Adunării Corpului 
Didactic din Basarabia. În unanimitate s-a cerut autonomia Basarabiei în cadrul 
Imperiului Rus. Nu trebuie neglijată situaţia creată prin participarea la acea Adunare a 
unor profesori şi învăţători din România. Ei au venit în calitate de simpli observatori, 
uşa cum au fost Onisifor Ghibu, Andrei Oţetea, Apostol Culea, D. V. Ţoni etc. Ca 
unnare a derulării rapide a evenimentelor, la 23 mai/4 iunie 1917, în Palatul Libertăţii 
din Chişinău, delegaţii au hotărât alcătuirea Comitetului Central executiv moldovenesc 
ul uniunii soldaţilor şi ofiţerilor. A fost primul organ central de coordonare a activităţii 
politice din Basarabia. Preşedintele lui a fost ales Gheman Pântea.25 

La 20 noiembrie 1917, la Chişinău, Comitetul s-a transformat în Sfatul 
Tl\rii, organ executiv şi legislativ care urma să conducă Basarabia. Era o necesitate 
pentru oprirea acţiunii rapide în vederea adâncirii realizărilor revoluţiei din februarie 
1917 din Rusia. În vederea acestui scop, premierul Rusiei, avocatul Al. Kerenski 
ii trimisese în Basarabia încă din iunie 1917 pe Ion Inculeţ26, consăteanul lui Ioan 
Pclivan. Bolşevicii, la rândul lor, au încercat să oprească mişcarea românească 

prin comisari trimiţi de la Petrograd, Moscova şi Kiev. Între cei care au acţionat 
i11 Basarabia, în mod brutal, armat, împotriva românilor, îi putem aminti pe Iona 
lukir, fiul unor farmacişti evrei din Chişinău, viitor mareşal al URSS, Gh. Laifer, L. 

J.J.. Cf. Ion Constantin, Ion Negrei, Gheorghe Negru, Ioan Pelivan. Părinte al mişcării na/ionate din 
/111.wrabia, Editura Biblioteca Bucureştilor, Bucureşti, 2011, p. 82-83 şi urm. 
}. I. Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, De la statul geto-dac la statul român unitar, Bucureşti, 1983, p. 556. 
H Ibidem, p. 557. 
l 'i. Cf. Ion Constantin, Gherman Pântea. Între mit şi realitate, Ed. Biblioteca Bucureştilor, Bucureşti, 
/OJO, p. 40-41. 
Jti. Cf. I. Constantin, I. Negrei, Gh. Negru, op. cit„ p. 89. 
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Fiţelev, L. Sepetievski, Vasiliev-Totleboim etc. 
Lor le-au răspuns intelectualii români, veniţi din toată România. Ei au mers, 

în căruţe, din sat în sat, în întreaga Basarabie pentru a pleda în favoarea unirii cu 
România. Între cei care au luptat cu forţa cuvântului contra armelor bolşevice şi-au 
înscris numele Onisifor Ghibu, Andrei Oţetea, Apostol Culea, Nicolae Dunăreanu, 
George Tofan, V. Haneş, G. Munteanu-Râmnic, Mihail Sadoveanu, Constantin 
Agârbiceanu, Ion Minulescu, N. Beldiman etc. Au avut succes. Românii i-au urmat. 

Au fost ajutaţi şi de legile apărute atunci în Rusia. În 14/27 septembrie 1917, 
Al. Kerenski a declarat republica în Rusia, în locul Imperiului ţarist. Acelaşi premier 
la 25 septembrie/8 octombrie 1917 a semnat un ucaz prin care recunoştea egalitatea 
tuturor popoarelor din Rusia. După cucerirea puterii de către bolşevici (24 octombrie/7 
noiembrie 1917), V. I. Lenin a promulgat Decretul asupra drepturilor popoarelor din 
Rusia (2/15 noiembrie 1917), cu acelaşi conţinut ca actul semnat de Al. Kerenski. 

Având o bază legală, Sfatul Ţării la 2 decembrie 1917 a declarat că Basarabia 
va fi Republică Poporană (Democrată) Moldovenească, iar la 8 decembrie a ales 
Consiliul Directorilor Generali ai Basarabiei - guvernul. În acel moment noua 
republică urma să fie autonomă în cadrul Republicii Ruse27

• Abia la 24 ianuarie 1918, 
la Chişinău, Sfatul Ţării a proclamat Basarabia Republică Democratică Slobodă. 

Actul arată că Basarabia devenise independentă. Acţiunile tenace şi obstinate 
ale intelectualilor români dăduseră rezultat. Ele au atins apogeul când, la 27 martie 
1918, la Chişinău, Sfatul Ţării a votat cu majoritate unirea cu România. 

A continuat munca intelectualilor pentru integrarea noii regiuni în Regatul 
României. Era o necesitate, deoarece în Basarabia continuau să existe şi să funcţioneze 
vechile structuri ale Imperiului Ţarist. Unul dintre fruntaşii acţiunii de modernizare 
şi europenizare a Basarabiei a fost Apostol Culea. 

Apreciindu-i calităţile de organizator, munca depusă până atunci în slujba 
basarabenilor, profesorul Ştefan Ciobanu, care conducea Directoratul Instrucţiunii 
Publice (ministerul Învăţământului) pentru Basarabia, l-a numit pe Apostol Culea 
director al Directoratului Instrucţiunii (Propagandă culturală). A deţinut acest post 
între anii 1918-1922. În această calitate a publicat numeroase articole în „Şcoala 
Basarabiei" apărută la Chişinău. Era o revistă unde Apostol Culea deţinea rolul 
conducător, de prim-redactor28

• În această calitate, începând din anul 1918, a 

27. La 14/26 septembrie 1917 Kerenski a declarat Rusia republică. 
28. „Şcoala Basarabeană. Revistă oficială a directoratului de instrucţiuni, sub auspiciile Directoratului 
Instrucţiunii Publice", apărută lunar între 1918, noiembrie, l - decembrie 1940; director Ştefan Ciobanu, 
prim-redactor Apostol D. Culea. Între anii 1919-1920 a avut ca subtitlu „Revistă a învăţământului din 
Basarabia", „Revistă pentru învăţământ şi educaţie naţională", iar între 1922-1936 ,,Revistă pentru 
cultură, învăţământ şi educaţie naţională" (Cf. Presa basarabeană de la începuturi până în anul 1957. 
Catalog, ed. îngrij. de Lidia Kulikovski, alcătuitor Margarita Şcelcikova, lector Vlad Pohilă, consultanţi 
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publicat o serie de articole militând pentru predarea alfabetului latin, pentru scrierea 
şi vorbirea în clasă în limba română. A cerut să se pună accentul pe limba şi literatura 
română, pe istoria şi geografia patriei. În vederea atingerii acestui ţel, Apostol D. 
Culea, susţinut de prof. N. Iorga şi prof. Şt. Ciobanu, a organizat cursuri de vară 
obligatorii, în care, învăţătorii trebuiau să studieze limba română. Era o necesitate. 
Învăţătorii care predaseră până atunci în Basarabia erau formaţi în şcolile normale 
ruseşti pentru predare în limba rusă, cu alfabet rusesc. Or, din 1918, după unirea cu 
România, se impunea ca în Basarabia să se predea, începând cu ciclul primar, în 
limba română şi să se scrie cu alfabet latin. Apostol D. Culea a avut un mare merit 
în această direcţie, a românizării învăţământului, a cadrelor de predare şi a întregii 
populaţii basarabene. 

Concomitent, a relevat importanţa orelor de educaţie fizică pentru elevii 
din ciclul primar şi pentru cei din cel gimnazial. Era necesară o schimbare faţă de 
organizarea învăţământului primar în vechea Rusie, unde educaţia fizică o preda 
intendentul şcolii. Apostol Culea s-a arătat preocupat de predarea orelor de către 
profesori specializaţi deoarece tinerii puteau dobândi astfel o pregătire pre-militară, 
care servea în primul rând apărării ţării, dar şi întăririi sentimentelor naţionale29• 

Cu multă patimă şi dăruire a mai scris în ziarele şi revistele din Basarabia 
„Cuvânt moldovenesc'', în oficiosul „Sfatul Ţării" şi în „România Nouă". Din 
urticolele scrise şi publicate de Apostol Culea rezultă că el era preocupat de ridicarea 
culturală a lumii satelor. Era firesc. Acolo, populaţia majoritară era de origină etnică 
românească. În vederea întăririi acesteia el a făcut apel la învăţători. Pentru ei a creat 
aşezămintele culturale, sufletul răspândirii românismului în mediul rural, mai ales că 
erau înzestrate cu biblioteci. 

Între timp, în anul 1918, se căsătorise cu văduva de război Nathalie-Louise 
Ciobanu, născută Drouhet30• În anul 1922 a fost numit inspector general la Casa 
Şcoalelor din Bucureşti, la a cărei reorganizare lucrează. Urma să fie un model pentru 
întreaga Românie şcolară. 

Concomitent, la propunerea profesorului N. Iorga, a început să lucreze 
şi la organizarea Fundaţiei Regale Principele Carol. Tot în urma intervenţiei şi 

,1iinţifici Silvia Grossu, Gheorghe Palade, Ion Dron, Chişinău, 2002, p. 16, 205). 
29. Cf. Apostol D. Culea, Temelia educaţiei naţionale, în „Şcoala Basarabiei", an I, nr. 6, aprilie 1919, 
p. 25; idem, Jocurile copiilor din punct de vedere al pedagogiei sociale, în „Şcoala Basarabiei", an I, nr. 
12, octombrie 1919, p. 7-8; idem, Cum Franţa qi prepară apărarea naţională, în „Şcoala Basarabiei", 
•n III, nr. 1, noiembrie 1920, p. 46. 
10. Nathalie-Louisc Ciobanu, bunica autorului articolului de faţă (prof. Radu Ştefan Vergatti) fusese 
mAritatl!. cu profesorul Nicolae Ciobanu. Acesta murise în noiembrie 1916, în timpul primului război 
mondial, în luptele care încercau să apere Pasul Predeal în faţa înaintării trupelor austro-ungare. Nicolae 
( :iobanu este înmormântat în Cimitirul Eroilor din Predeal. 
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susţinerii profesorului Iorga a fost numit şi Director al Direcţiei Culturii Populare din 
Ministerul Învăţământului. Aici Apostol Culea va continua să lucreze pentru ridicarea 
culturală a lumii satelor, cu privire specială pentru Basarabia. Va finaliza cu greu 
legea de organizare a „Aşezămintelor culturale'', căci între timp devenise şi Director 
al Direcţiei Învăţământului Primar din Ministerul Educaţiei. Abia în anul 1938 a 
putut prezenta, în cadrul Fundaţiilor Regale, Legea de organizare a „Aşezămintelor 
culturale". Aici a lucrat alături de profesorul Dimitrie Gusti. Împreună cu acesta a 
elaborat programele pentru „Şcolile superioare săteşti". Ele au împânzit întreaga 
Românie. Ca urmare, prin Decret Regal semnat de regele Carol II, Apostol Culea a 
fost numit Director General al Direcţiei Aşezămintelor Culturale. 

Paralel cu aceste munci cu caracter politico-administrativ, Apostol Culea 
a continuat să se aplece asupra Basarabiei. În anul 1918 a publicat prima ediţie a 
lucrării „Povăţuitor şcolar sau Metodică teoretică şi practică pentru învăţătorii 
şcoalelor din Basarabia"31 • Am precizat că atunci a fost prima ediţie, deoarece 
lucrarea a fost mereu îmbogăţită şi publicată în ani succesivi. Era o necesitate. În anul 
1918 sub conducerea lui Apostol Culea au apărut primele şcoli primare româneşti în 
Basarabia. Era o noutate ce servea la întreţinerea şi renaşterea românismului. Acolo, 
în Basarabia, ţarismul fusese eficace în domeniul asupririi naţionale, nepermiţând 
existenţa niciunei şcoli româneşti. Prin contrast, Imperiul Habsburgic acceptase ca în 
zonele româneşti dominate de el să funcţioneze 3 OOO şcoli confesionale româneşti. 
Apostol Culea şi-a dat seama de cumplita situaţie culturală a românilor basarabeni. A 
încercat să repare ceea ce putea. Manualele sale - „Abecedarele" (el. I-II), "Citirile" 
(el. I-V), „ Istoriile" şi „Geografiile" (el. IV), manualele de caligrafie etc. au fost 
acceptate şi adoptate ca manuale unice, impuse în toate şcolile primare. În interiorul 
lor Apostol Culea a introdus povestiri istorice patriotice despre Basarabia. Ele vor 
fi reunite apoi în volumul „Când moldovenii ţineau strajă la Nistru". Ca şi această 
carte, cu mare circulaţie între învăţătorii şi profesorii de istorie a fost Albumul Istoria 
românilor în ilustraţii32 • 

Un mare răsunet 1-a avut deschiderea cursurilor „şcolii de vară săteşti" din vara 
anului 1939 la Soroca. Datorită prestigiului lui Apostol D. Culea, numărul cursanţilor
învăţători şi profesori - a fost deosebit de mare. Înzestrat cu simţ istoric de către prof. N. 
Iorga, în fierbintea vară a anului 1939, Apostol Culea a înţeles şi a prezentat tragismul 
care ameninţa Basarabia. Discursurile rostite de profesorii de la Soroca, inspirate de 

31. Apostol D. Culea, Povă/uitor şcolar sau Metodică teoretică şi practică pentru învăţătorii şcoalelor 
din Basarabia, scrisă de Apostol D. Cu/ea, Institutor in Bucureşti, Inst. de Arte Grafice România Nouă, 
Chişinăur, 1918, 143 p. 
32. Apostol D. Culea, Istoria românilor în ilustraţii. Album istoric alcătuit de Apostol D. Cu/ea pentrn şcoalele 
primare şi secundare, Editura Institutului de Arte Grafice Ramuri, Societate Anonimă, Craiova, 1926. 
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Apostol Culea, au prevestit evenimentele întunecate din vara anului 1940. 
Numirea lui Apostol Culea în fruntea Fundaţiei Regale „Regele Mihai I" nu 

a mai putut repara ceea ce se distrusese după 28 iunie 1940. A încercat să facă ceea 
ce era posibil, în condiţii de război. A acţionat în spirit democratic, ceea ce a făcut să 
fie mult apreciat de basarabeni. Această amintire a determinat autorităţile comuniste 
să-i solicite chiar în luna septembrie a anului 1944 să creeze o nouă revistă pentru 
învăţători şi profesori. A refuzat, motivând că era bolnav. În realitate, după cum a 
declarat în familie, nu a vrut să lucreze cu autorităţile impuse de sovieticii care răpiseră 
Basarabia de la români. Atitudinea lui a generat răzbunare din partea autorităţilor 
comuniste. În cotidianul „Scânteia", nr. 39, pagina 2, la 29 octombrie 1944 a apărut 
nrticolul „Epuraţia scriitorilor", care conţinea o cerere imperativă de înlăturare din 
societate a scriitorilor şi publiciştilor cu sentimente naţionale şi anticomuniste. Între 
ci figura şi numele lui Apostol Culea. 

La 7 martie 1949, în Bucureşti, după o grea suferinţă - scleroză a creierului 
- Apostol Culea a murit. A fost înhumat în Cimitirul Sf. Vineri din Bucureşti. La 
ceremonia funerară au participat membrii familiei şi câţiva apropiaţi, ca Tudor 
lacobescu, Al. Lascarov-Moldoveanu, preotul N. Smochină etc. Nu s-au rostit 
discursuri. Mihail Sadoveanu atrăsese atenţia ca oamenii să fie prudenţi, mai ales că 
o serie dintre prietenii lui Apostol Culea- D. V. Ţoni, Ion Mihalache etc. aveau deja 
casă şi masă gratuite din partea autorităţilor comuniste. 

Abia în anul 1982, în localitatea natală a lui Apostol Culea, satul Sudiţi 
(Judeţul Ialomiţa), s-a organizat sărbătorirea a 100 de ani de la naşterea sa33

• Cu 
ncel prilej, s-a constatat din nou că Apostol Culea, deşi pomenit în Micul Dicţionar 
Enciclopedic, nu era agreat de autorităţile comuniste care nu-i iertau şi nici nu-i 
uitau acţiunile din Basarabia. Cu greu, la insistenţele nepotului vitreg al lui Apostol 
Culea, s-a deschis atunci, în clădirea vechii şcoli primare din satul Sudiţi „Muzeul 
memorial Apostol D. Culea'', iar şcolii din sat i-a fost dat numele Apostol D. Culea. 
În fine, actualmente numele lui este pomenit la loc de cinste între cei care au luptat 
pentru o Basarabie românească. 34 

11. Organizatori R. Şt. Vergatti şi Ion Fotă (învăţător însurat cu o soră a lui Apostol D. Culea). 
14. Ion Constantin, I. Negrei, Gh. Negru, op. cit., p. 68, 72, 139. 
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Comitetul de propagandă Culturali pentru Basarbia. De Ia dreapta Ia stânga: 
Apostol D. Colea, N. Beldiceanu, M. Sadoveanu, Şt. Ciobanu, maior T. Pamfile, 

N. Dunăreanu, la Chişinău în 1920. 
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Misiunea Fundaţiei Culturale Principele Carol la Dragodana, în iunie 1924. 
Apostol Colea aşezat în dreapta imaginii. 

Constanţa, 5-9 decembrie 1932, 
Apostol Colea la cursul de iniţere al învăţătorilor (centrul fotografiei). 
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Portretul lui Apostol D. Culea 
Schiţă de Victor Ion Popa. 

Apostol D. Culea la 58 de ani (1940 
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Articol publicat de Apostol D. Colea în septembrie 1944 în ziarul Curentul, în cadrul anchetei 
1111 lema tineretului românesc. Din text rezultă că atunci existau aceleaşi frământări ca şi astăzi: 

lipsa locurilor de muncă pentru absolvenţii de liceu şi de facultate, un număr prea mare de 
absolvenţi ai seminariilor şi institutelor teologice etc. 

SUMMARY 
The article presents the personality of Apostol D. Cu/ea, teacher, patriot, 

/ighter for the Romanians s rights to study their native tongue, in Basarabia. In 
.'fi 12 we commemorate 200 years since the Ottoman Empire conceded the Romanian 
f1'1Titory of the Basarabia province to the Tzarist Empire. 
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CEREMONIALUL PROSKYNESIS. 
ORIGINE ŞI EVOLUŢIE DIN ARTA SUMERO-AKKADIANĂ 

PÂNĂ LA MOZAICURILE DE LARAVENNA 

dr. Nazen Ste/ania Peligrad 

Cuvinte cheie: Ceremonialul Proskynesis, simbioza sumero-akkadiană, 
propaganda imperială, iconografia bizantină. 

Proiectul Ceremonialul Proskynesis. Origine şi evoluţie din arta sumero-
11kkadiană până la mozaicurile de la Ravenna se concentrează pe originea 
rcrcmonialului Proskynesis şi cum este situat în spaţiul compoziţional visual. 
< 'crcmonialul Proskynesis poate fi, de asemenea, găsit la curtea regală mesopotamiană, 
1 cprezentând un act de prosternare între monarh şi supuşi. Ceremonialul oriental 
l11scmna, printre alte lucruri, recunoaşterea superiorităţi regelui având un mod 
pnrticular de reprezentare: în profil, static, maiestos şi hieratic. Introducerea în 
Nl!!lcmul ideologic roman a acestui ceremonial în timpul Dominatului rezultă din 
percepţia diferită a suveranului care nu mai este văzut ca Princeps, ci ca o figură 
impunătoare în calitatea sa de Dominus. În audienţă supuşilor li se cerea să se 
p1 osterneze până la pământ înaintea lui. Tetrarhia a fost modalitatea de conducere a 
1111pcriului de doiAugusti şi doi Cezari (primii doi au fost Diocletianus şi Maximianus 
I lcrculius, Galerius şi respectiv Constantius). Dominatul începe cu regimul politic 
tetrarhie care a durat până la domnia lui Heraclius. Iconografia din această perioadă 
111c puternice influenţe orientale manifestate prin spaţiile hieratice compoziţionale. 
i: rnntalitatea, în reprezentarea suveranului este semnificativă. De la sfârşitul secolului 
ni lll-lea, portretul imperial roman a început să se schimbe din reprezentările laterale 
ln frontalitatea întâlnită în secolul al IV-iea. Reprezentările frontale şi laterale sunt 
două manifestări diferite ale unei polarităţi care este importantă în limbajul vizual 
1111perial. În această perioadă putem vedea evoluţia iconografică de la arta greco-
111111ană la arta creştină şi mai târziu la cea medievală. Această cercetare confirmă 
11 itcriul lingvistic de a sorta şi clasifica mesajul şi codul propagandei iconografice 
1c~alo-imperiale. Iconografia imperială şi limbajul religios poate fi plasat în forma sa 
111iginală (sumero-akkadiană). Sursele literare par să indice că influenţele de la curtea 
1cgală persană erau importante în propaganda imperială de la sfârşitul Imperiului 
l<oman şi arta elenistică a stat la originea iconografiei imperiale romane. Orice gest 
111c o însemnătate, o istorie care poartă amprenta civilizaţiilor trecute. De asemenea, 
ncd că începutul ceremonialului Proskynesis poate fi găsit în imaginea regelui 
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şezând în faţa unei zeităţi. Acest tip de reprezentare implică semnificaţii divine şi 
regale în Mesopotamia antică şi nu numai. Poziţia regelui şezând este constantă 
în scenele compoziţionale regale şi reprezintă un statut dominant în reprezentările 
mesopotamiene. Putem face un studiu comparativ între reprezentările lui Iustinian 
şi Teodora de la San Vitale, Ravenna şi ritualul babilonian de ridicare a coşului, 
unde regele apare ţinând coşul deasupra capului, fiind însoţit de o inscripţie care 
îl descrie ca constructor de temple. Acest ritual mesopotamian a fost considerat un 
act de pietate al regilor faţă de divinitate. Aceste două procesiuni imperiale de la 
San Vitale îl plasează pe Hristos în absidă. De când regele apare ca reprezentare 
vizibilă a eternităţii bisericii, el apare, asemeni regilor orientali, ca reprezentant al lui 
Dumnezeu. Aceste două ritualuri implică atât semnificaţii religioase cât şi politice. 
În acest de demers sunt importante: 
- Modul de transmitere al limbajului simbolic prin schimbarea, menţinerea şi 

adaptarea frizelor regale (mesopotamiene) şi imperiale (romane şi bizantine) în 
propaganda iconografică. 
- Importanţa tehnicii mozaicului în compoziţiile iconografice bizantine, originea 
orientală şi importanţa în contextul propagandei imperiale. În arta mesopotamiană şi 
în cea hitită se folosea mult compoziţia în friză. Friza reuşeşte să prezinte desfăşurarea 
în timp a unor evenimente (are dinamică temporală) şi fiindcă este un element de 
artă majoră. Friza a avut un caracter politic (arta mesopotamiană) şi religios (arta 
Greciei antice) sau a creat o simbioză între cele două (arta Orientului Antic, romană, 
bizantină, etc.). Nu era la îndemâna oricui să comanditeze o friză. Friza a devenit 
una din formele cele mai expresive de manifestare a propagandei imperiale romane 
(frizele de pe Arcul de triumf al lui Constantin, Obeliscul lui Theodosius, etc.) şi în 
cea bizantină. O perioadă intermediară poate fi considerată şi Columna lui Traian, 
considerată începutul tradiţiei în arhitectura imperială funerară romană. Sculptura, 
frizele sau reprezentările picturale decorativ-monumentale au un limbaj special faţă 
de operele de sine stătătoare, având conven/ii impuse de aderenţa lor la arhitectură. 
Subordonarea sculpturii şi a picturii decorativ - monumentale la arhitectură este 
un factor determinant pentru studiul nostru. Dacă monumentul este masiv, zidurile 
trebuie să îşi păstreze şi după decorare monumentalitatea pentru a nu îşi pierde 
armonia proporţională. Importante sunt şi materialele de construcţie, care trebuiau 
să fie durabile, mai ales în cazul unor reprezentări masive. Operele monumentale 
sunt o sumă de proporţii şi raporturi matematice percepute de ochi simultan. 
Dacă există un corp dat circulaţia naturală a formelor şi a modelelor eficace pe 
termen lung conturează un corpus comun. Studiul meu implică două nivele de 
analiză vizuală (inspirate după teoria lingvistică a lui R. Jacobson): nivelul iconic 
concentrat pe simple şi complexe unităţi de semnificaţii ale discursului vizual şi 
nivelului semantic. 
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Revelator este faptul că opera îşi transformă semnificaţiile în semnificanţi 
ai altor semnificaţii, pornind de la geneza formelor. Evoluţia limbajului iconografic 
sumero-akkadian 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. Limbajul 
iconografic sumero-akkadian 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. 

Limbajul simbolic sumero-akkadian 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. 
Cercetarea poate fi privită prin prisma antropologiei culturale, a simbolurilor şi 

a aspectelor materiale ale vieţii sociale. 
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SUMMARY 
This study continues the author s Ph.D. thesis entitled Figures of Expression 

in the Early Byzantine Sacred Image and aims at making valid interpretations of the 
imperial iconography from the Late Roman Art and Byzantine iconography. 

The artic/e concerns the iconographic royal language circulation in the 
circulum Mediteranean area. 
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CEDARE SAU RĂZBOI 
CUM AU FOST PERCEPUTE LA BUCUREŞTI 

ULTIMATUMURILE SOVIETICE DIN IUNIE 1940 

Motto: 

89 

„România este o /ară înconjurată de români". 
(Nicolae Iorga) 

Gabriel Constantin 

Relaţiile româno-sovietice în perioada interbelică au fost marcate de tensiuni 
şi neînţelegeri provocate de nerecunoaşterea de către U.R.S.S. a unirii Basarabiei cu 
România la 27 martie/9 aprilie 1918. 

Statul sovietic contesta în mod expres graniţele României; în funcţie de 
evoluţia contextului internaţional, au existat nuanţări şi abateri temporare de la acest 
deziderat din partea Moscovei, dar, în esenţă, acesta a fost urmărit cu perseverenţă 
în toată perioada interbelică. 

Anexarea de către U.R.S.S a Basarabiei şi a nordului Bucovinei la 28 iunie 
1940 a fost urmarea directă a Pactului Ribbentrop-Molotov încheiat la 23 august 
1939 între Germania şi U.R.S.S, care era un tratat de neagresiune şi avea un protocol 
11diţional secret, prin care cele două părţi îşi delimitau sferele de influenţă în Europa 
de Sud-Est: ,.În privin/a Europei de Sud-Est, partea sovietică subliniază interesul 
11e care-l manifestă pentru Basarabia. Partea germană îşi declară totalul dezinteres 
110/itic fa/ă de aceste teritorii" 1• 

În aceste împrejurări, România avea soarta pecetluită. Marile puteri căzuseră 
de acord asupra destrămării integrităţii teritoriale a ţării noastre. 

La 26 iunie 1940, la orele 22, ministrul român la Moscova a fost convocat la 
Kremlin unde V.M. Molotov i-a remis un ultimatum în numele guvernului sovietic. 
Textul notei ultimative a surprins prin cinismul său, dincolo de faptul că nu respecta 
1eglementările juridice acceptate pe plan internaţional şi că se afla în contradicţie cu 
dreptul istoric: ,Jn anul 1918 România.folosindu-se de slăbiciunea militară a Rusiei, 
11 desfăcut de la Uniunea Sovietică (Rusia) o parte din teritoriul ei, Basarabia, 
nllcând prin aceasta unitatea seculară a Basarabiei, populată în principal cu 

I Ioan Scurtu şi Constantin Hlihor, Anul 1940. Drama Românilor dintre Prut şi Nistru, Bucureşti, 
l1.1lilura Academiei de Înalte Studii Militare, 1992, p.16 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



90 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXVI 

ucrainieni, cu Republica Sovietică Ucraineană. 
Uniunea Sovietică nu s-a împăcat niciodată cu faptul luării cu for/a a 

Basarabiei, ceea ce guvernul sovietic a declarat nu o singură dată deschis în fa/a 
întregii lumi. Acum, când slabiciunea militară a U.R.S.S. e de domeniul trecutului, 
în situa/ia interna/ională care s-a creat cu rezolvarea rapidă a chestiunilor 
moştenite din trecut pentru a pune în.fine bazele unei păci solide între Jări, U.R.S.S. 
consideră necesar şi oportun ca interesele restabilirii adevărului să păşească 
împreună cu România la rezolvarea imediată a chestiunii înapoierii Basarabiei, 
Uniunii Sovietice. 

Guvernul sovietic consideră că chestiunea întoarcerii Basarabiei este legată 
în mod organic cu chestiunea transmiterii către U.R.S.S. a acelei păr/ia Bucovinei 
a cărei popula/ie este legată în marea sa majoritate cu Ucraina Sovietică prin 
comunitatea soartei istorice, cât şi prin comunitatea de limbă şi compozi/ie na/ională. 
Un astfel de act ar fi cu atât mai just cu cât transmiterea părţii de Nord a Bucovinei 
către U.R.S.S. ar putea reprezenta, este drept că numai o măsură neînsemnată, 
un mijloc de despăgubire a acelei mari pierderi care a fost pricinuită U.R.S.S. şi 
populaţiei Basarabiei prin dominaţia de 28 de ani a României în Basarabia. 

Guvernul U.R.S.S. propune Guvernului Regal al României: 
1. Să înapoieze cu orice preţ Uniunii Sovietice Basarabia; 
2. Să transmită Uniunii Sovietice partea de nord a Bucovinei, cu frontierele 

potrivit cu harta alăturată. 
Guvernul sovietic îşi exprimă speranţa că guvernul român va primi 

propunerile de faţă ale U.R.S.S. şi că acesta va da posibilitatea de a se rezolva pe 
cale paşnică conflictul prelungit dintre U.R.S.S. şi România. 

Guvernul sovietic aşteaptă răspunsul Guvernului Regal al României în 
decursul zilei de 2 7 iunie anul curent "2

• 

Ultimatumul sovietic a reprezentat o acţiune premeditată în condiţiile în care 
membrii partidului comunist şi unii minoritari din Basarabia ştiau de la agenţii sovietici 
din timp în legătură cu nota ultimativă adresată României. Astfel, în Basarabia şi 
Bucovina s-a intensificat propaganda prosovietică, au fost confecţionate steaguri roşii 
şi pancarde cu lozinca „Trăiască Stalin şi armata Sovietică" menite a-i întâmpina 
pe sovietici în aceste teritorii. Totodată, au fost răspândite manifeste comuniste care 
îndemnau populaţia la acţiuni împotriva măsurilor privind concentrarea rezerviştilor 
şi pregătirea premilitară. 

Autorităţile sovietice au încercat să zădărnicească orice posibilitate a 
guvernului român de a câştiga timp şi de a da un alt răspuns decât cel la care se 
aşteptau sovieticii. Astfel, legătura telefonică între Bucureşti şi Moscova a fost tăiată 

2. Ibidem, p.22-23 
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timp de mai multe ore în noaptea de 26/27 iunie 1940. Abia la ora 6 în dimineaţa 
zilei de 27 iunie 1940 a fost recepţionat şi restul telegramei de la Moscova, dar 
guvernul român nu a mai avut decât aproximativ 16 ore la dispoziţie pentru a 
transmite răspunsul la Moscova. 

Reacţia pe care a provocat-o la Bucureşti în rândul factorilor de decizie politică 
şi militară ultimatumul sovietic a fost una de consternare. Guvernul român s-a văzut 
pus dintr-o dată în faţa unei alegeri dramatice şi dureroase pe care nu o anticipase : 
cedare sau război. Cedarea crea, înainte de toate, premisele dezmembrării României 
Mari în condiţiile în care Ungaria şi Bulgaria aveau şi ele cereri revizioniste la adresa 
ţllrii noastre. În al doilea rând, cedarea era expresia cea mai elocventă a eşecului 
politicii de apărare a statului naţional român şi a declaraţiilor bombastice făcute de 
Carol al Ii-lea, care, în luna mai a anului 1940, la Chişinău, menţiona că „am încins 
(ara cu un stăvilar de foc, de fier şi de beton peste care nimeni nu va putea trece"3• 

ln acelaşi timp, respingerea ultimatumului ar fi condus la un război cu U.R.S.S, 
care declarase încă din momentul transmiterii ultimatumului că „dacă răspunsul 
afirmativ nu va sosi la timp, atacul va.fi lansat seara următoare"4 • Iar unui război cu 
lJ.R.S.S i-ar fi urmat altele două cu Bulgaria şi Ungaria. 

După primirea notei ultimative, România a încercat să prevină pierderea 
teritoriilor dintre Prut şi Nistru folosindu-se de toate mijloacele diplomatice. Astfel, 
ministrul român la Moscova, Gheorghe Davidescu, a purtat discuţii cu V.M. Molotov, 
pc care a încercat să-l convingă asupra drepturilor noastre privind Basarabia, asupra 
foptului că Bucovina nu a fost niciodată sub stăpânire rusească şi de necesitatea 
1 cspectării tratatelor de la Paris. Totodată, ministrul român a invocat şi argumentele 
Nt11tistice privind populaţia Basarabiei şi a Bucovinei. În faţa acestor argumente, 
Molotov a rămas insensibil. Partea de nord a Bucovinei era cerută ca despăgubire 
,Jicntru dominaţia română în Basarabia timp de 22 de ani". 

În acelaşi timp, preşedintele Consiliului de Miniştri ai României, Gheorghe 
'l'lltllrăscu, declara că ţara noastră nu poate accepta un ultimatum cu caracter militar 
~i cli poporul român era decis să se apere în faţa oricărei agresiuni teritoriale. Aceste 
1lcdaraţii erau menite a vedea care este reacţia Germaniei şi a Italiei. Berlinul 
1 ccomanda, printr-o notă verbală a ministrului de externe Joachim von Ribbentrop, 
ncceptarea ultimatumului dat de guvernul U.R.S.S. Iar de la Roma, ministrul român 
in Italia, Raoul Bossy, comunica poziţia guvernului italian, care considera „de interes 
„,H'nfial, nu numai pentru România, dar şi pentru celelalte tări, ca România să evite 
1111 conflict cu Uniunea Sovietică''5 • 

I < :orol al Ii-lea, Note zilnice 
~ Ioan Scurtu şi Constantin Hlihor, op. cit., p.22 
, lhidem, p.25 
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Era evident că, fără să cunoască în fapt jocul de culise şi aranjamentele 
încheiate între cei doi dictatori Stalin şi Hitler, România a eşuat în demersurile 
diplomatice menite a salva pierderea Basarabiei şi a nordului Bucovinei. Orice 
încercare din acest punct de vedere, iniţiată la Berlin sau la Roma, era sortită eşecului. 
Nici din partea guvernelor aliate din Înţelegerea Balcanică nu a venit o reacţie de 
susţinere a României. Practic, izolată din punct de vedere diplomatic, ţara noastră se 
afla într-o situaţie din care nu putea ieşi fără a satisface cererile revizioniste. 

La 27 iunie 1940, regele Carol al II-iea a convocat Consiliul de Coroană 
pentru a dezbate situaţia creată în urma ultimatumului sovietic. În cadrul discuţiilor, 
s-au conturat mai multe idei; preşedintele Consiliului de Miniştri şi ministrul 
Afacerilor Străine susţineau iniţierea unor discuţii şi aşteptarea unui răspuns din 
partea Germaniei şi Italiei. Şeful de Stat Major a prezentat situaţia din punct de 
vedere militar, precizând că „dacă suntem obligaţi să luptăm pe trei fronturi, mergem 
la dezastru sigur; că chiar aşa ne va fi foarte greu, fără niciun ajutor de nicăieri, 
de a rezista" 6

• A fost invocată şi necesitatea de a ne păstra armata intactă pentru zile 
şi mai negre. Această poziţie a Şefului Marelui Stat Major l-a indignat pe savantul 
Nicolae Iorga, care s-a pronunţat fără rezerve pentru rezistenţă. 

Rezultatul votului Consiulului de Coroană din 27 iunie 1940 ora 12.30 a fost 
următoruF: 

11 voturi pentru respingerea ultimatumului 
I O voturi pentru primirea ultimatumului 
5 voturi pentru discuţii 
I vot rezervat 

G.C. Mironescu 
N. Iorga 
M.C.Angelescu 
C.Argentoianu 
Gl.adj. Ernest Baliff 
Victor Iamandi 
Victor Antonescu 
Ştefan Ciobanu 
Silviu Dragomir 
Traian Pop 
I. Christu 

6. Carol al II-iea, Note Zilnice 
7. Ioan Scurtu şi Constantin Hlihor, op. cit„ p.26 

Primire 
Nu 
Nu 
Nu 
Da 
Da 
Nu 
Nu 
Nu 
Nu 
Nu 
Da 

Mobilizare 
Da 
Da 
Da 
Da 
Nu 
Da 
Da 
Da 
Da 
Da 
Da 
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I.Giugurtu Discuţii Da 
Dr.N.Hortolomei Nu Da 
Mircea Cancicov Da Da 
Victor Săvescu Discuţii Da 
Ol.Ion Ilcuş Da Da 
C.C.Giurescu Discuţii Da 
Aurelian Bentoiu Da Da 
Radu Portocală Discuţii Da 
M.Chelmegeanu Da Da 
Mitiţă Constantinescu Da Da 
Petre Andrei Nu Da 
I.Macovei Da Da 
Gh. Tătărăscu Rezervat Da 
Ernest Urdăreanu Nu Da 
Mihail Ralea Discuţii Da 
Gl.Florea Ţenescu Da Da 

În condiţiile în care nu a primit sprijin din partea nici unei ţări, regele Carol 
ul Ii-lea a convocat a doua şedinţă a Consiliului de Coroană în seara zilei de 27 iunie 
1940, care urma să hotărască poziţia faţă de ultimatumul sovietic. Suveranul nota în 
memoriile sale: „Consiliul a avut loc şi am ieşit din el amărât şi dezgustat, toţi cei 
mre făceau pe eroii la prânz s-au dezumflat. Numai 6 voturi, din cei 26 prezenţi, 
1111.fost pentru rezistenţă. Numele lor merită să fie înscris cu litere de aur în cartea 
dt•mnităţii româneşti: Nicolae Iorga, Victor lamandi, Silviu Dragomir, Traian Pop, 
.~'ttfan Ciobanu, Ernest Urdăreanu. Toţi ceilalţi, cu oarecare nuanţă, au fost pentru 
111"ceptarea ultimatumului (. . .). Au fost impresionaţi de sfaturile ce ne veneau de 
1wste graniţă, au fost impresionaţi şi de ideea că nu vom putea câştiga aşa un război. 
I Inii au propus rezistenţa şi pe urmă au cedat, ar fi fost cel puţin un gest"8

• 

Răspunsul României în urma şedinţei Consiliului de Coroană a fost formulat 
111 oşa manieră încât să nu fie receptat ca o respingere: „Guvernul UR.S.S. a adresat 
1:uvernului român o notă, care a fost remisă la 26 iunie 1940, la ora JO seara, de 
1 ·11tre excelenţa sa dl. Molotov, preşedintele Consiliului comisarilor poporului al 
I fniunii Sovietice, şi comisar al poporului pentru Afacerile străine, excelenţei sale 
,//. Davidescu, ministrul României la Moscova. 

Fiind însufleţiţi de aceiaşi dorinţă ca şi guvernul sovietic de a vedea rezolvate 
1•rin mijloace pacifiste toate chestiunile care ar putea să producă o înţelegere între 

" I "11rol al II-iea, Note zilnice 
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U.R.S.S. şi România, guvernul regal declară că este gata să procedeze imediat şi în 
spiritul cel mai larg la discu/ia amicală şi de comun acord a tuturor propunerilor 
emanând de la guvernul sovietic. 

În consecin/ă, guvernul român cere guvernului sovietic să binevoiască a indica 
locul şi data ce doreşte să fixeze în acest scop. De îndată ce vor fi primit un răspuns din 
partea guvernului sovietic, guvernul român îşi va desemna delega/ii şi nădăjduieşte că 
conversa/iile cu reprezentan/ii guvernului sovietic vor avea ca rezultat să creeze reia/ii 
trainice de bună în/elegere şi prietenie între UR.S.S. şi România'"l. 

În cursul nopţii de 27 /28 iunie, a sosit răspunsul aşteptat de la guvernul 
sovietic tot prin Legaţia română la Moscova în termenii următori: „Guvernul 
UR.S.S. consideră răspunsul guvernului regal al României din 27 iunie ca imprecis, 
deoarece în răspuns nu se spune direct că el primeşte propunerea guvernului 
sovietic de a-i restitui neîntârziat Basarabia şi partea de nord a Bucovinei. Însă cum 
ministrul României la Moscova, dl. Davidescu a explicat că răspunsul men/ionat al 
guvernului regal al României însemnează acces la propunerea guvernului sovietic 
primind această explica/ie a dl. Davidescu, propune: 

1. În decurs de patru zile, începând cu orele 14, după ora Moscovei, la 28 
iunie, să se evacueze teritoriul Basarabiei şi Bucovinei de trupele româneşti. 

2. Trupele sovietice în acelaşi timp să ocupe teritoriul Basarabiei şi partea 
de nord a Bucovinei. 

3. În decursul zilei de 28 iunie trupele sovietice să ocupe următoarele puncte: 
Cernău/i, Chişinău, Cetatea Albă. 

4. Guvernul regal al României să ia asupra sa răspunderea în ceea ce 
priveşte păstrarea şi nedeteriorarea căilor ferate, parcurilor de locomotive şi 

vagoane, podurilor, depozitelor, aerodromurilor, întreprinderilor industriale, 
uzinelor electrice, telegrafului. 

5. Să numească o comisie alcătuită din reprezenta/i ai guvernului român 
şi ai guvernului sovietic, câte doi din fiecare parte, pentru lichidarea gestiunilor 
în litigiu în legătură cu evacuarea armatei române şi institu/iilor din Basarabia şi 
partea de nord a Bucovinei. 

Gvernu/ sovietic insistă ca guvernul regal al României să răspundă la 
propunerile sus-men/ionate nu mai târziu de 28 iunie ora 12(ora Moscovei)1°. 

Înmânând această nouă notă ministrului român la Moscova, Molotov i-a 
declarat: „Colegii mei, în special cei militari sunt foarte nesatisjăcu/i de răspunsul 
guvernului român, care pare să nu.fi apreciat exact situa/ia de la frontiere. Guvernul 

9. Florin Constantiniu, Între Hitler şi Stalin. România şi Pactul Ribbentrop-Molotov, Bucureşti, Editura 
Danubius, 1991 
1 O. Ioan Scurtu şi Constantin Hlihor, op. cit., p.28 
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sovietic vrea să aştepte un răspuns până mâine la prânz, după această oră, noi va 
trebui să trecem la fapte" 11

• 

Situaţia creată în urma noului ultimatum a pus guvernul român într-o situaţie 
dramatică: avea la dispoziţie doar 12 ore pentru a răspunde şi a găsi soluţia optimă 
pentru ţară. Conştient de faptul că România n-avea alternativă la agresiunea U .R.S.S.
ului, guvernul român, prin vocea noului ministru al Afacerilor Străine, numit după 
remanierea cabinetului din seara zilei de 27 iunie 1940, Constantin Argetoianu, 
declara: „Veţi binevoi a remite azi dimineaţă la ora 11, ora sovietică, următorul 
răspuns domnului Molotov: «Guvernul român, pentru a evita gravele urmări pe care 
le-ar avea recurgerea la forţă şi deschiderea ostilităţilor în această parte a Europei, 
.1·e vede silit să primească condiţiile de evacuare specificate în răspunsul sovietic. 

Guvernul român ar dori totuşi ca termenele de la punctele unu şi doi să fie 
prelungite, deoarece evacuarea teritorii/or ar fi foarte greu de adus la îndeplinire în 
patru zile din pricina ploilor şi inundaţiilor care au stricat căile de comunicaţii. 

Comisia mixtă instituită la punctul 5 ar putea discuta şi rezolva această 
chestiune. Numele reprezentanilor români în această comisiune vor fi comunicate în 
cursul zilei» "12• 

Analiza textului predat de către Gheorghe Davidescu şi a cuvântărilor 
rostite de către Constantin Argetoianu şi Gheorghe Tătărăscu în faţa comisiilor 
reunite de afaceri străine ale Senatului şi Adunării Deputaţilor la 2 iulie 1940 relevă 
fuptul că România acceptase cererea de a se retrage din teritoriile respective, fără 
11 recunoaşte însă vreo justificare legală pentru acţiunea sovietică: ,,Declar aici, în 
faţa Parlamentului şi a ţării - afirma gheorghe Tătărăscu - , am hotărât evacuarea 
Hasarabiei şi a Bucovinei de sus pentru a putea salva azi fiinţa statului român, 
1wntru a nu pune în primejdie viitorul românismului. Declar aici, că am luat această 
hotărâre sub presiunea forţei, într-unul din cele mai grele momente ale istoriei 
noastre şi lăsând viitorul să judece actul nostru"13 • 

Autorităţile sovietice erau conştiente de faptul că România era pusă într-o 
Nituaţie extrem de dificilă şi voiau să profite la maxim din acest punct de vedere. Orice 
nhatere de la orarul începerii ocupării teritoriilor dintre Prut şi Nistru era inacceptabilă 
lle către sovietici, care erau pregătiţi să declanşeze ofensiva armată dacă sesizau un 
refuz cât de mic din partea autorităţilor române. Din această perspectivă, demersul 
Kuvernului român de a prelungi termenul de evacuare a Basarabiei şi a nordului 
Bucovinei de la patru la opt zile a fost refuzat de guvernul sovietic, care prin vocea 
lui Molotov declara că nu se poate prelungi termenul începerii ocupării. ,,Astăzi, 

li. Ibidem 
1 l. Ibidem, p.30 
11. Ibidem 
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la ora 14 (28 iunie 1940, s.n.), trupele sovietice vor începe înaintarea lor pentru a 
ocupa cele trei oraşe menţionate în notă: Cernăuţi, Chişinău şi Cetatea Albă''14 • 

Faptul că România a fost nevoită să accepte toate condiţiile ultimatumului 
sovietic a însemnat un calvar pentru armata, administraţia şi o parte a populaţiei civile 
care s-au retras din provinciile răpite de sovietici. Ofiţerii români au fost dezarmaţi, 
degradaţi, jefuiţi şi umiliţi fie de Armata Roşie, fie de comuniştii evrei din Basarabia şi 
nordul Bucovinei. Au fost situaţii în care trupele sovietice care au pătruns în teritoriile 
româneşti au reţinut ofiţeri ai armatei române aflată în retragere, pe care i-au făcut 
prizonieri de război, deşi România nu se afla de drept în stare de război cu U.R.S.S. 

Este de neînţeles comportamentul unor cetăţeni minoritari din Basarabia şi 
nordul Bucovinei care au convieţuit paşnic cu populaţia românească până în iunie 
1940, dar care, după această dată, s-au dedat la acte de violenţă greu de descris în 
cuvinte împotriva românilor care fie se retrăgeau din calea invadatorilor, fie alegeau 
să-şi ducă traiul greu în provinciile răpite de sovietici. Batjocorirea populaţiei 
româneşti s-a manifestat şi prin înlocuirea de pe instituţiile de stat din Basarabia şi 
nordul Bucovinei a tricolorului românesc şi arborarea steagului roşu. 

Potrivit unei statistici întocmite de Marele Stat Major la 6 iulie 1940, trupele 
care s-au retras din aceste teritorii au suferit pierderi însemnate. Au fost ucişi sau daţi 
dispăruţi 356 de ofiţeri şi 42.876 de soldaţi şi gradaţi 15 • 

Ocuparea rapidă a Basarabiei şi nordului Bucovinei a avut un motiv clar şi 
anume împiedicarea exodului populaţiei româneşti peste Prut, dat fiind că sovieticii 
aveau nevoie de forţa de muncă a locuitorilor celor două provincii româneşti. 
Dacă în mediul urban populaţia era într-o oarecare măsură la curent cu derularea 
evenimentelor, în schimb, în mediul rural ţăranul român s-a trezit pur şi simplu faţă 
în faţă cu tancurile sovietice. Ocupată cu munca la câmp, în condiţiile în care era 
vremea secerişului grâului, iar în acel an graţie ploilor se făcuse o cantitate însemnată 
de grâu, populaţia de la sate nu a avut alternativa plec sau rămân. Au rămas profetice 
cuvintele unui preot român din Chişinău referindu-se la sovietici: ,,Dacă vor veni, 
vor veni înainte de secerişul grâului, ca să nu le scape nimic"16• 

Pe lângă calvarul retragerii administraţiei şi armatei române din teritoriile 
răpite de către U.R.S.S, adevărate drame s-au înregistrat în rândul familiilor care au 
pornit în exod. Părinţi disperaţi îşi căutau copiii rătăciţi în graba retragerii, mamele 
îşi căutau disperate soţii şi părinţii. O parte dintre familiile despărţite în aceste 
condiţii nu s-au putut reuni vreodată. 

14. Ibidem 
15. Ibidem, p.72 
16. Mihai Pelin, Săptămâna Patimilor (23-28iunie1940) Cedarea Basarabiei şi a nordului Bucovinei, 
Bucureşti, Editura Compania, 2008, p.52 
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În aceste context dramatic pentru populaţia românească dintre Prut şi 
Nistru, propaganda sovietică prezenta intrarea Armatei Roşii în Basarabia şi nordul 
Bucovinei într-un tablou apoteotic, în care populaţia a întâmpinat trupele sovietice 
u trandafiri roşii şi cu cuvintele: „ V-am aşteptat 22 de ani şi aţi venit în sfârşit !" . 

I r cenzura mergea atât de departe încât chiar unele documente ale Armatei Sovietice 
rau trunchiate pentru a se sublinia „căldura cu care au fost primite trupele sovietice" 

I rccum şi faptul că oamenii „îi sărutau şi-i săltau pe comandanţii şi ostaşii noştri şi 
I exprimau bucuria de nedescris" 11

• 

Vestea cedării celor două provincii româneşti a şocat opinia publică 
I mânească, care fusese asigurată de la cel mai înalt nivel că „nu se va ceda nici 
brazdă din trupul ţării". Guvernul român a ascuns opiniei publice adevăratele 

dimensiuni ale tragediei care se instaurase între Prut şi Nistru. S-a decis ca ziua de 
3 Iulie 1940, zi în care trupele române au fost obligate să depăşescă noua frontieră 
l tbilită arbitrar şi dictatorial, să fie declarată zi de doliu naţional. La ora 13 urma să 
păstreze un minut de reculegere pentru teritoriile pierdute. 

Presa vremii reda sentimentul de durere şi deznădeşde care străbătea 

11 ţiunea română. „Universul" , „Neamul Românesc", „Jurnalul" , „Semnalul", 

11 f'lorunca Vremii" aveau în paginile lor ample articole în care se sublinia drama 
1 elor zile. Ziarul „Curentul" scria: „Cernit Bucureşiul şi ţara toată şi-a luat rămas 
I 11n vremelnic de la cele două provincii răpite. 

Zi de doliu pentru întregul neam românesc şi pentru sufletele noastre ale 
11/luror. Institutele politice şi particulare au arborat culorile naţionale cernite. 

hiculele de tot felul îşi flutură cu disperare parcă doliul în bătaia vântului. 
Magazinele şi localurile publice sunt pustii. Apasă ceva greu, nespus de greu pe 
1 rtfletul naţiunii, s-a rupt ceva din el, s-a rupt ceva din sufletul fiecăruia dintre noi. 

şi va.fi vremelnică această despărţire ne doare în suflet"18• 

Parlamentul a marcat ziua de doliu naţional prin adunări speciale în care s-a 
li trat doar un moment de reculegere fără să mai dezbată alte subiecte. 

Oamenii de cultură au ţinut să-şi exprime revolta faţă de· samavolnicia 
inului de la răsărit prin redactarea unor lucrări în care erau aduse argumente 

l rice, etnice şi demografice în sprijinul apărării ţării noastre în faţa raptului 
t ltorial. Împreună cu un grup de oameni politici cu merite deosebite în realizarea 
I mâniei Mari - Iuliu Maniu, dr. Nicolae Lupu, Alexandru Lepedatu, Pan Halippa, 

.1. Brătianu - , Nicolae Iorga a adresat Parlamentului un Memoriu-protest în care 
sublinia că ,,subsemnaţii, dintre care cei mai mulţi sunt întemeietorii înşişi ai 

1 't 1h1lui Român nou în hotarele lui fireşti, nu pot admite ca în orice formă să se dea 

I , 1011n Scurtu şi Constantin Hlihor, op. cit., p.62 
I K. 11C11rentu/" , din 5 iulie 1940 
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o recunoaştere legală în numele statului şi poporului român la cea ce nu este decât 
o nouă rezurpa/ie determinată de confuzia de no/iuni,fireşte trecătoare, a unei epoci 
de criză fără pereche" 19

• 

Într-un tulburător articol intitulat „Ce rămâne?", apărut chiar în momentul 
în care trupele sovietice pătrundeau în Basarabia şi nordul Bucovinei, Nicolae Iorga 
sublinia: ,,Rămân 3 milioane de /ărani înfipfi acolo din vremurile preistorice ale 
celor mai depărta/i dintre strămoşi. Rămân la orice regim de hegemonie na/ională 
şi de prefacere socială, i-ar impune «Liberatorii», rămân cu limba lor minunată pe 
care n-au voit să o schimbe, rămân cu sim/ul lor, atât de pre/ios şi cuprinzând toate 
făgăduielile de viitor că ei sunt la dânşii acasă, şi că întorc brazda pe care a tăiat-o 
întâia oară, nu a jidanul pripăşit, care triumfă astăzi, ci ai lor din om în om, cum 
va.fi şi de acum înainte, aşteptând «plinirea vremurilor», care nu înşeală niciodată. 

Rămâne în oraşe amintirea unui sfert de veac de libertate, rămâne o genera/ie 
crescută de noi, păstrând în cap şi-n inimi aceleaşi gânduri şi sim/uri ca şi noi. 

Rămâne ce-am putut îndrepta şi crea acolo unde am găsit ignoran/ă, 
evrei şi păduchi. 

Rămâne o întreagă genera/ie de intelectuali care nu pot avea decât un singur 
gând: revenirea la dreptul lor şi al nostru"20• 

Datorită cenzurii impuse de regimul lui Carol al II-iea, adevărata dramă a 
românilor dintre Prut şi Nistru a fost trecută sub tăcere, invocându-se un pretext fals 
legat de prevenirea producerii panicii în rândul populaţiei. Iar toate criticile împotriva 
suveranului care urmau să apară în presă au fost interzise. Astfel, articolul intitulat 
„Basarabia şi Bucovina", ce urma să apară în ziarul „Universul" la 28 iunie 1940 
sub semnătura directorului său Stelian Popescu a fost cenzurat întrucât critica dur 
regimul lui Carol al II-iea. Ziaristul îşi justifica lipsa unei atitudini critice la adresa 
guvernanţilor de până la momentul cedării teritoriilor fiind convins că „totuşi acei 
care ne impuneau tăcerea vor fi ştiind ceva mai mult decât noi, vor fi având motive 
de linişte pe care nu le cunoaştem şi vor fi luat toate măsurile pentru o rapidă şi 
sigură apărare a Jării" . În acelaşi timp, era criticată minciuna „lozincilor oficiale 
pe temeiul cărora se cereau populaţiei necontenite sacrificii pentru apărarea 
na/ională, lozinci repetate nu în şoaptă timidă, ci în discursuri răsunătoare - nicio 
o brazdă din pământul ţării - , de vreme ce „nu o brazdă, ci provincii întregi şi cele 
mai frumoase şi mai româneşti şi cele mai paşnice, adevărate tezaure ale tradi/iei 
româneşti, ne sunt smulse în câteva ore". În încheiere, Stelian Popescu cerea 
tragerea la răspundere a celor vinovaţi pentru „cedarea fără murmur a pământului 
ţării" deoarece „nu se nenoroceşte un neam întreg pentru decenii sau poate secole 

19. Ioan Scurtu şi Constantin Hlihor, op. cit., p.32 
20. Ibidem, p.34 
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ră să se stabilescă răspunderile"21 • 
Un rechizitoriu dur la adresa regimului lui Carol al Ii-lea a fost făcut de 

neralul Ion Antonescu, care cu prilejul unei audienţe la palat i-a înmânat suveranului 
) crisoare în care îl acuza pentru cedarea Basarabiei şi Bucovinei: „Maiestate, /ara 
w prăbuşeşte. În Basarabia şi Bucovina se petrec scene sfâşietoare. 

Mari şi mici unităţi, abandonate de şefi şi surprinse fără ordine, se lasă 
l :armate la prima ameninţare. 

Funcţionarii, familiile lor şi ale ofiţerilor au fost lăsate pradă celei mai 
aznice urgii. Materiale imense şi depozite militare, acumulate acolo din incurie 

tl menţinute până în ultimul timp din ordin, au rămas în mâna inamicului. lată, 
lestate, schiţat din.fugă, numai un capitol al tragediei şi al calvarului unui neam 

1 este numai la început. 
Poporul şi armata au fost dezarmaţi fără luptă. Demoralizarea lor este 

/ rll limită. Lipsa lor de încredere în conducători este totală. Ura lor în privinţa 
• n vaţilor, a tuturor vinovaţilor de ieri şi de azi creşte. 

Consiuliul de Coroană v-a hotărât să cedaţi. Deciziunea a dezlănţuit haosul. 
'onsecinţa lui, anarhia şi anarhizarea sunt însă numai începutul lor. Ţara care 

1f , ţara care vede, ţara care presimte, ţara toată este consternată şi în panică. 
I I consternată şi în panică fiindcă a auzit de repetate ori pe primii miniştri şi pe 

111/ştrii ei declarând că «Suntem înarmaţi până în dinţi», că «Nu vom ceda nici 
I razdă», că «Să avem încredere oarbă şi fără control în şefi şi în priceperea şi 
( I :pciunea regelui». 

Nici o replică n-a fost tolerată. Orice strigăt public de alarmă a fost înăbuşit, 
I .v a sângeros. 

Ţara a mai avut încredere, fiindcă generalul pe care Maiestatea Ta l-a 
1 p rit cu cea mai mare încredere a declarat la un banchet că sunteţi «cel mai 
i 11 rnic rege din Europa» şi în neuitata şi recenta declaraţie de la Chişinău - fiind 

I ur indusă în eroare - a asigurat-o că a încins-o cu un stăvilar de foc, de fier şi 
I ton peste care nimeni nu va putea trece. 

Realitatea însă s-a răzbunat. 

S-a răzbunat, fiindcă era alta, cu totul alta. 
Dar, Majestate, toate acestea sunt fapte consumate, nu putem stărui acum 

I ra lor, nu ne îngăduie nici timpul, nici evenimentele. Dar chiar dacă ne va 
dui, nu am face-o. 

Am contribuit conştient la precipitarea catastrofei şi pe plan intern. Acum 
I 111 să ne întrebăm ce facem? Şi avem datoria să strângem rândurile. Abandonăm 

lf tl şi ne răfuim între noi? Ori încercăm chiar şi imposibilul? Aceasta trebuie să 

li ci m, p.35 
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facem; opera va fi grea, dar nu imposibilă. Trebuie să o încercăm. Încercarea însă nu 
o pot face tot acei care sunt vinovaţi de a fi pregătit şi dezlănţuit catastrofa. Ei ar spori-o. 

Trebuie schimbat imediat şi sistemul şi oamenii. 
Dacă Majestatea Ta nu va apleca nici în acest ceas suprem urechile la 

durerile neamului, prăbuşirea totală, prăbuşirea iremediabilă, cu tot cortegiul ei 
sinistru de crime şi de distrugeri, va urma. 

Am prevenit de ani de zile, în scris şi verbal, şi guvernele şi pe şefii militari 
răspunzători, şi pe Majestatea Ta că va veni catastrofa de azi. Metodele întrebuinţate 
în selecţionare şi în conducere trebuiau să ne ducă fatal la această credinţă. Am/ost 
însă socotit răzvrătit şi lovit ca atare. 

În faţa catastrofei, am uitat totul. 
Sunt gata să dau concursul, dar la atitudine cinstită trebuie să mi se răspundă 

cu atitudine cinstită. 
Nu mă voi răzbuna şi nu voi răzbuna pe nimeni. Voi încerca numai să salvez 

ce mai este cu putinţă de salvat din Coroană, din ordine şi din graniţe. 
Ascultă-mă cel puţin în acest ceas, Majestate. 
N-am fost un duşman al Majestăţii Tale. Am/ost un slujitor fanatic al acestui 

neam. Am fost înlăturat prin intrigă şi calomnie de acei care au dus ţara unde este 
şi de forţe oculte. Nu mai asculta de aceştia, Majestate. 

Ei te-au adus unde eşti şi ne-au adus unde ne gasim. 
Este ultimul meu strigăt de alarmă, Majestate"22• 

În urma pierderii Basarabiei, a nordului Bucovinei şi a ţinutului Herţa, 
României i-a fost răpită de către U.R.S.S. o suprafaţă de 50.500 krn3 cu o populaţie 
de 3.700.000 locuitori. 

Pe lângă rezolvarea aşa-zisului contecios teritorial cu ţara noastră, sovieticii 
au urmărit şi obţinerea de avantaje materiale pe seama României. Guvernul 
sovietic a invocat un argument ce sfidează orice logică şi anume că „atunci când 
se cedează un teritoriu, se cedează şi tot ce face baza economică a lut'23

• Plecând 
de la acest „argument'', U.R.S.S. a cerut României să-i restituie materialul rulant, 
utilajul şi averea C.F „retrase din Basarabia şi nordul Bucovinei" precum şi vasele 
şi materialul portuar „luate din porturile basarabene". Aceste pretenţii absurde au 
fost acceptate de ţara noastră în schimbul promisiunii - nerespectată de sovietici -
privind repatrierea cetăţenilor români care voiau să treacă în România şi înapoierea 
materialelor confiscate abuziv. 

Cetăţenii români care voiau să se repatrieze în ţară au suferit importante 
pierderi materiale în condiţiile în care nu aveau dreptul să treacă graniţa decât cu 

22. Ibidem, p.36-37 
23. Ibidem, p.106 
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m xim 2.000 lei de persoană şi un bagaj ce nu putea depăşi 50 kg de persoană, 
tul fiind confiscat. 

O evaluare a pierderilor înregistrate de statul român prin răpirea Basarabiei, 
nordului Bucovinei şi a ţinutului Herţa este greu de realizat, datorită faptului că nu 
ost făcută o evidenţă a bunurilor pe care le-au preluat sovieticii. Nu a fost stabilită 
loarea capitalului firmelor private existente în aceste teritorii în momentul răpirii 
r datorită faptului că potrivit leigislaţiei româneşti din perioada interbelică agenţii 

nomici nu erau obligaţi să-şi declare capitalul în momentul înregistrării firmelor. 
li acelaşi timp, nu a putut fi stabilită nici mărimea averilor mânăstirilor, Bisericilor 
f comunelor, deoarece inventarierea acestor instituţii, începută la sfărşitul anului 
I 9, nu se terminase în momentul ocupării acestor teritorii de către U.R.S.S.24 

În ciuda acestor dificultăţi, o evaluare parţială a pagubelor provocate statului 
11 mân a fost realizată în toamna anului 1942 din ordinul mareşalului Ion Antonescu. 
I baza rapoartelor întocmite de instituţii şi ministere încă din toamna anului 1940, 
I recţiunea Inventarului Avuţiilor Publice a stabilit, în luna octombrie 1942, că 

11 loarea avu/iei publice acaparate de sovietici a fost de 157.120.000.000 lei la 
1/v lui preţurilor practicate în economia naţională în vara anului 1942"25• 

În Basarabia, valoare bunurilor instituţiilor publice şi a mânăstirilor rămase 
I momenul cedării a fost de 125.400.000.000 lei, la care s-au adăugat pierderile 
p vocate în domeniul agricol de 161.000.000.000 lei26

• O situaţie dramatică s-a 
11r gistrat în rândul ţărănimii basarabene care s-a văzut fie fără animalele necesare 
h rului, fie fără produsele agricole care îi asigurau traiul zilnic, datorită faptului că 
11vemul sovietic a dispus confiscarea şi trimiterea în U.R.S.S a unor cantităţi mari 
I unuri agricole şi animaliere. 

În ceea ce priveşte sectorul industrial, comercial şi bancar, pierderile au fost 
1 mit mai mari. Potrivit reputatului economist Virgil Madgearu, pierderile s-au ridicat 
I urna de 26.400 mld lei, potrivit cursului leului anului 194227

• 

În nordul Bucovinei, valoarea avuţiei publice pierdută în anul 1940 a fost 
1.720.000.000 lei. La această sumă trebuie adăugate atât pierderile din sectorul 

r col de aproximativ 5.570 mii lei, cât şi pagubele din domeniul industrial, bancar 
mercial de 2.276 mii lei28• 

Anul 1940 a fost un an dramatic pentru naţiunea română. România Mare, 
litii cu atâta trudă, se prăbuşea, pe de o parte, datorită politicianismului oamenilor 

I Idem, p.109 
Ibidem 

, Ibidem 
f, I Idem 
• Idem 
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politici de la Bucureşti, iar pe de altă parte, datorită contextului internaţional, dominat 
de ascensiunea puterilor totalitare, revizioniste şi revanşarde. 

SUMMARY 
The paper deals with one of the most dramatic and crucial moments in the 

Roman ian history of the 20th century, when the Roman ian territorial unity, that had 
been achieved after WWI, was shattered by the territorial claims of the Soviet Un ion 
experssed by the 1940 utlimatums, involving Bessarabia and North Bucovina. 
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GÂLCEAVĂ PE MORMÂNTUL 
LUI CONSTANTIN BRÂNCOVEANU 

103 

prof. Gheorghe Şelaru 

Întâmplarea despre care va fi vorba mai jos îşi găseşte relevanţa pentru 
·ci dornici de cunoaştere istorică prin mesajul ei de etică şi probitate, pentru că 

exemplifică practica unor atuori comozi de a prelua informaţii de la confraţii 
r din trecut, mai harnici. Justificarea în „schimbarea fizionomiei umanităţii" de 
o perioadă la alta, cum o numea Victor Hugo, 1 sau în perisabilitatesa adevărului 
um se exprima Voltaire despre pesonajul său Carol al XII-iea, regele Suediei2) 

1 nu îndreptăţeşte practica unor istorici de a prelua teme şi subiecte edite, lăsând 
n valorificate izvoarele documentare din arhive şi biblioteci. Astfel de autori sunt 
numiţi de Nicolae Iorga simpli „popularizatori" ai istoriei, lipsiţi de originalitate.3 

Cuvintele marelui istoric român sună ca un reproş la adresa celor care au 
necreat să-şi aroge meritul descoperirii mormântului lui Constantin Brâncoveanu 

tl r care, din cauza unei insuficiente documentări, au eşuat într-o penibilă gâlceavă. 
Iii au pornit de la ceea ce se ştia în istoriografie despre urmaşii lui Constantin 
llrâncoveanu, anume că doamna Maria (Marica), soţia voievodului, fusese şi ea 
luo tă în captivitate la 26 martie/6 aprilie 1714, dar cu informaţii incomplete4 sau 

ntradictorii. De exemplu, A.M.del Chiaro, contemporan cu evenimentele, ne 
pune că doamna Marica s_;a răscumpăprat din captivitate contra a 5000 de reali 
mprumutaţi de la diverşi zarafi, cu dobândă de 30 la sută, daţi în mâinile marelui 
v zir. În schimb, N.Iorga, apelând la documente, subliniază oscilaţia unor prieteni 
11 văduvei, din temerea ca „să nu dea turcilor un pretext de a pune mâna pe averile 
1 mase, arătându-le unde sunt, iar bieţii oameni să fie ţinuţi tot în robie."5 

Pentru înţelegerea a ceea ce urmează, trebuie să spunem că unii 
111 pularizatori" ai evenimentelor pretind ceea ce au citit la alţi autori, de exemplu, 
li că G.Gane spusese că Doamna Marica a ajuns în toamna anului 1716 la Vama şi 

, urmându-şi deplasarea spre Giurgiu, s-a întâlnit cu Ion Mavrocordat, noul domn 

I, Victor Hugo, La Legende des siecles, t. I, ,,Preface", Ernest Flammarion, Paris, 1859, p.4. 
, Voltaire, Histoire de Charles XII - ,,Appendice'', I, Paris, 1895, p.294. 

I, Nicolae Iorga, „Cum se scrie istoria?'', în Literatura si arta română, an III, nr.7/1898, pp.445-446. 
, l'rimul autor a fost Anton Maria del Chiaro, Storia delia moderna rivoluzione delia Valachia, 
l.N.Iorga, Bucureşti, 1914, p.13. 
, N .Iorga, Documente privitoare la Constantin Brâncoveanu, doc.nr. XXXVI, pp.149-150. 
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al Ţării Româneşti, recent numit de turci, de unde a trimis o scrisoare boierilor şi 
mitropolitului din ţară, în care îi sfătuia să adopte bunăvoinţă pentru noul domn, 
alţi autori spun ceva în plus: C.Ucrain şi M.Loghin ne spun că doamna Marica a 
fost exliată de turnci la Kutais, în Caucaz, unde a stat până la 17 octombrie 1716 
şi numai după aceea a sosit la Razgrad, unde s-a întâlnit cu Ion Mavrocordat, cu 
învoirea căruia a adus trupul soţului şi l-a îngropat în mare taină, în iulie 1720, în 
biserica Sf.Gheorghe-Nou din Bucureşti.6 

Aici este marea încurcătură: dacă între martie 1715 şi toamna anului 1716 
(deci un an şi şapte luni) doamna Marica a fost în exil, la Kutais-ul caucazian când 
a sosit la Vama, apoi la Razgrad, întrebrea este: unde s-a aflat trupul neînsufleţit al 
lui Constantin Brâncoveanu? Doar nu-l avea printre bagajele sale!7 Autorii nu ne 
mai spun: unde l-a ţinut doamna Marica pe soţul ei după revenirea în ţară, ca să-l 
reînhumeze în biserica Sf.Gheorghe Nou abia în iulie 1720? Şi de ce „în mare secret", 
pentru că noul domnitor ar fi manifestat bunăvoinţă pentru doamna Marica, cea care 
tocmai pusese o vorbă bună pe lângă boierii din ţară, să-l accepte cu bunăvoinţă? 

Toate aceste aspecte redate fragmentar de autorii citaţi (şi de alţii8) au fost culese 
ca nişte flori de mac dintr-un lan de grâu de Paul Cemovodeanu9 şi redate cititorilor 
flămânzi de adevăr istoric, fără să se împiedice de inadvertenţele semnalate de noi. 

Rămâne, totuşi, de reţinut şi de subliniat „marea taină" a înmormântării 
lui Constantin Brâncoveanu. Cum poate fi taină, când reînhumarea s-a făcut 

cu slujbă creştinească, de faţă cu mulţimea de oameni şi într-un loc public? 
Dar oamenii care au amenajat mormântul, pietrarii care au sculptat placa de marmură 10 

de pe mormânt nu puteau vorbi celor cunoscuţi de ei? Doar toate acestea nu s-au 
făcut noaptea, pe ascuns. Cei care au lansat ideea îngropării „în taină" a Domnului 
au fost nişte diletanţi, înclinaţi spre mister. Opera lor nu a fost ştiinţifică, pentru 
că defunctul domnitor nu mai avea imporatnţă pentru turci, care o eliberaseră, prin 

6. C.Ucrain, M.Loghin, „Tragicul sÎarşit al Brâncovenilor", în Magazin istoric, an II, nr.1(10), 
ianuarie 1968, p.31; C.Gane, Trecute vieţi de doamne şi domniţe, vol.I, ed.îngrijită de Ionel Mafiei, 
ed.Universitas, Chişinău, 1991, pp.357-358. 
7. Anton Maria del Chiaro mentionează înhumarea, initial, la mănăstirea cu hramul Adormirii Maicii 
Domnului din Insula Halki. Re-înhumarea la Sf.Gheorghe Nou s-a executat în vremea lui Ahmed al-III
lea, cel ostil domnitorului. (n.red.). 
8. Mihai Cantacuzino, Genealogia Cantacuzinilor, p.248 şi 410; Ilie Chiriţă, „Urmaşii lui Brâncoveanu 
Vodă" în Arhivele Olteniei, IX (1932), nr.63-63, pp.314-318; Idem, ,,Boierii Brâncoveni (Adaosuri)", 
în Arhivele Olteniei XVI (1937), nr.92-94, pp.290-291; Ioan C.Filitti, „Notite" în Arhivele Olteniei. XII 
(1933), nr.69-70, p.441, Dan Berindei, Urmaşii lui Constantin Brâncoveanu, pp.278-279. 
9. Paul Cemovodeanu, Note şi comentarii la „ Scurtă povestire despre stârpirea familii/or lui Brâncoveanu 
şi a Cantacuzinilor, de D. Cantemir, E<i.Minerva, Bucureşti, 1995, p. 71 (notele 138-şi 79), p.150. 
10. Placa nu avea inscriptie, ci doar însemn heraldic şi decor floral, ceea ce atestă discretia cu care s-a 
procedat la re-înhumare. Prin traditie, s-a perpetuat informatia înmormântării acolo a Domnului. (n.red.) 
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răscumpărare, pe soţia lui, din captivitate. 
Din păcate, ideea „tainei" privind înmormântarea lui Brâncoveanu a plăcut 

publicului înclinat spre romantism şi aşa a rămas timp de două sute de ani, la capătul 
cărora a izbucnit un scandal privind „descoperirea" adevărului despre mormântul lui 
Constantin Brâncoveanu. 

Scandalul a fost ca un incendiu, care nu are nevoie decât de un băţ de chibrit 
ca să izbucnească. Într-adevăr, după mai multe încercări de reglementare juridică a 
regimului monumentelor istorice din ţară (prima fiind în 18 73 ), ministrul Instrucţiunii 
şi Cultelor i-a trasat sarcină lui Constantin Şt.Bilciurescu să viziteze mănăstirile şi 
Ră se adreseze unor istorici mai importanţi ai vremii, ca să întocmească un index al 
monumentelor istorice. În consecinţă, Bilciurescu a vizitat şi biserica Sf.Gheorghe 
Nou din Bucureşti, de unde şi-a notat existenţa câtorva obiecte de inventar mai 
preţioase şi nimic mai mult. 11 

Între timp, „taina" privind persoana înhumată la biserica Sf. Gheorghe Nou 
dăinuia. A intervenit, însă, împrejurarea comemorării, în 1914, a împlinirii a douză 
ute de ani de la moartea martirică a Domnitorului Constantin Brâncoveanu. Din nou 
vemanţii vremii s-au trezit din somnolenţă şi s-au gândit să cinstească jertfa acestui 

rou român. Bineînţeles, primii care au susţinut ideea prăznuirii au fost parlamentarii 
i Guvernul, care au dat o hotărâre în consecinţă. Astunci, Virgiliu Drăghiceanu, 

nservator în Comisia Monumentelor Istorice, a tipărit repede lucrarea Rolul cultural 
I lui Constantin Brâncoveanu, un studiu amănunţit al lăcaşurilor voievodului. 

Nici ziarele n-au păstrat tăcerea, pentru că s-au întrecut între ele să omagieze 
personalitatea lui C.Brâncoveanu, pe care îl vedeau ca pe un „mucenic al naţiei". Însuşi 
Mitropolit primat Konon Arămescu-Donici a oficiat slujba de pomenire în biserica 
ti torită de sărbătoritul Domn, fără să bănuiască al cui e mormântul aflat în latura 
udică a naosului. După exemplul dat de Mitopolit, au fost oficiate slujbe religioase 
i la Hurezu, şi la biserica Sfinţii Împăraţi de la Galaţi, şi la Catedrala domnească 

di n Târgovişte 1 2 
, iar edilii oraşului Râmnicu-Vâlcea au săpat în faţa primăriei, la 

15 august 1913, o fântână deasupra căreia au instalat, la 15 august 1914, bustul lui 
onstantin Brâncoveanu. Cu această ocazie s-a întocmit un Act comemorativ, semnat 

d autiorităţile locale, în frunte cu Episcopul Eparhiei Râmnicului-Noul Severin, cu 
prefectul şi cu primarul oraşului . 13 

În acest context solemn, Virgiliu Drăghiceanu a cerut, la 31 martie 1914, 

11. Constantin Bilciurescu, Mănăstirile şi bisericile din România, cu mici noti/e istorice şi gravuri 
•11/ se d.e .. , Bucureşti, 1890. 
12. Radu Olteanu, Bucureşti în date şi întâmplări, ed.Paideia, Bucureşti, 2002, p.338, col.II. 
I . "Bicentenarul răpirei şi omorârei lui Constantin Brâncoveanu, Album omagial", mss.în Academia 
I mână, Manuscrise româneşti, doc.nr.2892. 
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Preşedintelui Comisiei Monumentelor Istorice, permisiunea să cerceteze Curţile 
din Transilvania ale Voievodului, primind nu numai aprobarea, ci şi trei sute de lei 
avans pentru cheltuieli. Dar, în iunie 1914, a fost delegat şi de Administraţia Casei 
Bisericii de a organiza o expoziţie cu obiecte rămase de la C.Brâncoveanu. Desigur, 
a întocmit un proiect al viitoarei expoziţii şi a obţinut, la 7 iulie 1914, aprobarea 
de a ridica obiecte de la mănăstirile Amota şi Romanul de Sus. 14 În aceeaşi zi a 
primit şi sarcina din partea Administraţiei Bisericii să scrie o lucrare comemorativă 
despre ctitoriile lui Constantin Brâncoveanu. În acest scop, V. Drăghiceanu a vizitat şi 
biserica Sf.Gheorghe Nou din Bucureşti, în ziua de 7 iulie 1914, când a dat cu ochii de 
mormântul lui Constantin Brâncoveanu şi de candela aprinsă, care atârna deasupra. Pe 
acea candelă a descoperit textul gravat despre cel care se afta în mormânt - Domnitorul 
C.Brâncoveanu. Două zile mai târziu, a comunicat descoperirea sa Administraţiei 
Casei Bisericii cu referatul nr. 196 din 10 iulie 1914. A comunicat acelaşi lucru şi 
preşedintelui Comisiei Monumentelor Istorice, şi profesorilor D.Onciul, N.Iorga, 
I.Bogdan şi a publicat textul în ziarul „Universul" din 11 iulie 19141. 

Până aici, evenimentele s-au desfăşurat liniar. Dar, în ziua de 18 iulie 1914, a 
apărut dascălul Ion Ungureanu, cu ziarul „Viitorul" nr.2311 din 18 iulie 1914, în care era 
tipărită cu litere de-o şchioapă vestea că el este adevăratul descoperitor al mormântului 
lui Brâncoveanu. Au mers împreună la mormânt şi n-au găsit nici o consemnare, dar 
chiar acolo, deasupra mormântului, dascălul l-a acuzat cu un ton răstit pe Drăghiceanu 
de furt, că a profitat că el, dascălul, îi comunicase amical noutatea. Drăghiceanu i-a 
răspuns, pe acelaşi ton răstit, de răsunau bolţile bisericii, că dascălul e hoţul. 

Gâlceava s-a prelungit şi afară, prin intermeidul presei. Astfel, Drăghiceanu 
a dezminţit în ziarul „Viitorul" nr.2313 din 20 iulie 1914, pretenţia dascălului 
Ungureanu şi a înaintat Administraţiei Casei Bisericii un referat prin care cerea 
„anchetarea şi pedepsirea mistificatorului". 

Dar nici dascălul Ungureanu nu s-a lăsat mai prejos şi a adresat aceleiaşi 
Administraţii, la 4 august 1914, un memoriu în care a afirmat că Drăghiceanu face 
parte dintre „oamenii de ştiinţă cari caută să speculeze această descoperire numai ca 
să-şi facă renume" _is 

În această situaţie, Casa Bisericii a trimis memoriul lui Drăghiceanu la 
Mitropolie, pentru cercetare. Întrebat ce are de spus, Ungureanu a răspuns printr-o 
petiţie injurioasă la adresa lui Drăghiceanu. În plus, a publicat o Notă în revista „Miron 
Costin" din Bârlad, în care a invocat un martor, un tânăr - M.Nour - care ar fi spus că 

14. "Memoriu în legătură cu descoperirea mormântului lui C.Brâncoveanu de la Biserica Sf.Gheorghe 
Nou'', Academia Română, manuscrise româneşti, mss.A-1400, fila 2 av. 
15. Loc.cit., fila 3v. 
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primise încă din martie 1914 textul inscripţiei, pentru a-l duce să fie publicat.16 

Faţă de aceast afirmaţie, Drăghiceanu a procedat ca un anchetator, pe cont 
propriu şi s-a dus, în ziua de 20 septembrie 1914, la Bârlad, unde l-a chestionat pe 
directorul Şt.T.Pamfil despre rolul elevului Nour în procurarea informaţiei publicate, 
mai ales că hârtiile aduse nu spuneau nimic despre mormântul lui Brâncoveanu. Toate 
acele hârtii le-a fotografiat, arătând că dascălul în mod greşit a atribuit mormintele 
lui Antonie Vodă şi lui Grigore Brâncoveanu. 

După atâtea plângeri şi anchete la mai-marii Bisericii şi în presă, cu 
reproduceri foto costisitoare, Drăghiceanu s-a adresat şi Ministerului Instrucţiunii şi 
Cultelor cu un memoriu, în care s-a plâns că „perversul" dascăl caută să-i distrugă 
fiinţa morală „cu o temeritate şi perversitate ce merge până la inconştienţă". 17 

În focul patimiii şi urii reciproce, Virgiliu Drăghiceanu a uitat de sarcinile 
primite. Adio expoziţia proiectată, adio studiul comemorativ despre Domnitorul
martir, pentru că între timp izbucnise primul război mondial, iar autorităţile României 
dădeau prioritate altor probleme. Cu toate acestea, cine este adevăratul descoperitor 
al mormântului lui Brâncoveanu? A fost, oare, vreun descoperitor? Răspunsul îl 
găsim în documentele de arhivă, pe care Drăghiceanu nu le cercetase. 

Adevărul este că mormântul a cărui descoperire şi-o revendicau cei doi 
pretendenţi cu înverşunată ură şi patimă, era cunoscut cu un secol înainte. Dovada o 
găsim în menţiunea din catagrafia din 183818, care era un inventar al Bisericii Sf.Gheorghe 
Nou: „1 poală mare, roşie, de mătase în biserică, pentru mormântul Brâncoveanului."19 

Această precizare neutralizează acidul urii celor doi pretendenţi şi dovedeşte 
nulitatea conflictului însuşi. Dar întâmplarea ar trebui să-i pună pe gânduri pe istoricii 
care copiază ne-critic informaţiile altor confraţi şi nu apelează la izvoare inedite care 
sunt atât de multe încât n-ar ajunge o viaţă de om ca să fie cercetate. Numai după 
aceea să le coroboreze cu materiale edite, dar uitate de public, din cauza rarităţii lor. 
Descoperirea unui izvor istoric, oricât de neînsemnat ar părea, poate răsturna o întreagă 
concepţie istoriografică, aşa cum spunea Nicolae Iorga: „O scrisoare descoperită într
un fund de saltar poate schimba tot sensul unei probleme politice,"20 în cazul de faţă, 
precizarea din Catagrafie a lămurit problema în sensul că nimeni nu a descoperit 
mormântul lui Brâncoveanu, care era ascuns într-un document de arhivă. 

16. Miron Costin, nr. 8-9 din septembrie 1914. 
17. "Memoriu în legătură cu descoperirea mormântului...", fila 1 v. 
18. Înainte de catagrafia din 1838, cu inventarul bisericii Sf.Gheorghe Nou, există menţiwti cunoscute asupra 
numelui celui ce odihnea acolo - de pildă cuvântul ţinut în anul 1832, de Episcopul Ilarion al Argeşului, la 
inmonnântarea banului Grigore Brâncoveanu, în Biserica voievodală Sfăntul Gheorghe Nou (n.red.). 
19. Academia Română, "Catagrafia de toate lucrurile mişcătoare şi nemişcătoare a Sf.Mănăstiri 

Sf.Gheorghe Nou din Bucureşti", 1838, octomvrie. Manuscrise româneşti, doc.nr. 53, f.509 av. 
20. N.lorga, Îndreptări noi în concepţia epocei contemporane, Bucureşti, 1940, p.25. 
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SUMMARY 
The author tells the story of a dispute between curator Virgiliu Drăghiceanu and Ion 
Ungureanu, psalm readerat the St. Gheorghe Nou church in Bucharest - concerning 
the discovery of the huria/ place of Walachian ruler Constantine Brancoveanu, 
executed by the Ottomans, as the sultan s enemy, in 1714, buried .first at a monastery 
on the Halki island, then brought to Walachia by the care of his wife, lady Marica, and 
discreetly re-buried at the above-mentioned St. Gheorghe Nou church in Bucharest 
(churchfounded by the ru/er himselj). 
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FIŞE DINTR-UN GHID ISTORIC AL STRĂZILOR 
BULEVARDELE AVIATORILOR ŞI MAREŞAL PREZAN 

111 

dr. Ionel Ioniţă 

Bulevardul Aviatorilor şi Bulevardul Mareşal Prezan fac parte din lucrările 
efectuate odată cu deschiderea căilor de acces, care au însoţit amenajarea Parcului 
I Ierăstrău. Aspectul pe care îl au şi în zilele noastre l-au căpătat în anii '30 ai secolului 
XX, odată cu toată zona din jurul parcului. 

BULEVARDUL AVIATORILOR 
Date tehnice: 
- face legătura cu partea de nord a Capitalei, fiind cuprins între Piaţa Victoriei 

~i Bd. Beijing; 
- arteră compusă din căi de circulaţie majoră, minoră şi pietonală separate 

prin spaţii plantate; 
- monumente de artă plastică aflate pe parcurs: Statuia Aviatorilor înălţată de 

I .idia Kotzebue şi Iosif Fekete între anii 1930 - 1935 şi Crucea Mileniului realizată 
de sculptorul Paul Neagu în 1990; 

- pe Lista monumentelor istorice, anexă la ordinul nr.2314/2004 al 
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Ministerului Culturii şi Cultelor se află un număr de 17 case, de la numărul curent 
309-325, la numerele poştale 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 24, 32, 40, 42, 46, 50, 51-53 

~i fără număr în Parcul Herăstrău, restaurantul Pescăruş; 
- nume purtate în timp: Şoseaua Nouă, Şoseaua Jianu, Bd.Gh.Buzdugan, 

Şoseaua Jianu, Bd. I.V.Stalin, Bd. Aviatorilor; 

Date istorice 
Situată în nordul inelului principal de circulaţie, Piaţa Victoriei este punctul 
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de pornire al Bd.Aviatorilor către Şoseaua Nordului. Bd.Aviatorilor continuă axa sud 
- nord a oraşului formată diri bulevardele Dimitrie Cantemir, l.C.Brătianu, Nicolae 
Bălcescu, Gh.Magheru şi Lascăr Catargiu. 

Deşi Bd-ulAviatorilor conduce către una din principalele zone de agrement 

.. 

ale Capitalei este o arteră, relativ nou apărută, care s-a dezvoltat ulterior, odată cu 
parcelările adiacente traseului. O considerăm „nouă" în raport cu cele două căi de 
acces spre nordul Capitalei respectiv şoseaua Kiseleff şi Drumul la Herăstrău devenit 
Calea Dorobanţilor. 

În anull 852 în primul plan cadastral al Bucureştilor întocmit de baronul mr. 
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ltA.Borroczyn, strada nu este configurată ca atare. Apare doar ca un spaţiu liber 
printre proprietăţi, traseul fiind aproximativ acelaşi ca în zilele noastre. 

Era un modest drum de ţară care dubla într-un fel Şoseaua Kiseleff între 
l'inţa Victoriei şi Bufetul de la Şosea. 

În a doua jumătate a sec.al XIX-iea, dar înainte de 1895 se numea ca multe 
uite străzi nou apărute Şoseaua Nouă şi se întindea de-a lungul proprietăţilor lui Ion 
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Jianu Cănuţ şi ale lui I.Filipescu. Era un modest drum de ţară „o uliţă nepavată şi 
întunecoasă ce se prelungea de-a lungul spatelui grădinii (grădina Kiseleff) în care 

domnea în permanenţă, primăvara, toamna şi iarna un noroi uricios şi adînc ce 
emana nişte mirosuri miasmatice"1

• 

l. N.D.Popescu, Revi,ţfa pentnt istorie, arheologie şi filologie, XV (1914), Bucureşti 1915, apud 
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În planurile cadastrale din 1895 - 1899 apare cu numele de Şoseaua Jianu şi 
•ic întindea de la Piaţa Victoriei şi pînă la Lacul Herăstrău. Aspectul nu i se schimbă 

p11·a mult fiind un drum „mizerabil de primitiv: nepavat cu şanţuri adînci de ambele 

• nnsluntin Rezachievici, Pavel Kiselev - Istoria şoselei şi grădinii cu acelaşi nume şi a amplasării 
'''' 11111111lui de Istorie "N. Iorga", în Anuar al Arhivelor Municipiului Bucureşti, II, Ed. Min. de Interne, 
11111 urcşti, 1998, pag.86. 
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Mondial. Din documentele fotografice ale vremii se vede un bulevard modest fără o 
lăţime caracteristică marilor bulevarde, cu un pavaj destul de inegal. 

Momentul de transformare al Şoselei Jianu într-un bulevard cu alei largi 
şi căi de rulare diferenţiate se petrece odată cu lucrările de amenajare ale Parcului 
Naţional, devenit ulterior parcul Naţional Regele Carol al Ii-lea. Lucrările de o 
amploare deosebită au înconjurat parcul cu o reţea modernă de bulevarde şi străzi. 
Actuala formă a Bulevardului Aviatorilor datează de sfirşitul anilor '30 cînd marile 
lucrări edilitare şi urbanistice, care au însoţit serbările Luna Bucureştilor au îmbogăţit 
oraşul cu cîteva realizări deosebite. 

BULEVARDUL MAREŞAL PREZAN 

Date tehnice: 
- face legătura între Bulevardul Aviatorilor şi Şoseaua Kiseleff, de la Piaţa 

Charles de Gaulle până la Piaţa Arcului de Truimf; 
- nume purtate în timp: Mareşal Prezan, Aleea Trandafirilor, Mareşal Prezan; 
Date istorice: 
În planurile cadastrale de la sfârşitul secolului al XIX-iea şi de la începutul 

secolului XX actualul bulevard Prezan făcea parte din ultimul tronson al Şoselei 
Herăstrău, cuprins într Şoseaua Jianu şi Şoseaua Kiseleff (rondul II). 
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În proiectele de alinieri, străpungeri şi sistematizări de până la Planul Director 
de Sistematizare din 1935 se proiectase transformarea acestei ultime părţi din Şoseaua 
1 lcrăstrău într-un bulevard cu o lăţime de 48 de metri, cu un traseu arcuit având, aşa 
cum scria presa vremii, formă de cobiliţă5 • În proiectele ulterioare s-a revenit asupra 

~. luna Bucureştilor 1939, Marile lucrări urbanistice din Parcul Naţional Regele Carol II, bulev. 
mareşal Prezan şi şos. Kiseleff, în Gazeta Municipală, An VII, nr. 3 71, din 7 mai 1939. 
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formei şi s-a ajuns la prezentul traseu drept între Piaţa Jianu şi Arcul de Triumf. 
Bulevardul Mareşal Prezan a fost inaugurat în cadrul Lunii Bucureştilor în 

ediţia din 1939. În momentul deschiderii lui, bulevardul avea terminate toate lucrările 
edilitare aferente (canalizare, stâlpi pentru lumină etc.). Aspectul din 1939 era puţin 
diferit faţă de cel actual, care este un carosabil simplu mărginit de trotuare. 

În anul 1939 Bd-ul Mareşal Prezan avea o lungime de peste 500 de metri 
cu un carosabil de 18 metri lăţime. Privind din Şoseaua Jianu spre Arcul de Triumf, 
trotuarul din dreapta se prezenta astfel: un trotuar de 4,5 m cuprins între două fâşii 
de verdeaţă cu o lăţime de aproximativ 2 m; o alee pentru călăreţi cu lăţimea de 5,5 
m şi un alt trotuar de 2 m lăţime6 • 

Pe partea stângă s-a creat o imagine simetrică cu excepţia aleii pentru călăreţi. În 
locul ei, pe aceleaşi dimensiuni, s-a amenajat o cale de rulaj pentru circulaţia locală. 

Pavajul s-a făcut cu granit de Dobrogea (Turcoaia), pe o fundaţie de beton, 
aşezată la rândul ei pe un pat de aproximativ 1 O.OOO de metri cubi de pământ 
amestecat cu deşeuri7 • 

6. Ibidem. 
7. Ibidem. 
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SUMMARY 
The Aviatorilor Boulevard connects the center of the Romanian Capital to 

the North of the city, being comprised between the 'Victoriei Square and the Beijing 
Boulevard. This boulevard was not configured as such in the map of 1895; it came 
to exist as a modest road that doubled the Kiseleff Boulevard. The paper presents 
the evolution of that street into the boulevard we know today, dealing a/so with the 
Maresal Prezan Boulevard, comprised between the Kiseleff and the Aviatorilor 
houlevards, from the Charles de Gaulle Square to the Triumph Arch Square. 
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IMOBILE DE PE 
STRADA GEORGE GEORGESCU I CALEA RAHOVEI 

ARHITECTURĂ ŞI URBANISM 
ÎNCEPUTURI 

dr. Maria Camelia Ene 

Oraşul Bucureşti, având ca centru vital Curtea Domnească a apărut şi s-a 
dezvoltat în zona cea mai bine împădurită din Câmpia Română, aşa cum mărturisesc 
vestigiile arheologice, din vechime formându-se aici o mulţime de sate. Urme constante 
se găsesc din cele mai vechi timpuri până în epoca constituirii statului medieval Ţara 
Românească. Totuşi, pe o zonă limitată de pe malul stâng al Dâmboviţei, aceste vestigii 
se opresc prin secolul al Xi-lea, în timp ce aşezările continuă să existe mai spre răsărit. 1 

Pe acest loc liber, pământ domnesc din secolul al XIV-lea, îşi va ridica 
Vlad Ţepeş (1456-1462), în deceniul 6 al secolului al XV-lea, reşedinţa fortificată. 
Cetatea a fost precedată de o fortăreaţă a cărei urmă materială a fost descoperită 
în subsolurile fostului Palat Voievodal. De aici probabil a plecat la luptă în 1368, 
aşa cum mărturisesc documentele, „ comitele Dragomir românul, castelanul ... 
de Dâmboviţa "2 pentru a-l ajuta pe Vlaicu Vodă în conflictul său cu voievodul 
maghiar Nicolae Lackfi. Acest turn de pază ridicat în veacul al XIV-iea, de formă 
patrulateră, construit din cărămidă, având colţurile întărite cu blocuri de piatră, 
care ocupa o suprafaţă de cca 160 mp, constituie una dintre primele mărturii ale 
arhitecturii medievale româneşti, fiind singura fortificaţie militară din cărămidă 
cunoscută până acum în Ţara Românească. 

Aproape un secol mai târziu a fost emis de Vlad Ţepeş documentul 
considerat actul de naştere al oraşului, dat „ în cetatea Bucureşti "3 la 20 septembrie 
1459, hrisov scris de grămăticul voievodului între zidurile de cărămidă ale acestei 
prime construcţii domneşti. Clădirea din epoca lui Ţepeş, scoasă la lumină în urma 
unei campanii arheologice din deceniile 7 /8 ale sec. XX, era de formă rectangulară 
avea ziduri solide formate din şiruri alternative de cărămizi şi bolovani, totul fiind 
legat cu mortar, încăperile erau amplasate pe toate laturile, lăsând în mijloc curtea 

1. Cezara Mucenic, Străzi, pieţe, case din vechiul Bucureşti. Urbanism şi arhitectură, sec. XV-XX, 
Arcub, Bucureşti 2002, p. 7. 
2. Panait P. Panait, Aristide Ştefănescu, Muzeul Curtea Veche. Palatul Voievodal, Bucureşti, Muzeul de 
istorie a Municipiului, 1973, p. 19. 
3. Jbidem, p. 23. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



PATRIMONIU 125 

interioară. Nu s-a putut stabili cu certitudine care era pe atunci perimetrul Curţii 
Domneşti, despre care un albanez, fost rob din armata otomană, spunea că este o 
cetate pe care sultanul (Mehmed al Ii-lea) nu a putut-o înfrânge deoarece era un loc 
puternic, înconjurat de mlaştini4 • 

Prezenţa Curţii Domneşti va stârni interesul şi încrederea în aceste locuri, 
determinând dezvoltarea spre nord a cartierului comercial al aşezării, amprentă a 
ccelerării procesului de urbanizare. Astfel, voievodul Laiotă Basarab scrie pe la 

1476 adresându-se braşovenilor „oricine .. . ar avea ceva de cumpărat, să-şi trimită 
omul. .. în Cetatea Bucureşti"5 • Tot aici, în vecinătatea Curţii Domneşti, se va aşeza şi 
piaţa comercială - Pazarul-( Pazar/bazar = piaţă în expresie turcească) atestat încă 
lin anul 1563, piaţă care ulterior, în sec. Al XVII-iea va primi numele de Târgul de 

. Conform tradiţiei medievale europene se constituie astfel inima aşezării, marcată 
I piaţă cu rol de centru al schimburilor comerciale şi loc public. 

De-a lungul veacurilor oraşul a crescut ca întindere. În absenţa mărturiilor 
rtografice şi în nesiguranţa de identificare pe care o dau descrierile călătorilor 

lin epocă se pot cu greu stabili cu exactitate etapele de amplificare a teritoriului 
I ucureştilor de la acest nucleu central format în jurul Curţii Domneşti până la oraşul 
1 prezentat cartografic în sec. al XVIII-iea. Totuşi, coroborarea diferitelor informaţii 
I vedeşte o dezvoltare în teritoriu aproape concentrică, considerând ca punct central 
'urtea Domnească. Nu se ştie întinderea Bucureştiului pe vremea lui Vlad Ţepeş 
1u a lui Radu cel Frumos (1462-1473), cel care va fi primul voievod ce va sta cu 

I r dilecţie în noua cetate de pe malul Dâmboviţei emiţând de aici toate documentele 
ne-au rămas de pe timpul domniei sale. Abia la cumpăna secolelor XVI-XVII, 

11 vremea lui Mihai Viteazul ( 1593 - 1601 ), s-a putut stabili că oraşul ajunsese deja 
I nă la nord de biserica Colţei6 şi de Mânăstirea Sărindari (locul unde se află astăzi 

rcul Militar), limita spre est tăind actualele străzi: Sfinţilor şi Calea Moşilor, 
lungindu-se apoi de-a lungul străzii Hristo Botev. În vest Bucureştii se întindeau 
nă la actuala stradă Brezoianu, iar în sud se opreau pe unde cândva, anterior anilor 
85 se găseau străzile Sfinţii Apostoli şi Bateriilor. 

În secolul al XVII-iea Bucureştii continuă să-şi amplifice teritoriul, modificându
! reţeaua stradală care îl străbate. Vor apărea noi uliţe iar cele vechi se vor prelungi sau 

1 r rea noi legături. Acum oraşul se întinde la nord de biserica Kreţulescu şi de-a lungul 
li zii C.A. Rosetti, la est până la biserica Olari de pe Calea Moşilor şi mai impresionant 

I' trc S Năsturel. , Cetatea Bucureşti în veacul al XV-iea, în Materiale de istorie şi muzeografie, voi. 
11 l luc ureşti, MIOB, p. 141. 

I ud Dan Berindei, Oraşul Bucureşti reşedin/ă şi capitală a Ţării Româneşti. 1459-1862, Bucureşti, 
1 tntea de ştiinţe istorice şi filologice din RPR, 1963, p. 19. 
I 1 o lizările topografice folosesc ca puncte de reper clădiri, străzi care există în prerent cu denumirile actuale 
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coboară spre sud până unde era, înainte de translare, Schitul Maicilor, iar la apus, dincolo 
de mânăstirea Mihai Vodă (netranslată) şi de podul Izvor.7 

Prima delimitare topografică stabilită prin Regulamentul Organic (1830) 
ne certifică noile dimensiuni pe care le atinsese la nord şi la est, respectiv până la 
drumurile care vor construi şoselele de centură: Bonaparte (Şos. Iancu de Hunedoara) 
- Ştefan cel Mare - Mihai Bravul şi această expansiune va continua pe parcursul 
secolelor al XIX- lea şi al XX - lea8

• 

Bucureşti, aşezare urbană în plină expansiune, iniţial s-a organizat spontan, 
având ca nuclee de bază parohiile numite în sec. al XVI-iea enorii, iar din a doua 
jumătate a secolului al XVII-iea mahalale. Numărul mahalalelor din veacurile XV
XVII este necunoscut, dar documentele amintesc de Mahalaua Sărindarului ( 1615), 
Mahalaua Sf. Sava (1664), Mahalaua Sf. Nicolae Şelari (1676), Mahalaua bisericii 
Grecilor, cea a lui Ghiorma Banul, după numele ctitorului bisericii (1685), Mahalaua 
Bisericii de Jurământ - biserica Sf. Dumitru, unde se depunea jurământul de către 
martori înaintea unei judecăţi - ( 1687). Se poate bănui existenţa şi a altor mahalale 
în funcţie de cum s-au ridicat, una după alta, bisericile din zonă. 

Procesul evolutiv a continuat în mod similar până în secolul al XIX-iea în 
funcţie de creşterea numărului de locuitori atraşi de activitatea comercială intensă, 
de viaţa politică şi nu în ultimul rând de fervoarea religioasă, cea care determina 
necesitatea de a se construi noi enorii/mahalale. Oraşului care a crescut încetul cu 
încetul i s-au adăugat noile mahalale, la început (sec. XV-XVI), cu precădere spre 
nord apoi şi spre sud (sec. XVIII-XIX). Prima catagrafie a poliţiei Bucureşti (primul 
recensământ al oraşului/poliţie = polis, după termenul grecesc) din 1798 notifică 
deja existenţa a 9 mahalale care erau grupate în 5 Plăşi.9 

Odată cu dezvoltarea târgului Bucureştilor în veacurile XVI-XVII, locuitorii 
săi fiind liberi să se aşeze acolo unde doreau, s-au grupat în funcţie de interese 
personale, rezultând din aceasta o împărţire a teritoriului oraşului din punct de vedere 
funcţional. Pe de altă parte s-a delimitat un nucleu central, cel în care pe lângă 
funcţiunea de reprezentare dată de prezenţa Curţii Domneşti s-a profilat ca dominantă 
funcţiunea comercială. Urmarea în timp a fost rapida divizare a terenurilor între 
diverşii proprietari sau prin închiriere, realizându-se încetul cu încetul o parcelare 
aleatorie. Prezenţa caselor/prăvălii a determinat o anume structurare a teritoriului, 
negustorii, meşterii dorind, în mod evident, să rămână în vadul comercial. Istoricul Dan 

7. Apud Cezara Mucenic, Străzi, pieţe, case din vechiul Bucureşti - Urbanism şi arhitectură- secolele 
XV -XX, ARCUB, Bucureşti, 2002, p. 9. 
8. Jbidem. 
9. Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureştilor din cele mai vechi !impuri până în zilele noastre, 
Bucureşti, Ed. Pt. Lit, 1966, p. 353. 
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erindei remarca: „ uneori, costul unei prăvălii depăşea pe cel al caselor boiereşti, 
Important.fiind şi faptul că nu construcţia, ci vadul dădea valoare prăvăliei "10 • De 
aceea gradul de ocupare a terenului a fost în aceste locuri mult mai intens decât în 
uite părţi ale oraşului . 

Perimetrul limitrof centrului comercial capătă funcţiune rezidenţială, aici 
1 şezându-se reşedinţele boiereşti, la început amplasate cu precădere spre vest, pentru 
u din secolul al XVII-lea dominantă să fie dezvoltarea spre nord şi parţial spre sud 

11 zona proximă albiei Dâmboviţei. În contrast cu spaţiul central, zona rezidenţială, 
lipsită de constrângerea încadrării într-un teritoriu limitat de fortificaţii , a permis 
proprietarilor amplasarea locuinţelor în mijlocul unor terenuri plantate, ceea ce i-a 
li t acel aspect unic de oraş/grădină. 

Tot în mod spontan pe teritoriul oraşului se vor deschide străzi mari şi mici, adică 
111ite şi ulicioare (Uliţa cea mare, Uliţa Bărbierilor, Uliţa Căldărarilor, Uliţa Băcanilor, 

. ) care au fost tăiate de-a lungul timpului prin libera voinţă a locuitorilor, în funcţie de 
um aveau nevoie pentru a se mişca mai bine în şi printre parohii. Interesele comunicării, 
I cifice zonelor comerciale au făcut ca în timp să se formeze în teritoriu o reţea densă 
I străzi orientate atât sud-nord cât şi est - vest, de diferite categorii ca mărime, ceea ce 

li dus topografic la apariţia multor întretăieri formându-se astfel în mod spontan piaţetele 
111 bane pe lângă terenul rezervat pieţei comerciale. 

Documentele mărturisesc că pe lângă uliţe şi ulicioare s-au format şi marile 
li I re - căile/podurile- menite a lega oraşul cu drumurile comerciale. Între acestea 

1111 le sunt socotite „Podul domnesc .. " sau podul cel Mare .. ", după cum menţionează 
111 oavele, datorită importanţei lor, artere de legătură cu marile drumuri comerciale 

uneau oraşul de teritoriile vecine: Transilvania, Sudul Dunării, Moldova, Oltenia 
uu cele mai depărtate : Imperiul Otoman, Europa Centrală şi de Vest etc. Pe lângă 
I 111 ţiunea primordială menţionată aceste artere vor îndeplini în oraş şi alte roluri, 

11 le individualizează şi determină specificul fiecăreia. 

De-a lungul străzilor şi arterelor s-a dezvoltat, în vecinătatea Curţii Domneşti, 
11 tlerul comercial, mărturie fiind existenţa tranzacţiilor cu prăvălii, despre care ne 
orbesc documentele încă dinsecolul al XVI-lea. 

După întâmplările dramatice de la cumpăna veacurilor XVI-XVII, domnia lui 
hui Viteazul şi urmaşii - deceniul 4 al sec. al XVII-iea, începutul lungii domnii a lui 
l i Basarab (1632-1654) aduce calmul interior necesar intensificării schimburilor 

t 11 reiate. „ Toate străzile şi pieţele oraşului erau pline de mărfuri scumpe, pe care 
li 11storii italieni, greci, armeni şi turci le expuseseră la vânzare "11 spunea Paul 

III I) n Berindei, Oraşul Bucureşti reşedinţă şi capitală a Ţării Româneşti. 1459 -1862, Bucureşti, 
li , şti inţe ist. Şi filolog. Din RPR, 1963, p. 26. 

pud Dan Berindei, op. cit„ p. 46. 
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Strassburg în primăvara lui 1632. Aceasta semnifică creşterea numărului prăvăliilor, 
deci implicit a cartierului comercial. Se motivează astfel apariţia 2 pieţe comerciale, 
Târgul de Jos situat lângă Curtea Domnească în locul Pazar-ului şi Târgul de Sus 
amplasat ceva mai sus faţă de malul Dâmboviţei, către nord-vest. Curând cele două 
pieţe se vor unifica sub denumirea de Târgul din Lăuntru, târg situat la est de reşedinţa 
voievodală pe malul Dâmboviţei, cu menirea de a prelua o mare parte a comerţului 
de piaţă din oraş. Tot în zona centrală va funcţiona în oraş un timp şi Târgul Cucului, 
cel situat între biserica Sf. Gheorghe Nou şi Hanul Colţea, cel plasat la întretăierea 
str. Doamnei cu fosta str. Colţea (azi bd. I.C. Brătianu). 

În ce priveşte cartierul comercial acesta continuă să domine teritoriul dinspre 
nord/vest, ceea ce semnifică din punct de vedere constructiv prezenţa predominantă 
în zonă a clădirilor/prăvălii. Spaţiile comerciale erau construite în majoritate din 
lemn, indiferent dacă erau prăvălii sau tarabe (nume dat prăvăliilor mici) şi erau 
acoperite cu trestie sau şindrilă. Prăvăliile aveau o dimensiune standard de cca 3 m 
la care se adăuga grosimea zidului. Dacă modul în care erau rezolvate planimetric 
sau volumetric încă este necunoscut, ceea ce ne oferă documentele este importanţa 
acordată spaţiului pivniţei, parte a construcţieie realizată în piatră. Ne-o confirmă 
documentele, aşa cum este cel din 20 martie 1655 în care se spune „ să să ştie cum 
au ... avut Gbinea Must aci negufătorul, aicea în Bucureşti, o pivnifă cu 5 prăvălii la 
Uliţa cea Mare, cu curte ... pivniţa de piatră "12

. 

Un alt important program de arhitectură care apare în Bucureştii secolului 
XVI este hanul, acesta fiind dedicat locuirii temporare pentru străinii veniţi în oraş 
cu treburi, mulţi interesaţi doar de negoţ. Funcţiunea este firească într-un loc al 
comerţului permanent şi de maximă importanţă, fiind situat în cel mai mare oraş al 
ţării. Numite după cel care le construieşte: domneşti, boiereşti sau neguţătoreşti, ele 
sunt construcţii mai ample sau mai mici al căror rol variază de la cel simplu, de locuire 
temporară, la locuinţă şi negoţ şi în expresia lor deplină la tripla funcţiune: locuinţă 
temporară, prăvălie şi perimetru fortificat pentru refugiu în caz de primejdie. Cele 
mai vechi hanuri atestate documentar sunt Hanul lui Manole Zaraful şi soţiei sale 
Maria de lângă grădina bisericii Sf. Gheorghe Vechi existent anterior anului 1669 şi 
prima clădire a Hanului Sf. Gheorghe pomenită încă de cronica vei logofătului Radu 
Greceanu ca fiind ridicat în sec. al XVI-iea ( 1671 ). Aceste hanuri au existat dar nu se 
ştie cum arătau, primul, cunoscut ca expresie arhitectonică fiind Hanul Şerban Vodă, 
construit de voievodul Şerban Cantacuzino ( 1678-1688) pe Uliţa cea Mare, peste 
drum de biserica Ghiorrna Banul. 

Evenimentele constructive care se petrec în oraşul capitală în ultimele 

12. Apud George Potra, Documente referitoare la istoria oraşului Bucureşti (1594-1821), Bucureşti, 
1961, p. 112 
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decenii ale sec. al XVII-lea şi în sec al XVIII-lea vor duce la conturarea expresiei 
arhitectonice brâncoveneşti. Astfel constructiv şi implicit vizual oraşul, prin clădirile 
ale cele mai importante, biserici şi palate se va înscrie în noua viziune spaţială 
i decorativă, realizatorul acestei transformări fiind chiar domnitorul Constantin 
râncoveanu' (1688-1714). După ce va transforma incinta Curţii Domneşti din 

Bucureşti într-un palat de desfătare şi reprezentare, va reconstrui biserica Sf. 
heorghe Nou, realizare majoră pentru Bucureşti. Zestrea de clădiri a oraşului se va 

ompleta cu hanuri noi sau cu nouă înfăţişare, aşa cum este Hanul Sf. Gheorghe din 
urul bisericii Sf. Gheorghe Nou (1699). Ambele construcţii care vor trece prin multe 
alamităţi naturale în veacurile XVIII-XIX vor dispare după Focul cel Mare din 

I 4 7. Tot lui Constantin Brâncoveanu i se datorează ridicarea Hanului Constantin 
Vi dă pe locul caselor agăi Constantin Bălăceanu. 

Ca transformare urbanistică marcantă trebuie amintită prima intervenţie 
m j oră în reţeaua stradală a oraşului la 1692, tăierea Podului Mogoşoaei care va lega 
Palatul Domnesc de moşia acestuia de la Mogoşoaia. Acest pod va deveni în secolul 
I XIX-iea axul dominant al oraşului. 

Veacul al XVIII-iea va rămâne pentru oraşul Bucureşti ca veacul hanurilor, 
I r zenţa lor intensificându-se în zonă. Nu se vor mai construi marile rezidenţe dar 
p r hanurile boierilor, mănăstirilor şi ale negustorilor. Se va constitui un lanţ de 

h nuri menite să rezolve concomitent problema locuirii temporare pentru cei ce nu 
I reau sau nu puteau din varii motive să-şi aibă propria casă, dar şi pentru a a5igura 

Ml ţii comerciale în oraş: Hanul Câmpinencei, Hanul Filipescu, Hanul Damaris. 
Sîarşitul de secol aduce şi o altă imagine asupra Bucureştilor decât aceea 

rită de relatările documentelor, relatări confirmate parţial de cercetările arheologice 
sec. XX, şi anume primele documente cartografice: Planul Purcel (1789) şi Planul 

I rn t (1791) realizate de ofiţerii austrieci Ferdinand Ernst şi Franz Purcel pentru 
v ile militare ale Statului major austriac, primele documente de acest tip ~ care 

li fost întocmite cu un grad remarcabil de precizie. Din ele ştim astăzi că o parte din 
ul actual a păstrat traseul stradal al sec. al XVIII-lea13• 

Pe parcursul istoriei sale, secolul al XIX-iea poate fi definit ca etapa de trecere 
oraşul medieval la oraşul modem ca funcţiuni, oraş care să poată răspundă 
nţelor modificărilor social economice şi politice. 

La acea vreme Bucureştii se întindeau până la drumurile-şosele de centură. 
orabilor, Bonaparte, Ştefan cel Mare, Mihai Bravul, urmat de drumul „spre dealul 
reştilor" până la „streaja podului Şerban Vodă ", iar de acolo limita era marcată 

„mahalaua Sfântului Elefterie până la Podul de Pământ". Se păstra acea fonnă 

, pud Valeriu Drăgan, Planul Ernst (1791). Analiza reţelei stradale din centrul oraşului Bucureşti, 
I I 11 ureşti. Materiale de istorie şi muzeografie, voi. XIII, p. 77 
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aproape rotundă a teritoriului oficial al oraşului, aşa cum se întinsese de-a lungul 
secolelor, expansiune continuată pe parcursul secolelor al XIX-iea şi al XX-iea. 

Din 1834 a început oficializarea nomenclaturii stradale, denumirile fiind 
cele care aparţineau memoriei locului sau unele noi. Soarta numelor de străzi a 
fost diferită, căci unele s-au păstrat nemodificate din vechime - Sf. Constantin, 
Traian, Plantelor, Ştefan cel Mare ş.a - iar altele au cunoscut repetate schimbări -
Işlicarilor/Franceză/CaroV30 Decembrie/Iuliu Maniu/Franceză. Totuşi, când motivul 
schimbării a avut forţă şi impact, s-a impus definitiv, precum numele fixate în 1878, 
omagiu trupelor române ce au câştigat independenţa României în luptă14 • Atunci 
Podul Mogoşoaei a devenit Calea Victoriei, strada Germană - str. Smârdan, Podul 
de Pământ - Calea Plevnei, Podul Caliţei/Calea Craiovei - Calea Rahovei, Calea 
Vergului - Calea Călăraşilor. 

Veacul al XIX-iea, care debutează dramatic15, va aduce profunde transformări 
în zona centrului Bucureştilor şi nu numai. Cele patru calamităţi naturale şi umane ale 
secolului şi anume cutremurele, inundaţiile, incendiile şi ocuparea de către trupele 
străine a oraşului au produs, de fiecare dată mari distrugeri ale fondului constructiv 
(numai în incendiul din 1802 ard cca. 2000 case mari şi mici iar în 184 7 ard 686 case, 
1142 prăvălii, 10 hanuri şi 12 biserici), obligând la introducerea de măsuri radicale 
prevenitoare, dar dând şi posibilitatea de a se interveni în organizarea spaţială a 
teritoriului, în ordonarea şi alinierea tramei stradale şi a elementelor care o definesc: 
clădirile. Criteriul de aprobare sau interzicere este încă spaima de foc şi de ceea ce 
l-ar putea alimenta dar şi aspectul oraşului şi asigurarea unei bune locuiri pentru toţi, 
principiu urban prin excelenţă, deoarece numai aici vecinătăţile nu mai sunt izolate. 

La începutul sec. al XIX-iea, în anul 1806 se modifică divizarea administrativă 
a oraşului 16 şi, ca urmare a calamităţilor din 1802, 1804 vor fi luate de către autoritate, 
respectiv domnitorul, măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii construcţiilor şi, pentru 
prima oară se va încerca introducerea unor reguli în ce priveşte amplasarea clădirilor 
şi modul de formare a străzilor. De la Dionisie Eclesiarhul aflăm: „ Vodă în urma 
focului ... poruncia să facă casele drept în rând, să easă uliţele drepte, nu şuvăite şi 
casele una mai afară şi alta mai înlăuntru ... "17

• Se stabilesc şi alte reguli: unde este 
voie să se construiască cu leat (Jetaj), unde sunt permise numai clădiri din zid (din 
cărămidă). Este prima formă de regulament urbanistic, regulament ce se va dezvolta 

14. Cezara Mucenic, Case, palate, biserici, străzi mari şi mici În Bucureştiii seco/eleor XIX şi XX în 
Bucureşti 550 de ani de la prima atestare documentară, ARCUB, Bucureşti, 2009, p. 101 
15. Cutremurul din 14 oct. 1802, incendiul din 28 august 1804 şi inundaţia din 1805 
16. În perioada ocupaţiei ruse (1806-1812) dispare împărţirea în Plase trecându-se la împărţirea în 
boiele/culori: cui. de Negru este estul, Cui. de Verde este vestul, Cui. de Albastru este sudul oraşului, 
Cui de Galben este Nordul iar Cui. de Roşu este Centrul (fosta Plasă a Târgului) 
17. Apud Dan Berindei, op. cit., p. I 52 
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tn a doua parte a acestui veac. Se făcea pentru prima dată legătura între modul în care 
e realiza ridicarea unei construcţii de un cetăţean pe proprietatea sa şi efectul acestei 

Intervenţii, uneori major, asupra interesului public. 
Prin prevederile Regulamentului Organic, începând cu anul 1832/34 se 

va introduce obligaţia proprietarului de a cere autorizaţie de construcţie pentru 
rice clădire pe care vrea să o ridice sau pentru modificări la construcţiile existente. 

1udecată de arhitectul şef sau de Serviciul Tehnic (când acesta se constituie) şi emisă 
de Primar, această autorizaţie va constitui modul prin care autoritatea orăşenească 
ncearcă să împace interesul public cu cel particular. Arhitectul oraşului, iniţial, şi 

lup! amplificarea serviciului tehnic al Primăriei, arhitectul culorii aprobă, îndrumă, 
ntrolează fiecare construire sau reparaţie, obligând proiectantul să se înscrie în 
gulamentele existente. Autorizaţiile vor deveni oglindă a mentalităţii arhitectonice 
l t a comanditarului cât şi a autorităţii. 

Perioadei regulamentare îi aparţine şi numirea în 1831 a unei Comisii ( ••• ) 
ntru înfrumuseţarea şi îndreptarea Poliţiei care va elabora Regulamentul 
ntru starea sănătăţii, înfrumuseţarea şi paza bunei orânduieli în Poliţia 
ucureşti (adoptat în aprilie 1832) ansamblu de măsuri edilitare şi urbanistice 
vorabile oraşului. Acest regulament a fost redactat de arhitecţii Hartel şi Moritz 

V n Ott. „ (. „)cei ce vor veni să clădească de acum înainte binale din nou, să fie 
1puşi a le face după un plan ce s-ar da prin sfat de către arhon orăşani, ca încetul 
I fncetul să se împodobească18 • 

în perioada Regulamentului se va emite prima legislaţie precisă privind 
tpravegherea construcţiilor oraşului: Aşezământ pentru înfrumuseţarea oraşului 
li ureşti, votat în aprilie 1831, ce prevedea ca scările să se facă în interiorul caselor şi 

desfiinţez.e prispele şi că „ nu se pot construi decât case de cărămidă acoperite cu 
f '/rilă" unnănd ca „ un arhitecton al oraşului să supravegheze aplicarea măsurilor"19• 

După anul 1838 vor apărea şi planuri întocmite de proiectant, cu mai multă 
\J mai puţină pricepere, după cum îi este şi învăţătura într-ale clădirii. Pe ele 
I tectul va indica: „ i se dă voie să construiască prăvălii pe pivniţă boltită, cu odăi, 

linie, plimbătoare, învelitoare cu olane sau.fier. '120• Cu toate eforturile legislative 
nstată o îmbunătăţire extrem de redusă chiar şi în anul 1864. 

În ce priveşte construcţia clădirilor, primele reguli mai ample vor fi cele 
după dezastrul din 184 7, când focul cel mare distruge centrul comercial al 

ureştilor. Urmarea va fi Regulamentul din 1847 completat de Regulamentul 

orge Potra, op.cit, 1821-1848, p. 398-400,.documentul 310 
, . Filitti, Principatele Române de la 1828la1834. Ocupaţia rusească şi Regulamentul Organic, 
I fli, p. 125 ·· • 
i,M.B, 1856, dosar 108, fila 22 
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pentru alinieri şi clădiri din 1848, prin care oraşul este împărţit în 3 ocoale, fiecare 
primind anumite condiţiuni referitoare la construcţia clădirilor. Astfel în Ocolul I 
se acceptă case cu una-două caturi de zid acoperite cu olane de fier şi împrejmuite 
cu fier, aici fiind interzise prăvăliile care lucrează cu foc. În Ocolul II se permit 
case din paiantă de zid, iar în Ocolul III sunt „ iertate a se face case şi prăvălii şi 
în paiantă după o construcţie solidă" şi cu „ învelişuri de şindrilă "21

• Sunt fixate 
în amănunt condiţiile de construire corectă de la modul de punere a golurilor unui 
cat faţă de celălalt, la grosimea zidurilor, boltirea pivniţelor până la faţade la care 
„ toate ochiurile de ferestre sau de uşi vor fi, îndeobşte, ornate frumos". Vor fi acum 
considerate mai puţin, sau chiar inutile referirile stricte la modul de construire, în 
schimb se vor amplifica cele referitoare la aspectul clădirii: Art. 31 „ Când o casă 
pe aliniere va rămâne cu una sau ambele faciade visibi/e pe linia despărţitoare de 
vecinătate, proprietarul este dator a le omamentafăcând deschideri false, despărţind 
caturile... în acelaşi stil general ca pentru faţada principală''22, un loc principal 
acordându-se înălţimii clădirii stabilită în funcţie de lăţimea străzii, deci, urmărindu
se acelaşi criteriu estetic. Odată cu tăierea marilor artere ale oraşului se va creea şi 
primul servicu tehnic naţional. În obligaţia acestuia va sta dispoziţia: „ nici o clădire 
publică nu poate a se lucra fără a se îndrepta mai întâi planul şi socoteala către 
secţia inginerească .. .iar arhitectonii oraşelor au a se îndeletnici la toate câte privesc 
înfrumuseţarea lor"23

• Conform primelor organizări administrative un arhitect al 
oraşului supraveghează mai întâi starea clădirilor şubrede, apoi după legislaţiile deja 
pomenite autorizează construirea verificând calitatea lucrării. Primii arhitecţi ce vor 
avea această sarcină sunt străini de loc, căci pe aici nu se găsesc şcoli potrivite. 
Aceştia sunt Hartel, Sanejouand, Faiser. Hartel este primul pentru care se va folosi 
termenul arhitecton: „ .. .fiindcă Hartler arhitecton ce se află aici e trebuincios pentru 
poliţie, de aceea poruncim să se orânduiască a i se da leafă de la cutia Epitropiei" 
( 4 oe. 1816)24, iar Sanejouand este cel ce va înainta raport domnitorului Bibescu în 
ianuarie 1842 „ Pour /'ambellicement de la viile, son bon ordre "25

• 

Abia din 1877 apare un serviciu propriu-zis de arhitectură, iniţial cu doi 
arhitecţi şi alţi câţiva conducători, pentru ca, din 1879, din acest serviciu să facA 
parte şase arhitecţi, printre care Al. Săvulescu, P.Petricu, I.I Poteca, I. Bonomeli etc. 
Astfel, la nivelul oraşului serviciul de arhitectură şi serviciile de acelaşi tip înfiinţate 
în diverse ministere (în 1891 existau servicii de arhitectură la Ministerul de Interne, 

21. Oraşul Bucureşti. Colecţiune de Regulamente municipale, seria I, de la 1847-1870, Bucureşti/s.n./, 
1870, p. 7-9 
22. Oraşul Bucureşti. Regulament pentru construcţiuni şi alinieri, Bucureşti, 1879, p. 19 
23. Apud I.C. Filitti, Domniile Române sub Regulamentul Organic 1834-1848, Bucureşti/s.n./, 1915, p. 87 
24. Ibidem, p.90 
25. P.M.B, 1835, Dosar 84, fila 424 
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uite, Domenii şi Război) pot controla şi influenţa direct nivelul construcţiilor 
ungându-se ca,' în 1890, Anaiele arhitecturii să anunţe existenţa unui proiect - tip 

p ntru judecătoriile de ocol din Bucureşti, întocmit de arhitectul G. Mandrea, şeful 
I rviciului construcţiuni al 'Primăriei, preconizându-se astfel trecerea la clădirile 
l tandard pentru• instituţii. . 

' Arhitectura unui oraş este chemată să răspundă nevoilor sociale ale acestuia, 
A dezvolte, deci programe legate de funcţiunile sale complexe, iar pentru un oraş 
pitală ca Bucureştiul să preia şi să dezvolte teme din cele mai variate, uneori găsin . ' 

primele. soluţii, toate menite să satisfacă acelaşi scop, crearea spaţiilor adecvate 
I ntru îndeplinirea activităţilor personale sau sociale, publice sau private. Acest rol 
8 va accentua pentru oraş în sec. al XIX.lea ca reflex la trecerii spectaculoase de la 
v ţa cu aer patriarhal de uitat colţ de lume, la aceea trepidantă a oraşului capitalist. 

Programele arhitecturale specifice secolului al XIX-le înd~osebi vor pune 
n prim plan tema locuinţei, aceasta fiind într-o ordine cronologică cea mai veche 
ncţiune ce trebuie să asigure însăşi esenţa existenţei umane. Hanul/hotelul 
nstituie un alt program specific dezvoltat urban interesând atât domnia cât şi 
turile umile, căci sigurarea adăpostirii călătorilor şi implicit a negustorilor şi odată 

u ei a negoţului, nu putea decât să fie fertilă dezvoltării oraşului. Prăvălia devine o 
ncţie importantă în oraşul comercial în plină dezvoltare, de asemenea şi clădirile 

I 1 nite să servească publicul, adică instituţia. 
Referitor la prima funcţie amintită, aceea a casei de locuit se remarcă 

li Bucureşti câteva categorii de case delimitate după apartenenţa de clasă a 
I prietarului. Se delimitează casa boierească cu galerie la intrare, cu 4 sau 5 camere, 
u ală, cu o mulţime de uşi şi ferestre la faţadă. Există şi locuinţe mai mici, compuse 
I t 3•sau 4 camere mici, „ ... cu duşumea aşternută cu cărămizi ". Din anunţurile de 

nzliri de case din presa timpului aflăm care sunt diferenţele dintre tipurile de case, 
V I area sau importanţa. Vistiernicul Grigore Agopeanu oferă pe Podul Calicilor 
I odul Caliţii), la biserica Sf. Ilie „patru odăi mari sus, o galerie, două veceuri, 
mară, dulap mare la scară, pivniţă, vărzărie, cărbunărie, jos două odăi, cuhnie, 

d, şopron ''26• În ceea ce priveşte locuinţele situate în zonele mai aglomerate sau 
rientare predilect comercială, amplasare.a acesteia se face în faţa podului. Se 

nturează un tip de locuinţă ce va persista, cu puţine modificări de-a lungul secolului 
f v constitui şi tema de bază a unor variaţiuni importante ca perioadă de persistenţă 

întindere, găsindu-se în cele mai variate zone ale oraşului. Este vorba de tipul 
llidire masivă, cu două caturi la care intrarea se face printr-un coridor/gang boltit 
curtea interioară şi de acolo la etaj, în curtea interioară clădirea continuându-se 

ripile plasate pe o latură sau pe ambele laturi, obţinându-se astfel un plan în formă 

, 11rierul Românesc, 8 iunie, nr. 23, 1833 
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de L sau U. Desigur, schema aceasta de bază cunoaşte diferite variante în raport cu 
terenul, tema de proiectare şi nu, în ultimul rând cu soluţia creatoare a arhitectului. 

După anii 1860 se vor contura câteva soluţii ce folosesc ca elemente de 
bază coridorul de intrare şi galerie la etaj începând cu planul în formă de U, în care 
coridorul este plasat central, conturând şi axul clădirii desfăşurate simetric faţă de 
el. Către sfârşitul secolului, odată cu schimbarea mentalităţii privind condiţiile de 
vieţuire şi a imaginii arhitecturale a ambianţei, tipul de plan coridor/curte interioară/ 
galerie apare din ce în ce mai rar trebuind să se adapteze la noile dimensiuni ale 
clădirilor de locuit. Două coridoare, gang de intrare în curtea interioară conduc către 
o galerie de-a lungul căreia se întind casele în anfiladă, acestea primind lumina şi 
direct de afară şi prin coridorul amintit. 

În perioada 1855-1896 vom întâlni mereu, în zona mai puţin aglomerată, deci 
în care clădirile se construiesc pe terenuri mai ample, un tip de construcţie cu două 
niveluri reluând forma de L, la care latura scurtă este plasată la stradă. Intrarea se 
face prin curte, corpul acesta de clădire fiind cel principal. Urmează corpul secundar, 
adică clădirea cu latura lungă, în care încăperile dispuse în anfiladă se deschid spre 
galeria deschisă, la începuturile sale, dar care foarte repede devine o galerie închisă 
câştigând un plus de utilitate şi dând eleganţă desfăşurării faţadei. Spre sfârşitul 
secolului coridorul apare definitoriu ca soluţie pentru o serie de clădiri, prezent 
uneori numai în zona dependinţelor, ca altădată galeria deschisă sau închisă27• 

Şi la clădirile în formă de I, cu minimă curte interioară creată între corpul din 
faţă, cel reprezentativ care ocupă frontul străzii, aripa din spate şi calcanul vecin, galeria 
devine coridor interior, fiind plasată pe peretele ce nu permite deschideri, lăsându-se 
astfel camerele să comunice direct cu exteriorul şi are numai rol de circulaţie. 

Principala ocupaţie a oraşului fiind cea comercială alături de cea administrativă 
va creşte vertiginos numărul clădirilor având ca destinaţie prăvălia. Dealtfel, la 
sfârşitul secolului Marele Dicţionar geografic al României, prezentând situaţia 
statistică a clădirilor din Bucureşti, după destinaţie, la capitolul prăvălii cuprinde: 
85 marochinării, 63 giuvaergerii, 206 croitorii, 44 farmacii, 220 magazine şi ateliere 
de încălţăminte, 23 magazine de mobilă, 77 măcelării (fără hale), 16 librării şi 2474 
magazine diferite, pe lângă ele fiind şi cele 109 cafenele, 133 restaurante, 1812 
cârciumi şi 32 berării din totalul de clădiri existente în 1897. 

Frecvenţa folosirii parterului ca prăvălie determină ca acest program să 
ocupe al doilea loc ca importanţă după cel al casei de locuit şi să fie strâns legat de 
evoluţia acesteia, deoarece abia către sfârşitul secolului al XIX-iea se va prefigura 
ideea de clădire destinată exclusiv comerţului. Începuturile sunt ale unei locuinţe cu 
două caturi situată la frontul străzii, care la parter cuprinde prăvălia formată de obicei 

27. Datele care fac referire la funcţionalitatea clădirilor, apud Cezara Mucenic, op. cit. 
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dintr-o singură încăpere, urmată de o cameră anexă a ei sau chiar două camere, aşa 
cum ne spune Herman Muller de pe strada Mogoşoaei, mahalaua Creţulescu, când 
ere: „ să clădesc de zid prăvălii cu pivniţă boltită şi etaj deasupra" sau ca în anunţul 

de vânzare a unei case a „Dumneaei medelniceresei /?/ Argintoenkii de pe Podul 
alici/or nr. 1753. Sunt de vânzare o sală mare, cinci odăi, o cămară, două beciuri, 

o pivniţă sub case, o cuhnie în curte, cu două odăi alăturea, cu galerie pe dinainte .„ O prăvălie sub case cu o odaie mare ..• "28• Pentru această funcţiune nu există un 
fort arhitectural special, spaţiul comercial netrecând de dimensiunea unei camere 
bişnuite, intrarea făcându-se direct din stradă. Deci, principala atenţie se va îndrepta 
pre faţadă, începând cu modificările de ordin practic, ca în cazul hanurilor, şi anume 
o schiderea prăvăliilor spre exterior şi prin aceasta, practic, spargerea monotoniei 
zidului sau coborârea ferestrelor la îndemâna trecătorului, ca o primă etapă spre 
onstituirea vitrinei. Etapa următoare înseamnă constituirea vitrinei, deci realizarea 

unei deschideri speciale de mare amploare, care să permită expunerea mărfurilor. 
A tfel, proprietarii de prăvălii vor face cereri pentru modificări ale faţadelor pentru 
v trine. Proprietarul prăvăliilor din str. Carol colţ cu Calea Rahovei solicită „ de a 
/} I/ne o faţadă de lemn lustruit şi cu geamuri(..) lucrare provisorie"29 iar în 1884 
1 • Weiserman din str. Carol nr. 6 să ceară „ doresc a transforma intrarea caselor mele 
'" prin construirea unui galantar'130

, galantar care se plasează în faţa gangului 
11 intrare şi în continuarea prăvăliei aceluiaşi de la nr. 8. Acest proiect dovedeşte 
tl ercarea de a rezolva ambele faţade în acelaşi fel, armonios, în care evident, 

11 chiderile domină, plinul fiind redus la minim. Odată cu schimbarea ·rolului 
I chiderilor prăvăliei, fereastra devenind loc de expunere a mărfii, tăierea faţadei 

11 vine obligatoriu deferită la parterul comercial faţă de faţada locuinţei, situată la 
1 urile superioare. De la început această normă a fost gândită şi proiectată în viziunea 

pectării unităţii stilistice a clădirii. Parterul comercial, cu marile lui deschideri va 
I mina aproape total decorul , acesta devenind predominant la etajul locuinţă, prin 

ta subliniind importanţa funcţiei de locuit şi neconsumând vizual pe trecător 
I IR spectacolul mărfurilor. Planul va fi următorul: încăpere/prăvălie urmată de 
1 l 1ia anexă care are ieşire spre curtea interioară sau spatele clădirii . Prăvălia are la 
I I dă intrarea între vitrine sau numai cu o vitrină. Evident, pentru evitarea oricăror 

infuzii, intrarea spre locuinţe este tratată diferit, cu ancadramente şi tăietură a 
I 1lui, de obicei mult mai bogat. Un caz special îl constituie clădirile în formă de 
I n zonele aglomerate comerciale unde fiecare părticică de teren este exploatată 
m ximum. Acestea vor avea la parter numai magazinul, desfăşlirat în lungime şi 

M 1irlerul Românesc, m. 79, 7 februarie, 1834 
l'MB, 1881, dos. 80, f. 9 

li I MB, 1884, dos. 149, f : 113 
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din el trecerea spre etaj la locuinţă (cum este cazul majorităţii caselor - prăvălie din 
fosta Calea Rahovei/actuala str. George Georgescu care păstrează amprenta vadurilor 
vechi, comerciale, ale Bucureştilor). Clădirea desfăşurată în lungime şi cu faţadă 
îngustă se va păstra până în pragul secolului al XX-iea suprasolicitarea terenurilor de 
amplasare determinând numai creşterea regimului de înălţime la dimensiunea unei 
clădiri cu trei caturi şi mansardă. 

Desigur, magazinul va fi prezent şi la clădiri ce nu mai folosesc tradiţionalul 
plan, deci, ale căror intrări se plasează de obicei pe o laterală, lăsând liberă întreaga 
suprafaţă de la stradă pentru magazin. 

Pe lângă magazinele de mărfuri de tot soiul, unde acestea se vând sau 
se şi produc, vor fi prezente în Bucureşti într-un număr însemnat şi localurile de 
consumaţie, cârciumi, sau când ele devin mai pretenţioase, restaurante. Începând 
cu acela simplu, plasat într-o clădire de locuit obişnuită, în care la parter, dând spre 
prispă, se află cafeneaua până la saloane (ex.: salonul lui G. Constantinescu din str. 
Carol I nr. 52 care proiectat în 1886 cu scară monumentală ducând spre terasa situată 
pe două niveluri, susţinute de coloane gemănate, cu basoreliefuri în partea inferioară 
a fusului cu atic decorativ şi statui la nivelul acoperişului, totul menit a impresiona 
prin fast şi eleganţă), localurile vor constitui un program special, rezolvat în raport 
direct cu gustul proprietarului şi cu nivelul considerat de acesta a fi necesar de atins 
pentru atragerea publicului consumator. 

De la simplu la complex, de la mic la mare şi prăvălia se constituie ca una dintre 
temele ce au reprezentat subiect de rezolvare artistică pentru arhitecţii bucureşteni de-a 
lungul veacului. zona istorică a prăvăliilor, deşi concurată puternic de spaţiile comerciale 
generoase, devenite ulterior magazine de lux (cum sun cele de pe bulevardele Tache 
Ionescu şi l.C. Brătianu) continuă să existe ca un binecunoscut vad comercial, dezvoltând 
ca noutate magazinul universal, apărut la sfârşitul veacului al XIX-iea. 

Urbanistic şi ca tramă stradală, Bucureştiul interbelic a fost în continuă mişcare 
şi transformare. Astfel, continuă, pe baza unor concepte urbanistice clar şi convingător 
exprimate fie în revistele de specialitate, fie în cotidianul la îndemâna oricărui cetăţean 
Gazeta Municipală, să se alinieze străzi, să se prelungească trasee sau să se taie noi 
drumuri necesare pentru a se realiza o circulaţie mai fluentă şi o punere în valoare a 
parcelelor. Se taie Bd. Dacia, care leagă direct Piaţa Lascăr Catargiu de Calea Moşilor, 
dispare Piaţa Sf. Gheorghe/Piaţa Romei, prelungindu-se bulevardul l.C. Brătianu, se 
taie bulevardele Maria şi Neatârnării (Mărăşeşti) şi aşa mai departe. Bucureştii îşi vor 
completa fondul construit cu acela al cartierelor de locuinţe ieftine iar arhitectura de 
factură modernă va deveni limbajul curent pentru cele mai variate programe. 

Asupra arhitecturii, ca una dintre artele cele mai strâns legate de evoluţia 
socială şi chiar dependentă de aceasta, ce propune programe şi oferă suportul material 
al realizării lor, transformările prin care trece oraşul în secolul al XIX-lea au avut 
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un impact pozitiv. În primul rând au determinat diversificarea programelor propuse 
pre rezolvare arhitecţilor, dându-le posibilitatea şi obligându..,i să-şi adapteze soluţiile 

constructive la teme variate, de la cele de bază, cum sunt: casa de locuit, prăvălia, 
hanul, la marile teme ale oraşului modem, instituţiile politice, administrative, politice 
sau culturale. În al ~oilea rând pentru că au creat mediul propice pentru desfăşurarea 
activităţii celor mai mult de 120 de arhitecţi şi constructori români şi străini, cu pregătire 
felurită, de la şcolile de meserii la reputatele academii din Viena, Berlin sau Paris. 
Prezenţa arhitectului în viaţa Bucureştilor secolului al XIX-iea a fost stimulatoare 
prin realizările artistice constructive care creează imaginea lui arhitecturală, prin 
controlul şi îndrumarea la ni:vel edilitar, arhitectul devenind şi modelator urban. 

Ca stiluri recunoscute în arhitectura oraşului, specific secolului al XIX-iea este 
clectisrrml preluat ca cel mai modem stil al epocii, ce introduce oraşul pe făgaşul marilor 

realizări contemporane31
• Trecerea de la neoclasicism la eclectism nu a reprezentat o 

cenzură, de multe ori fiind abia simţită, numai analiza modenaturii punând-o în evidenţă. 
Preluarea eclectismului a cunoscut mai multe perioade de difuziune. La începuturi este 
primit ca un repertoriu decorativ neoclasic îmbogăţit cu noi elemente care se aplică 
păstrând punerea în pagină de tip neocla5ic, deci cu dominanta plinului. 

În ultimul pătrar, ca urmare al schimbării condiţiilor sociale şi ca urmare a 
modificării planului caselor de locuit, eclectismul se va manifesta şi în alte moduri, 
unul dintre acestea fiind fenomenul preluării şi reconstituirii unui anume stil din 
cele trecute. Preluarea cJe forme şi motive ale diferitelor stiluri care au caracterizat 
rhitectura occidentală au fost folosite liber într-un mariaj care depindea de imaginaţia 
rhitectului proiectant şi de gustul beneficiarului. Aşa va proceda arhitectul Louis 

Blanc în Platul Ministerului Agriculturii, Comerţului şi Domeniilor sau în casele 
particulare proiectate de el, când vehiculează forme şi repertorii ale Renaşterii 
franceze sau arhitectul G.N. Duca, promotor al stilului Ludovic al XIV-lea, atât ca 
motive decorative cât şi ca mod de compoziţie a planului sau faţadelor. Stilul eclectic 
- cu componenta lui de de la sf. sec. al XIX-lea eclectismul de factură academică, va 
domina oraşul celei de-a doua jumătăţi de veac. 

Spre sfârşitul secolului, la modul concret, oraşul va cunoaşte, prin efortul 
reator al arhitecţilor Mincu şi Socolescu, încercarea practică de constituire a unui 
til naţional. În ceea ce priveşte casele urbane ca siluetă, se reia ca volum vechea 

fi rmulă dar încercând o adaptare la tipul funcţional al casei ţărăneşti, dar şi elemente 
de decoraţie de inspiraţie decorativă medievală românească. Faţade neoromâneşti 

en Casa Lahovary ( 1886-arh. Ion Mincu) sau Bufetul de la Şosea ( 1892) întâlnim şi 
I casele din cartiere comerciale construite în periada amintită (ex. casa de pe Calea 
Rahovei/G. Georgescu nr. 42 fost 96). 

I. Cezara Mucenic, op. cit., p. 66 
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La încheiere de veac va fi recepţionat încă un curent european Stilul 1900 cu 
care de altfel se şi înrudeşte curentul nearomânesc. Cu liniile sale curbe şi motivele 
decorative vegetale el va apare, în puţine exemplare şi în Bucureşti, unul dintre 
acestea fiind casa Anghel Frunzărescu din str. Lipsacani la nr. 72. 

Definirea stilistică a activităţii arhitectonice în Bucureşti pune în discuţie un 
fapt al civilizaţiei româneşti din secolul al XIX-iea şi anume preluarea experienţei 
Europei apusene şi transpunerea ei în realitatea de aici. Acest fapt a avut o deosebită 
importanţă deoarece înscrierea în circuitul european de valori artistice a permis 
receptarea rapidă a curentelor modernizatoare în secolul al XX-iea. 

DIN ISTORIA MAHALALELOR BUCUREŞTENE - MAHALAUA 
CALICILOR 

Istoria urbanistică a capitalei interesează dintotdeauna, dar, a venit, poate, 
vremea să ne întrebim ce dădea viaţă clădirilor şi străzilor care şi-au schimbat, 
arareori întâmplător sau nu, înfăţişarea. 

„În Bucureştiul iubit se văd încă prin toate cartierele secven/e de mahala, 
ca într-o excursie prin tunelul timpului- în fapt, un reflex al tranzitoriei periferii ce 
s-a înstăpânit ca să dureze, de la margine până la centru, in Hilariopolis-ul vidat de 
norme şi solu/ii practice (. . .). Câteva insule de Europă în centru şi o vastă periferie 
- aşa se poate de.fini Bucureştiul de mai bine de un secol. Dacă uităm de propriile 
noastre iluzii şi ne interzicem nostalgii confuze, capitala ne apare ca un oraş al 
contrastelor ilare, al neasemănării şi al neamestecului social - asta se citeşte in 
notele călătorilor străini pe meleagurile noastre şi asta in/eleg şi românii lucizi din 
aproape 550 de ani de istorie atestată. "32 

Istoria Bucureştilor se defineşte prin perpetua extindere a periferiei, a 
marginilor de oraş, hotărnicite abia la 1830, odată cu instituirea Regulamentului 
Organic în Ţara Românească, fenomen în jurul căruia există o amplă dezbatere 
istorică. Există o vuietate de informaţii despre Bucureşti, de la legendă şi folclor la 
rezultatele cercetărilor de teren publicate în ultimul secol. Printre cele mai cunoscute 
lucrărri şi publicaţii, amintim selectiv: George Ionescu- Gion, Istoria Bucurecilor, 
Stabilimentul Grafic I.V. Socecu, Bucuresci 1899, Frederic Dame, Socec&Sie 
Editeurs, Bucharest, 1907; Nicolae Iorga, Istoria Bucureştilor, Editura Municipiului 
Bucureşti, Bucureşti, 1939; George Costescu, Bucureştii Vechiului Regat, Editura 
Universul, Bucureşti 1944; Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureştilor din cele mai 
vechi timpuri până azi, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1966; Studiile Revistei 
Materiale de istorie şi muzeografie (MMB) publicate anual începând din 1964 până 
în prezent; Ion Vârtosu, Horia Oprescu, Începuturi edilitare 1830-1832. Documente 
pentru Istoria Bucureştilor, voi. I, Bucureşti, 9 mai 1936. Repere din literatura de 

32. Adrian Majuru, Buaqeştii mahalalelor, Ed. Compania, Bucureşti, 2003, p. 68 
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specialitate: George Potra, Din Bucureştii de altădată, Imprimeriile Curentul S.A.R, 
Bucurşti, 1941; Alexandru Lepădatu, Catagrafia Bisericilor Bucureştene, extras, 
Biserica Ortodoxă Română, Tipografia Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1907; Constantin 
Moisil, Bucureştii vechi. Schiţă istorică şi urbanistică, în Boabe de grâu, nr 9, Bucureşti, 
1932; Paul I. Cernovodeanu, Ştiri privitoare la Bucureşti din izvoarele şi călătorii străini 
tn secolele xvm şi XIX, Bucureşti, 1955 (în manuscris); G.D. Florescu, Din vechiul 
ucureşti. Biserici, curţi boiereşti şi hanuri după două planuri inedite la sfârşitul veacului 
I XVIII- le.a, f. ed., Bucureşti, 1935; Victor Bilciurescu, Bucureşti şi bucureşteni de ieri 
i de azi, F.ditura Universul, Bucureşti, 1945, pp 27-28, etc. 

Între aproximativ 1500 şi 1830, termenul mahalla, venit din limba turcă, 
esemna un cartier, indiferent dacă acesta era marginal sau era central. Înţelesul de 
istrict, periferie apare după 1830, atunci când Bucureştii preiau elemente de viaţă 

urbană occidentală, iar mahalalele centrale se topesc în sânul unui oraş cosmopolit. 
Noul oraş europenizat nu cunoştea împărţirea în mici cartiere: Bucureştiul 

occidentalizat voia să fie un oraş unitar, omogen. A continuat însă să fie înconjurat de 
v ste cartiere mărginaşe cu un mod de viaţă aproape rural cărora li s-a aplicat indistinct 
ticheta de mahala. De-acum, mahala şi mahalagiu înseamnă periferie şi locuitor al 

periferiei - desigur, şi comportament periferic - în contradicţie cu centrul modernizat. 
Periferia reprezintă întotdeauna o situaţie de tranziţie de la sat la oraş, iar 

L nziţia persistă şi după 1920, când mahalalele, ca unităţi administrative, dispar 
proape cu totul, locul lor fiind luat de comunele suburbane. 

Evoluţia urbani- mahalaua Calicilor 
Bucureştii, aşezare urbană în plină expansiune, iniţial s-a organizat spontan, 

vând ca nuclee de bază parohiile numite în sec. al XVI-iea enorii, iar din a doua 
umiitate a secolului al XVII-iea mahalale. Numărul mahalalelor din veacurile 
V-XVII este necunoscut, dar documentele amintesc de Mahalaua Sirindarului 

1615), Mahalaua Sf. Sava ( 1664 ), Mahalaua Sf. Nicolae Şelari ( 1676), Mahalaua 
11 ericii Grecilor, cea a lui Ghiorma Banul, după numele ctitorului bisericii 
1685), Mahalaua Bisericii de Jurimânt - biserica Sf. Dumitru, unde se depunea 
ur!mântul de către martori înaintea unei judecăţi - (1687). Se poate bănui existenţa 
t altor mahalale în funcţie de cum s-au ridicat, una după alta, bisericile din zonă. 

Între 1700 şi 1800 datorită mulţimii de negustori care se aşează la periferiile 
le Bucureştii îşi vor dubla suprafaţa. Spre nordul oraşului apar mahalalele Biserica 

I nei şi Kretzulescu ce se prelungesc cu Amzei şi Sfinţii Voievozi. Spre nord-est 
re mahalaua Batiştei urmată de noile mahalale Schitul Dârvari, Dichiu, Pitar 

Mot, Popa Chiţu, Tirchileşti etc. În estul oraşului răsar multe mahalale negustoreşti, 
p · cum Lucaci, Sf. Ştefan, Mântuleasa, Negustori, Precupeţii Vechi şi noi, Delea 

che şi Noul, Popa Soare, Popa Nan, Vergului, Oborul Vechi etc. 
În sudul Târgului Bucureştilor apar alte aşezări ce se transformă în scurt 
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timp în mahalale, precum cea a Antimului continuată de Schitul Maicilor. La sud 
de Slobozia Domnească şi mahalaua Broşteni s-a format mahalaua Cărămidarii 
de Jos, prelungită de mahalaua Manea Cavafu şi mahalaua Apostol. Mahalaua 
Vlădichii, aflată în spatele Dealului Mitropoliei, se continua spre nord cu Sf. Ilie 
Rahova. În vestul oraşului, alături de mahalaua Izvor, se desfăşurau aşezări mai mari, 
ca Mihai Vodă şi Spirea din Deal, dar şi micile aglomerări din Dealul Cotroceni, Sf. 
Elefterie Vechi sau Dealul Grozăveştilor. 

Începând cu anii 1830-1831, modernizarea Bucureştilor va pune stavilă 
proliferării mahalalelor în zona centrală. Multe din vechile cartiere ale Târgului 
dispar în vaste proiecte edilitare ce vor prinde contur abia începând cu anii 1860. 
Fiecare mahala nu avea mai mult de 20 de familii, în interiorul acesteia existând 
o ierarhizare socială şi profesională. De obicei erau două feluri de locuitori: cei de 
pe uliţa principală (boieri, funcţionari domneşti, preoţii, dascălii, negustorii mai 
înstăriţi) şi cei din vecinătatea ei. 

Nu se ştie cu certitudine când apare această aşezare. Unii istorici consideră, 
prin analogie cu formarea altor cartiere, că Mahalaua Calicilor a fost la începuturi o 
aşezare rurală. Un sat al calicilor în afara oraşului este atestat din secolul al XV-iea, dar 
există şi menţiuni mai vechi despre o aşezare calicească din secolele XIV-XV, posibil, 
ştiind că a existat în secolul al XVI-iea un sat cu o vatră deja constituită. Amplasarea 
satului în spaţiul amintit, şi nu în altă margine poate fi legată de existenţa unui vast 
domeniu domnesc în vecinătatea de sud a oraşului. Calicul33 se afla sub protecţia 
domnului, pe domeniile aflate sub stăpânire domnească. Curtea Domnească se apropia 
de marginile oraşului doar înspre Dâmboviţa, prin urmare, calicii domneşti au fost aşezaţi 
lângă ea. La sîarşitul secolului al XVII-iea domnitorul Constantin Brâncoveanu i-a mutat 
de pe domeniile domneşti împărţindu-le pe acestea boierilor lui. 

În teritoriul calicesc se formează către 1550-1560 mahalaua Postăvari, pe 
malul sudic al Dâmboviţei. După 1600 îi va urma mai spre vest mahalaua Târnovului, 
numită şi Arhimandritului, care s-a dezvoltat în jurul bisericii Sf. Apostoli. După 
1700 aceasta a luat numele de mahalaua Dudescului, deoarece boierii Dudeşti 
aveau aici întinse domenii, dăruite de Brâncoveanu. La începutul secolului al XIX
lea mahalaua Dudeşti se va numi Sfinţii Apostoli, după hramul bisericii din cartier, şi 
se va extinde spre sud cuprinzând şi Podul Calicilor. După 1700, la vest de mahalaua 
Dudeşti, în jurul bisericii paharnicului Merişanu se va forma mahalaua Antim ului, 
numită după mitropolitul Antim Ivireanul, care a refăcut din piatră vechea biserică 
a Merişenilor. Oarecum izolată spre vest, în jurul Schitului Maicilor se va forma 
o mică mahala după 1750. După colonelul Popescu Lumină, Podul Calicilor este 

33. K.alik, din slavonă, sensul de neîntreg, ciuntit, beteag trupeşte. Calic similar cu mişel, de origine 
latină miser, misellus. Termenul de calic*pelerine săraci, nefericit, neputincios, cu incapacitate fizică 
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numit aşa de la proprietara jupâneasa Caliţa. I s-a mai spus şi Podul Haidâm. La 
început a fost ocupat de cerşetorii (calicii) de la Biserica Mitropoliei. Mai târziu ei au 
ocupat malul eleşteului Şerban Vodă (Gramont) aşezându-se în jurul bisericii Sfăntul 
Nicolae Vlădică, zisă şi Ţigănia, azi dărâmată, care se găsea lângă Hanul Golescu. 

Podul Caliţei era tăiat de un braţ al Dâmboviţei numit Gârliţa. Trecea pe lângă 
prăvălia de bumbac a domnului Zătărăscu care avea alături brutăria numită La ochi 
albi34• Gârliţa se prelungea prin fundul curţii hanului Avram, tăia str. Independenţei, 
apoi bd. Maria, trecea prin faţa statuii de la poalele Patriarhiei, Barbu Catargiu, 
întâlnea zidul palatului Brâncoveanu, apoi se vărsa în Dâmboviţa. Dâmbovicioara 
izvora din versantul de est al Dealului Spirei, aproape de extremitatea lui sudică, 
trecea prin mahalalele Sf. Apostoli şi Antim, se unea cu pârâul Gârliţa, traversa Podul 
Calicilor/Calea Rahovei în dreptul grădinii din faţa străzii Sf. Ilie, şi apoi, pe lângă 
fostul Hotel Avram şi pe lângă crucea de la poalele dealului Mitropoliei, se vărsa în 
Dâmboviţa pe locul actualei Piţe a Unirii.35 

Pe cealaltă latură a Podului Calicilor, înspre actuala Mitropolie s-au întins 
câteva mici mahalale în perioada 1550-1750: Mahalaua Sf. Nicolae din Prund şi 
Mahalaua Domniţa Bălaşa din Prund - amândouă aflate în Ostrovul Dâmboviţei 
- apoi mahalaua Sf. Ecaterina, la poalele Dealului Mitropoliei. A urmat mahalaua 
Golescului, numită aşa datorită proprietăţilor din mahala ale boierilor Goleşti, 
dincolo de Dealul Mitropoliei. În vechea Ţigănie mitropolitană se conturează după 
1700 mahalaua Vlădichii, iar dincolo de ea, spre nord, mahalaua Sf. Ilie Rahova. 

Mahalaua Calicilor era tot mai împinsă spre vest, iar calicii erau tot mai 
trânşi de Mitropolie, de Mihai Vodă, de Domnie şi de boierii Rudeni. Vor fi nevoiţi 

să urce din ce în ce mai sus, spre deal -Bragadiru - spre hotarul Lupeştilor, în jos, la 
stânga, spre drumul Mehedinţilor, lăsând tot la stânga. 

După 1697 şi în special pe parcursul secolului al XVIII-iea, calicii s-au 
îndepărtat din ce în ce mai mult, până când s-au pierdut în viile şi-n Ţigănia Mitropoliei, 
pre stânga, spre drumul Giurgiului şi pe lângă eleşteul lui Şerban Vodă.36 

După 1800, Podul Calicilor devine Podul Caliţei, în împrejurări puţin 
cunoscute. După Pappasoglu, Podul Caliţei a purtat numele'unei bătrâne şi bogate 
cucoane Caliţa, 37 care a făcut podişca peste râul ce tăia acea stradă. În onomastica 
valahă numele Caliţa era destul de frecvent în epocă, desemnând localităţi, · dar şi 
dealuri şi pârâuri, lacuri în zona Râmnicul Sărat, acolo unde multe toponime şi 

4. Col. Popescu Lumină, Bucureştii din trecut /şi de astăzi, Fundaţia culturală Gh. Marin Speteanu, 
ucureşti,2007, p.292 

5. George Costescu, Bucureştii vechiului Regat, Universu/, Bucureşti, 1944, p. 10 
6. George Ionescu- Gion, Calea Rahovei, în Podul Calicilor (Calea Rahovei), Tipografia Epoca, 
Bucureşti, 1897, p. 24 
7. Adrian Majuro, op. cit, p.73 
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hidronime evocau calicul. Caliţa ar însemna Doamna cea bună, dacă ne gândim la 
porecla dată Doamnei Ecaterina, soţia voievodului Alexandru Ipsilanti (1774-1782 
şi 1796-1797). Ispravnicul ei împăr/ea bani în mahalaua Calicilor, iar la preznice 
trimitea alimente şi îmbrăcăminte38• Este posibil ca numele să fi marcat la început 
locul în care Caliţa dădea numitele daruri şi pomeni neajutoraţilor. 

Exista şi o breaslă a calicilor, organizată având un staroste şi subvenţiuni 
de la stat, în afară de ceea ce primeau în particular. Domnia îi apăra de cite ori era 
nevoie, mai ales atunci când alţii încercau să le limiteze spaţiul. 

Spre sîarşitul secolului al XVII-lea, domnia şi Mitropolia încearcl sl scoată 
cât mai departe de oraş pe aceşti calici, împingându-i spre Dealul Bragadiru, hotarul 
Lupeştilor şi drumul Mehedinţilor. 

La jumătatea secolului al XIX-lea, tendinţa occidentală de a curăţi oraşele de 
spaţiile rău famate periferice se va oglindi şi în practica administrativă de la noi. în 
primele decenii ale secolului al XIX-lea, populaţia pauperă, care i-a absorbit şi pc cei 
cu handicapuri fizice sau psihice se va răspândi spre periferiile Bucureştilor. Efortul 
de modernizare se va orienta şi spre anihilarea acestor spaţii. 

Evoluţia istorici a tramei stradale 
Zona aflată în partea de sud/vest a Bucureştilor s-a dezvoltat mai târziu şi a 

suportat o serie de modificări în timp în context cu evoluţia oraşului. Străzile care o 
caracterizează au trecut prin schimbări de traseu dar şi prin modificarea denumirii. 
În ce priveşte denumirea aceasta a fost: 

Calea Rahovei: 
- în sec. XVII-XVIII: Podul Calicilor/în sec al XIX-lea Podul Caliţei/după 

1800, Calea Craiovei, Calea Rahovei, post 1878 până astăzi, parţial 
- str. George Georgescu - porţiune din Calea Rahovei 
Evoluţia istorici a ţesutului urban din zoni 
Zona a însemnat teritoriul pe care s-a extins spre sud-vest oraşul în a doua 

jumătate a secolului al XIX-iea. Ea a fost ocupată la început de parcele mari plantate 
cu viţă de vie şi pomi. La mijlocul sec. al XIX-lea teritoriul era definit în primul rând 
de arterele construite pe direcţia nord/est-sud/vest şi apoi de celelalte drumuri mai 
scurte, situate între marile artere, cu rolul de bretele de legătură. Drumuri importante 
ca lungime şi legături între locuri sau zone importante din oraş deja cunoscute dar 
nenumite oficial - cea mai mare parte- erau: 

Drumurile cu orientare nord/est - sud/vest: 
Podul Kaliţei/Caliţei - Calea Craiovei/Calea Rahovei 
Uliţa (ulterior str Municipalităţii) mergând de la Piaţa Mare, pe lângă Spitalul 

Brâncovenesc (latura de sud) până la Dealul Mitropoliei (latura de nord); 

38. Mihai Tătărim, La margine de Bucureşti, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1897, p. 12 
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Aleea/Bulevardul către Mitropolie (1832-1833 amenajare ing. V. 
Blaremberg); 

Uliţa la sud de Dealul Mitropoliei (ulterior str. Poetului/lenăchiţă 

Văcărescu); 

Arterele vest/est: · 
Uliţa (ulterior str. Bibescu Vodă) ce pornea de la Cal. Craiovei, trecea la N 

de Palatul Brâncoveanu, Spitalul Brâncovenesc şi ajungea la biserica Sf. Ecaterina; 
Uliţa (ulterior str. Filaretului) ce trecea la vest de Dealul Mitropoliei şi 

traversa Podul Caliţei; 
Drumul (ulterior Şoseaua Viilor) situat în capul dealului, care pleacă spre sud; 
Uliţa (ulterior str. Odoarei) dintre Podul Caliţei şi drumul spre sud (Şos. Viilor) 
Artere care definesc zona de sud 
Calea Craiovei/ Calea Rahovei 
Drum istoric cunoscut din sec. al XVIII-iea, care lega zona aflată la vest de 

urtea Domnească şi la sud de Uliţa Şelarilor cu limita de sud-vest a oraşului şi de 
colo cu drumul către Craiova. 

Podul Calicilor numit după 1800 Podul Caliţei sau Calea la Mlgurele avea traseul: 
Pornea de la poarta de vest a Curţii Domneşti 
Se desfăşura pe direcţia nord/est - sud/vest după ce traversa Dâmboviţa, 
Trecea la nord-vest de Dealul Mitropoliei 
Traversa sau întâlnea, pe parcursul de la nord spre sud, drumuri care vor 

d veni ulterior străzile : Bibescu Vodă, Filaret, Antim, Şos . Viilor, Odoarei, 
Se termina la ieşirea din oraş unde se afla Bariera Podului Caliţei (punct 

I nai ce se va prelungi odată cu dezvoltarea spre sud a oraşului). 

Artera făcea parte dintre podurile domneşti. 

În a doua jumătate a sec. al XIX-iea, traseul s-a păstrat neschimbat dar s-au 
I versificat punctele de legătură cu trama stradală, în urma amplificirii acesteia. 

La 1871 traseul Căii Craiovei era următorul : Pornea de la strada Franceză, 
ntinuând strada Şelarilor către sud; 

Traversa Dâmboviţa după care se orienta către sud/vest; 
Trecea la nord/vest de Dealul Mitropoliei; 
Între drumurile importante pe care le întâlnea pe latura de nord erau străzile : 

·. Apostoli, Antim, Sabinelor; iar pe latura de sud str. Filaret, Şoseaua Viilor şi str. 
arei. De asemenea traversa strada Justiţiei; 

Se termina la ieşirea din oraş unde se afta Bariera Craiovei. 
Până la 1871 pe parcursul străzii modul de ocupare era total diferit. Astfel: 
Porţiunea I - de la începutul străzii până anterior de întâlnirea cu străzile 

binelor Şi Viilor - avea, pe ambele laturi ale traseului, terenul parcelat şi ocupat 
llt nsiv. Parcelele, având cea mai mare parte formă rectangulară, erau de diferite 
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mărimi, dar în majoritate mici sau mijlocii. Construcţiile erau dispuse la faţa străzii, 
cu rarele excepţii când erau amplasate retrase. Loturile fiind înguste, multe clădiri 
ocupau integral limita către stradă a terenului, lăsând în planul II spaţiul ocupat de 
curte + grădină. 

Porţiunea II - de la întâlnirea cu străzile Sabinelor şi Viilor până la finalul 
arterei - avea ambele laturi ale străzii ocupate fie total fie numai în planul doi de mari 
plantaţii. Către strada unele portiuni de teren erau parcelate, loturile fiind de forme 
si marimi diferite. Pe ele se aflau constructii ocupand cca. 20-30% din teren, 
constructii amplasate în mod aleator. 

Până la 1895 laturile străzii au fost ocupate integral şi în ultima porţiune a 
drumului (respectiv între Şos. Viilor şi după str. Caracas). Pe parcelele de mărimi 
inegale au fost amplasate construcţii ce ocupau cca 30% - 50% din teren. 

Alte intervenţii urbanistice şi arhitecturale care au influenţat evoluţia zonei 
a. Transformări în porţiunea de început a zonei 
Este conturat mai precis teritoriul Pieţei Mari, situată la sud de Spitalul Brancovenesc 

până la str. Bibescu Vodă preluând astfel o parte din terenul străzii Municipalită~i; 
Se constituie o stradă nouă - Str. Curcanului sau str. Mitropoliei ( cf. Planul 

Bucurescilor Pappazoglu- 1871 - care porneşte de la str. Bibescu Vodă (Hotelul 
Avram - urmăreşte limita de nord a Dealului Mitropoliei şi ajunge la str. Filaret 
(ulterior str. 11 iunie); 

Srada Odoarei păstrează traseul şi întinderea şi este continuată către nord/ 
vest de drumul nou ce pleacă de la Calea Rahovei şi ajunge la Calea 13 Septembrie 
-Şoseaua Doamnei (ante 1933 Şoseaua Tudor Vladimirescu). 

b. Apariţia noului program de arhitectură în zonă şi oraş - linia de 
cale ferată - 1870 s-a construit Gara Filaret, pe Dealul Filaretului, gara ce servea 
prima linie de cale ferată din ţară pe ruta Bucureşti - Giurgiu. Prezenţa ei a crescut 
importanţa zonei de sud şi implicit interesul pentru acest teritoriu, determinând un 
mai intens aflux al ocupării (pâna atunci orientat mai mult spre nord). 

c. Regularizarea cursului râului Dâmboviţa 1880 - 1883 
Sistematizarea traseului prevedea îndreptarea cursului prin eliminarea 

meandrelor, adâncirea albiei şi taluzarea malurilor. Intervenţia majoră care a traversat 
întregul oraş a determinat următoarele modificari urbanistice: 

Tăierea Splaiurilor - artere situate de-a lungul celor două maluri ale râului pc 
întreaga lungime din oraş, deci, între Grozăveşti şi Abator (Planurile din 1889, 1892). 

Trecerea Pieţei Mari pe malul stâng al Dâmboviţei. 
Dispunerea noilor poduri adaptate tramei stradale pe care o traversează noul 

curs al Dâmboviţei. Între poduri unul a fost prevăzut pentru a face legătura între 
tronsonul de nord şi tronsonul de sud al străzii Municipalităţii. 

d. Deschiderea Bd. Municipal/ Bd. Maria 1878-1892 care se realizeazn 
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în următoarele etape: 1885-1889, etapa I de tăiere, 1893-1895, etapa a II-a de tăiere a 
Bulevardului Maria. În a doua etapă se va prelungi de la str. Justiţiei până la întretăierea 
cu Calea Rahovei şi Şoseaua Viilor pe traseul aprobat de Consiliul Comunal. Această 
arteră asigura legătura directă dintre centrul comercial şi direcţia sud-vest. Constituia 
limita de sud a Ocolului I, zona cea mai protejată prin Regulamente. Făcea legătura 
dintre zona comercială şi cea rezidenţială. 

Pe porţiunea dintre str. Domniţa Elena (Elena Doamna/Gazelei) - Şos. Viilor 
- Calea Rahovei - str. Odoarei a avut un ritm lent de ocupare. Astfel pe latura de nord 
de la est spre vest se aflau proprietatea lui D.M. Bragadiru, teren amplu construit cu 
c lădiri ale Fabricii de bere Bragadiru şi o porţiune redusă în apropiere de intersecţia cu 

alea Rahovei ocupată de parcele de mici dimensiuni şi teren proprietatea Comunei 
neparcelat, neconstruit. 

Caracteristicile fondului construit din zona in ultimele decenii ale sec. XIX 
Zona de sud a fost dominată de câteva clădiri semnificative ca program şi 

funcţiune. 

Gara Filaret, prima realizată care a ridicat şi potenţialul constructiv din 
zonă. A fost inaugurată la 1870 (clădirile + instalaţiile aferente au fost realizate de 
oe. Engleza J. T. Barkley - J. Staniforth după modelul Gării de Est din Paris şi a 
ării Anhalt din Berlin, dar mai redusă ca proporţii). 

Calea Rahovei, fond construit eterogen, amestecând mai multe categorii de 
l ădiri ca funcţiune, calitate constructivă şi arhitecturală. 

- Clădiri cu funcţiune de locuinţă unifamilială tip vilă, 

- Clădiri cu fimcţiune de locuinţă unifamilială de nivel modest, fond construit comun, 
- Clădiri cu funcţiune mixtă, comerţ/atelier la parter+ locuinta la etaj, 
- Clădiri cu funcţiune publică, grupate în special în următoarele zone ale 

trăzii. În partea de nord Palatul de Justiţie, Aşezămintele Brancoveneşti, etc. În partea 
I sud, Fabrica de Bere Bragadiru + Palatul Bragadiru, Antrepozitele Comunale. 

Transformările zonei în sec. al XX-iea 
În prima jumătate a sec. XX 
Calea Rahovei se va prelungi ca urmare a extinderii oraşului către sud. 

P trându-şi direcţia către sud-est, după ce trece de Calea Ferentarilor, ajunge la 
l'urcul Rahova, acolo unde se afla limita de sud-vest a oraşului . Mai departe pornea 
1 oseaua Alexandria. 

În a doua jumătate a sec. al XX-iea 
- 1978-1988 din Calea Rahovei dispare o porţiune însemnată odată cu 

1mplele demolări în vedereea construirii centrului civic. Se păstrează doar fragmente 
I s tradă . Pe două porţiuni şi anume secvenţa denumită strada George Georgescu 
1onstituie fragmentul din porţiunea de nord a străzii, care se afla între str. Sfinţii 

postoli şi prelungirea spre nord a str. Tismana şi secvenţa denumită Calea 
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Rahovei ce constituie fragmentul din porţiunea de sud-vest a străzii. 
- Calea Rahovei nouă (fragm. din porţiunea de sud-vest a străzii) 
- Porneşte anterior de întâlnirea cu str. Sabinelor, întâlneşte Bd. G. 

Coşbuc. Bd. Tudor Vladimirescu, str. Odoarei, continuă traseul până la întâlnirea 
cu Şoseaua Alexandriei. 

- Aceasta zonă aparţine memoriei colective a Bucureştilor. 

IV. IMOBILELE de pe Strada George Georgescu nr. 16, 18, 20, 22, 42 I 
Calea Rahovei nr. 68, 70, 72, 74, 96 

LOCALIZAREA IMOBILELOR : 
Parcelele se situează pe str George Georgescu după cum urmează: 
Parcelele nr.16, 18, 20, 22 se află pe partea numerelor cu soţ, la intersecţie 

cu str. Justiţiei. 
Parcela cu nr. 42 se află tot pe partea nr. cu soţ fiind a patra la intersecţia cu 

str. Gladioleleor fostă Libertăţei. 
Parcelele cu nr. 17 şi 19 se află pe partea numerelor fără soţ formând fiecare 

colţul cu str. Justiţiei. 
Parcelele cu numerele 77 şi 79 se află pe partea numerelor fără soţ formând 

fiecare colţul cu str. Gladiolelor/Libertăţei 
NUMEROTAREA: 
Înainte de 1895 numerele 68, 70, 72, 74, 96, 71, 73, 67, 93, 95 
Între 1895-1911 numerele: 58, 60, 62, 64, 86, 53, 55, 57, 77, 79 

43,45,47,83,85 
Ante 198939 numerele: 60, 62, 70, 72, 86, 53, 55, 65, 77, 79 
Actual numerele: 16, 18, 20, 22, 42 

17, 19, 29, 77, 79 
Numerotarea s-a modificat de nenumărate ori, în funcţie de regulamentele 

şi schimbările administrative şi de câte ori s-a parcelat în urma vânzărilor de case/ 
tereuri, de câte ori s-au schimbat numele proprietarilor. 

•IMOBILUL DE LA NR. 16/68/60 
PROPRIETARII IMOBILULUI de la nr. 16 I Parcela nr 68: Ghiţă 

Pencu (1895-1899) şi Gh. Eftimiu (1911) 
VECHIMEA IMOBILULUI 
În cadrul cercetării de arhivă au fost identificate documente care atestă 

existenţa altor doi proprietari pe această parcelă: 
Ivan Vera I la data de 23 mai 1884 adresează Primarului Capitalei o 

39. Conform fotografiilor aflate în Colecţia Fotografii, cărţi poştale şi clişee - MMB 
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Faţadă casa Ghiţă Pencu nr. 16/68 (foto. C. Ene) 

cerere prin care solicită o autorizaţie de construcţie (billet de bună voe)40 confonn 
regulamentelor, pentru o casă după planul prezentat (nu s-a găsit la dosar). Casa să 
fie compusă din mai multe camere, din zid, un etaj şi beci. 

La fila 264 se află autorizaţia de construcţie BILET nr. 1412 din 30 mai 
1884: Se autorisă a se construi în faţa stradei ua construcţie de did cu un etaj şi 
beciuri de locuit dedesupt ... acoperită cu tablă de fer ... pe ua suprafaţă de 172 m.p. 
Construcţia va.fi aşedată pe proprietatea sa de la colţul caselor din stânga până la 
(ăruşul din dreapta care se află departe de 6 stânjen de la casa de visavi ce poartă 
nr. 77. Înălţimea odăilor va fi cel puţin 2, 70 de la duşumea. Aprobarea s-a dat de 
nrhitectul secţiunii Ion Nicolae la 30 mai 1884. 

Dumitru Anton41 adresează o cerere pentru autorizaţie de construcţie - nr. 
2714 7 /1887 ... Voescu a construi pre locul meu viran ua pereche de casse du pe planul 
meu presentatu . .IA fila 174 din acelaşi dosar este autorizaţia I 81 din 10 august 1887: 
Se autorisă dl. Dumitru Anton la proprietăţile din Calea Rahovei nr. 64(.figurează şi 
<"li nr 64 ac. Parcelă. Planul prezentat demonstrează că sunt casele de la nr 16168160 
şi 18170162 ale aceluiaşi proprietar ... a construi din nou casă de locuitu unnând 
intocmai stilului şi dimensiunile din alăturatu planu presentu.; zidăria va fi din 
l'iirămidă iar învelitoarea din tablă metalică; spre vecinu va face zidărie cu calcanu 

40. PMB-Serviciul Tehnic, dosar 41/1884, fila 263 
•I I . PMB-Serv. Tehnic, dosar 33/ 1887, fila 169 
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de zidărie cu fa/a spre aliniere. Spre Str. Justi/ie va men/ine alinierea vecinilor din 
dreapta şi stânga proprietă/ii sale. Planul prezentat reprezintă faţada spre curte a 
caselor de la nr . .amintite(68/16 şi 70/18) aflate în teritoriu. 

Planul echilibrat. Predomină golurile. Faţada spre curte prezintă stilul 
eclectic cu împrumuturi neoclasice care predomină. Intrarea flancată de două coloane 
cu capiteluri în motiv vegetal şi câte două ferestre în dreapta şi stânga. Acelaşi decor 
şi la faţada îngustă dinspre stradă, cu cele două coloane sugerate în relief prin şiruri 
de caneluri longitudinale. 

Funcţiunea: Este tipul de locuinţă unifamilial tip vilă cu un singur cat. 
Marchiza de la intrare a fost adăugată în jurul anului 1900. La casa de la nr. 18/70 
planul este asemănător, aproape identic. La ancadramentul ferestrelor sunt în relief 
aceleaşi tipuri de portic, dar fără motivul floral în ghirlandă. Tipul de case: casa in I. 

Ghiţă Pencu este proprietarul - conform Planurilor cadastrale 1895 şi 1911. 
Se învecinează cu Institutul Pompilian la nr.14/66vechi şi cu Ferdinand Fashang 
la nr. 72/20. 

La 11 iulie 1887 face o cerere42 pentru îngrădirea cu uluci de scânduri a 
proprietăţii sale din Calea Rahovei nr 62 şi str. Justiţiei. Se învecinează cu casa lui 
Ferdinand Fashang nr. 72/20 şi Nicolae Hristu nr. 74/22 (acum nu mai există) chiar 
la colţ cu str. Justiţiei. Parcela lui Ghiţă Pencu are ieşire în str. Justiţie aflându-se în 
spatele proprietăţilor sus amintite. Nu a fost găsită autorizaţia pentru cererea amintită. 

Conform dos. 33/1888 - fila nr. 152 Ghiţă Pencu înregistrează cererea cu 
nr. 11811 pentru a primi autorizaţie de construcţie Pe loculu meu din Calea Rahovei 
nr. 62 înfundulu cur/ii dorescu a/ace un grajdiu, un şopronu şi doua odăi cu podu 
deasupra după planu alăturatu. La fila nr 156 din acelaşi dosar este Autorisaţiune 
nr. 81/29 aprilie 1888 prin care ... Se autoriză dl Ghi/ă Pencu a construi din nou la 
proprietatea nr. 62 din Calea Rahovei, sec/iunea IV, ocol li dependin/e şi grajd de 
zid cu calcan învelite cu tablă de fer în suprefa/a de 216, 17 m.p. conform planurilor 
presentatu. Plăteşte taxa de 86,46 lei pt. suprafaţa amintită. 

Concluzia: Această clădire se află în curtea casei nr. 16/68 după constatarea 
pe teren în prelungirea corpurilor caselor amintite pe parcela amintită, paralel cu 
axul străzii. Construcţia în stil eclectic cu predominanţă neoclasică. 

Conform dosarului 52/1890, dl Ghiţă Pencu va primi autorizaţia nr. 74 (fila 
14) pentru a face reparaţii radicale, schimbând uşile, ferestrele, învelitoarea, fără a 
micşora sau mări suprafeţele actuale. Fa/ada c/ădirei reparate radical va fi aşedată 
la stradă. Casă cu un cat. Aprobarea dată de arhitectul secţiunii M. Dobrescu. 

Conform dosarului nr. 991/1896-Inv. 1733 PMB-Serv. Tehnic, fila 1 dl Ghiţă 
Pencu înregistrează cererea cu nr. 11049 la 9 martie 1896 prin care solicită să 

42. lbidem, fila 137 
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construi::ţscă la proprietatea sa de la nr. 68/16 o odaie cu verandă, deschisă înfaţă, 
în grădină, retrasă cu mai mulţi metri de linia stradei şi retrasă de corpul clădirilor 
ce am la acest Imobil de zid masiv. Primeşte permisiunea conform A~torisaţiunei nr. 
57/189643cu aprobarea capului secţiunii, dl.Alecu Constantinescu. Planul este ataşat 
la fila nr. 3 din dosar. 

Spre satisfacerea cererei nr. 1149 ( .. .) se autorisa dl. Ghiţă Pencu cu 
condiţiunea d'a se conforma Regulamentului de consirucţiuni şi Alinieri şi 
Regulamentu lui asupra salubrităţii construcţiunilor a construi din nou la proprietatea 
sa de la nr. 68 din str. Rahovei clădire de zid lucrata cu mortar de var, cu calcan la 
vecin şi învelită cu tablă de fer şi cu soclu de zid, iar în sus ·stâlpiizolaţi ... Clădirea 
se va executa în fundul cutei. Plăteşte taxa de 18, 40 lei pt. construcţie cu un cal. 

Concluzie: Această construcţie ~ corp B, gen foişor se află în fundul curţii 
la proprietatea de la nr. 16/68. Construcţia tip eclectic cu cupolă, intrarea la faţadă tip 
neoclasic cu ancadramentele celor două ferestre în relief, motiv floral acoladat, două 
coloane, o verandă (marchiză) şi scară cu două rânduri de trepte (stânga/dreapta). 

În Planul cadastral al Bucureştilor de la 1911, pe această parcelă este 
menţionat ca proprietar Gh. Eftimiu. 

•IMOBILUL DE LA NR. 18/70/60. 
Proprietar: Ghiţă Pen.cu.A se vedea .cererea pentru autorizaţia de construcţie 

u unei perechi de case. Casa are faţada spre curte cu intrarea principală. 
Conform Planului cadastral 1895 parcela va figura cu numele Alex. 

Dumitrescu. 

Faţadă curte - casa Ghiţă Pencu nr.18/20 (foto. C. Ene) 

•11. PMB-Serv. Tehnic, dos. 991/1896, fila 2-Inv/ 1733 
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Conform Planului cadastral 1911 parcela va figura cu numele lui Ghiţă 
Dumitrescu. 

În dosarul 26/1884, fila 153 este cuprinsă cererea adresată de acesta 
Primarului Comunei Bucureşti în vederea primirii unei autorizaţii pentru reparaţii 
la proprietatea din str. Calea Rahovei nr. 46, Suburbia Sf. Ilie. Pe verso este trecută 
aprobarea, BILETUL. Nr. 852 din 28 martie/1884, pentru repara/iuni la cassele cu 
două etaje făcând tencuieli pe alocurea, transformare nouăJerestre cu uşi făcându un mic 
geamlâcu şi aşedând ornamente. Aprobare dată de ing. Şef. Al secţiunii M. Nicolau. 

Nu există nici un document care să ateste prezenţa lui ca proprietar la casele cu un 
singur cat de la nr. 70. Acesta este proprietar la casele cu două etaje (caturi) de la nr. 46/36/ 

Clădirea de la nr. 70 este reprezentativă pentru deceniile 8 şi 9 ale 
secolului al XIX-iea reprezentând tipul de locuinţă unifamilială vilă. (Ghiţă Pencu este 
proprietarul mai multor imobile din Bucureşti, pe str. Calea Victoriei la nr. 64 şi pe str. 
Colţei la nr. 60. Arhitectul preferat al construcţiilor amintite fiind Anton Onderka). 

Decoraţia faţadei: Casa cu un singur cat (nivel). Decoraţia stilistică mai 
puţin încărcată decât cea de la nr. 16/68. Simplă, ancadramente simple ale golurilor 
(uşi, ferestre), fără ghirlande. Planul aproape îl copiază pe cel de Ia nr. 16/68 aflată 
tot pe proprietatea sa. 

Concluzie: Casa de la nr. 18/70 a aparţinut proprietarului Ghiţă Pencu. 
Compoziţia stilistică a faţadei este sinonimă cu cea de la nr. 16/68. 

•IMOBILUL DE LANR. 20/72/62 
Proprietarii imobilului. FERDINAND FASANG conform Planurilor 

cadastrale 1895 şi 1911, conform Arhivelor Naţionale Văcăreşti, dosare PMB -
Serviciul Tehnic. 

Vechimea imobilului este dată informaţiile obţinute în urma cercetării 
efectuate, după cum urmează: 

Ferdinand Fashang 44 Înregistrează o cerere În luna martie 1888 pentru 
a primi autorizaţia de construcţie pentru .. . case de locuinţă la faţa stradei 
conform planurilor alăturatu, dupee lungimile şi lărgimile prevăzutu în planu. 
Pe proprietatea din Calea Rahovei nr. 62 (este vorba de parcela cu nr. 72 cf. pl. 
Cadastral 1895 şi 1911). Autorizaţia (fila 183) prevede: Autorisaţiunea nr. 89/20 
martie 1888 ... Se autoriză dl. Ferdinand Fashang pentru una prăvălie cu un etaj fi 
manssardă deasupra, de zid massiv cu calcan de zid la vecini învelită cu tablă de fer 
şi în supra/a/a 78, 70m.p conf Planurilor presentate. Alinierea s-a feat la 6 m den asa 
stradei după picheţi de fontă, nu are nicio retragere sau eşire fiind limita veche pe aliniere. 
Aprobarea este dată de şeful secţiunii I. Orzaru pentru construcţie cu două caturi. 

Concluzie: Casa este ridicată în anul 1888. Este tipul de clădire, după 

44. PMB-Serv Tehnic, dosar 33/1888, fila 175 
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funcţiune, mixtă-prăvălie/parter+ locuinţă/etaj (al doilea cat). Tipul de clădire în I, cu 
faţada la stradă, stil eclectic, cu elemente neoclasice după decoraţia ancadramentelor 
şi elemente arta 1900 după balconul din fier forge adăugat la faţada deasupra 
intrării. Genul de casă cu galerie la etaj specific primelor case cu prăvălie. Planul de 
construcţie la fila 3 acelaşi dosar demonstrează că este casa actuală de la nr. 20. 

Acelaşi proprietar înregistrează o cerere cu nr. 25170/6 iunie 1892 primarului 
capitalei45 pentru o modificare la casa existentă: Un geamlâc şi u ă petic de zid. 
Autorisaţiune nr. 129 permite adăugarea cerută, adică un geamlâc pe soclu şi stâlpi de zid 
între cercevele, acoperit cu tablă de fier, şi a repara radical cassele cele vechi existente. 
Clădire noup alipit de cea veche, cu fa/a spre curte conform planurilor presentate. 

Concluzie: Casa există conform cercetării efectuate în teren la nr. acual 20, cu 
faţada îngustă la stradă şi cu modificarea cerută vizibilă, existentă actual conform foto 
nlăturat, cu corpul cel nou tip galerie lipit de clădirea veche, cu faţada spre curte. 

În dreapta se află proprietăţile lui Ghiţă Pencu, în stânga, teren viran pe 
fostele proprietăţi ale lui Nicolae Christu. 

• IMOBILUL DE LA NR. 22/74/64 - Parcela este liberă, casa a fost 
demolată. 

Proprietar: Nicolae Christu conform Planurilor cadastrale 1895 şi 19 I I. 
Imobilul a fost ridicat la colţul străzii Calea Rahovei cu Justiţiei. Casă cu 

funcţiune mixtă - prăvălie+ locuinţă conform Dosarelor PMB. 

Calea Rahovei colţ cu Strada Justiţiei, teren viran pe locul casei Nicolae Hristu 
nr. 22174/64; încercare construcţie nouă. În linie cu casa Faschang de la nr. 20 (foto. C. Ene) 

·I' /hidem, dosar 61/1892 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



152 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXVI 

Calea Rahovei colţ cu Strada Justiţiei, anul 1985, Arhiva Foto a M.M.B. 

Conform dosarului 74/1893, fila 96 se dăAutorisa/iunea cu nr. 50 prin care 
se autorisă dl Nicolae Hristu a repara radical casa din Calea Rahovei nr. 724 colţ cu 
Justiţiei în condiţii regulamentare şi a/ace împrejmuire în str. Justi/iei cu zăbrele de 
lemn date la randea şi văpsite cu co/ore în ulei. Nare voe a mări suprafeţa actuală a 
clădirei. Tasa de 50,00 lei pentru repareţie radicală pentru casă cu două caturi. 

Concluzie: Casa nu mai există. Conform studiului efectuat Arhivele 
Naţionale Bucureşti şi planurilor cadastrale dar şi fotografiilor aflate în patrimoniul 
MMB. A existat o casă cu două niveluri, colţ cu str. Justiţiei, cu simigerie la parter, 
intrarea pe colţ şi mansardă. După foto MMB exista în anul 1985 Parcela a aprţinut 
lui Nicolae Hristu iniţial. 

• IMOBILUL DE LA NR. 42/96/86 
Proprietari: 1. Căpitan Constantin Vlădescu conform dosarelor PMB srv. Tehnic. 
După dos. Nr 32/1885 C. Vlădescu doreşte să construiască în fundul cur/ii 

o cuhnie de zid învelită cu tablă, 4m lungime şi 4m /ă/ime. Primeşte autoriza/ia con/ 
Permisiunii nr. 385711885 la 2 august (fila 34). Se autoriză căpitan Vlădescu, Calea 
Rahovei nr. 96, secţiunea IV, ocol II, a construi în fundul curţii, în zidu, cu calcan 
despre vecini, cu înălţimea interioară cel pucin 2, 70 m şi învelită cu metal. 

La fila 271 se găseşte o altă cerere a aceluiaşi căpitan C. Vlădescu, cerere 
cu nr. de înregistrare 27466, la 6 iulie 1885, în care cere ca în locul unei magazii 
de scânduri ce este deja clădită voiu a construi alta de zidu în dimendsiune de 3 m 
lungime şi 2m şi o pătrime lărgime, învelindo cu tablă de fier. Autorisaţia nu este în 
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Faţadi Calea Rahovei nr.42/96/116 (foto. C. Ene) 

dosar. Comisarul secţiunii, I. Vasilescu notează pe verso să se dea curs lucrării pt. că 
autorisaţiunea a perduto. 

2. Conform planurilor cadastrale 1895şi1911 proprietar al acestei parcele 
este Preotul D. loneanu. În susţinerea acestei ipoteze se află cererea înregistrată 
de preotul mai sus amintit în dosarul 20/1893, fila 270. La data de 18 octombrie 
1893 acesta adresa Primarului Capitalei rugămintea să nu fie demolat. Subsemntu mă 
J.:ăsescu îngreunatu de grea familie, neavându alte mijloace decât mica proprietate 
ele la nr. 96 în Calea Rahovei, care se găsescu în categoria de dărâmatu. Ve rogu să 
vă milostiviţi de şase copii orfani care vă roagă să amâna şi dărâmarea zidulu case 
f'ână la Sf Gheorghe viitoru, cându atunci le voi dărâma singuru de bună voe. Pe 
verso este menţiunea că aceste case se află în stare avansată de degradare şi sunt 
propuse pentru dărâmare. 

Vechimea imobilului- rezultă din datele prei.entate. Este anterioară anului 1885. 
Concluzii: Nu există alte menţiuni sau autorizaţii de construcţie. Acest 

imobil care a aprţinut şi căpitanului Vlădescu şi preotului D. Ioneanu (conform 
parcelării 1895 şi 1911) nu are o autorizaţie de construcţie menţionată în urma 
studierii dosarelor din Arhivele Naţionale I fond PMB serviciul Tehnic. Dacă a fost 
demolată clădirea nu există o autorizaţie pentru ridicarea alteia . 
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La nr. 42 actual, nr. vechi 96/86 se află o casă ca faţada îngustă spre stradă, 
cu funcţiune mixtă - prăvălie/ parter + locuinţă/ etaj. Intrarea este printr-un gang 
(galerie) cu acces spre etaj prin intrări stânga/dreapta. La capătul gangului se află o 
curte interioară cu două clădiri mici tip magazie. 

Decoraţia faţadei: Faţada casei cu două caturi (niveluri) este în stil 
nearomânesc, cu foişor - stilul Mincu - la etaj din stâlpi (coloane) din lemn sculptat, 
arcade trilobate, brâu cu butoni în relief cu email. Balconul cu stâlpi şi balustradă din 
lemn, la faţada iniţială susţinut de căpriori din lemn traforat. Acoperişul din olane. La 
parter se află un magazin cu două ferestre/vitrine (stânga şi dreapta intrării). Clădirea 
este construită în ultimul deceniu al sec. al XIX-iea. 

IMOBILELE de pe Strada George Georgescu nr. 17, 19, 29, 77, 79 I 
Calea Rahovei nr. 71-53, 73-55, 67-57, 93-79, 95-81 

•IMOBILUL DE LANR.17/71/53 
Proprietari : Dr. D. Valentineanu. Dosar 33/1888 - La Fila 141 este cererea 

nr. 11754/1888. Fila 142 Autorisaţiunea nr. 77 din 21 apr 1888 a repara radical casa. 
Colţ cu Justiţiei ,.La casele mele din Calea Rahovei nr. 71 având trebui/ă a schimba 
fiern/ (tabla) înve/itoarei fără a atinge căprioreala sau altă lemnărie, a face o mică 
repara/ie unui coifu de zid şi a le tencui cum şi a schimba în curte scara de piatră, 
antreul fi marchiza. Am onoare a vă rnga a elibera cuvenita autorisa/iune ". 46 

Calea Rahovei nr.17171/53 colţ cu Strada Justiţiei (foto. C. Ene) 

46. PMB - Serviciul Tehnic, dos. 33/1888, fila 141/142 
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I se va elibera autorisa/iunea nr 77 la data de 21 aprilie 1888 pentru a 
repara radical punând tablă pe casă la acoperământuri la a zcea parte din supra/a/a 
ei, fără a atinge căprioreala sau altă lemnărie, a face mică repera/ie la col/ de zid şi 
numai cârpeli de tencuială pe alocurea fără a se atige de zidărie. Precum a schimba 
în curte scară de perete şi marchiza. Taxa pentru repera/iune radicală a/ost 20,00 
lei. Aprobarea a fost dată de şeful secţiunii I. Orzan. 

Dosar 52/1891 - La fila 135 este cererea nr. 26356 din 11 iunie 1891 a 
dr. Valentineanu pentru reparaţii tencuială. La proprietatea mea, cassele din Calea 
Rahovei nr. 53, voind a face mici repara/ii de tencuială şi a vopsi învelitoarea şi 
zidăria pe din afară; am onore a vă ruga se bine-voi/i a dispone se mi se elibereze 
bilet de autorisa/ie. 

Se va elibera autorisa/ia nr. 126 la data de 13 iunie 1891 pentru lucrările 
l'erute. (..)Spre satisfacerea cererei înregistrate la numărul 26356 se autoriză D-L 
!>actor Valentineanu la proprietatea nr 53 din strada Rahovei colţ cu Justiţia, 
.~ecţiunea TV, ocolul l casa din fa/ă. Reparând tencuiala p-alocurea fără a întrebuinţa 
:idăria şi vopsitul învelitoarei fi păre/ilor. Altă lucrare nu face. Pentru repara/iune 
.\·implă achită taxa de 5, 00 lei. Aprobare dată de inginerul secţiunii M. Dobrescu. 

Concluzie: Clădirea se află pe parcela cu nr. 53 conform planurilor cadastrale 
tic la 1895 şi 1911. Înainte de anul 1890 parcela a fost numerotată cu nr. 71. 

Vechimea construcţiei: Nu există date concrete referitoare la o autorizaţie 
tic construcţie. După datele cercetate în deosarele PMB reiese că această construcţie 
rste anterioară anului 1888. Stilul arhitectural şi concepţia construcţiei dovedesc că 
l'Ste o casă ridicată în ultimele decenii ale secolului al XIX-iea. 

Clădirea se află la colţul străzii Calea Rahovei cu Justiţiei. Este o clădire cu 
funcţiune mixtă: prăvălie la parter+locuinţă la etaj. Intrarea este pe colţ şi are golurile 
1cprezentate de vitrinele (geamurile) mari pe laterale, cu vedere la cele două străzi. 
I ,n parter nu s-au păstrat elemente decorative. La etaj, deasupra intrării este balconul 
11in fier forge şi câte trei ferestre cu ancadramente simple, pe laturile spre cele două 
~trăzi. Clădirea este ridicată pe două niveluri+ mansardă. Acoperişul mai înalt gen 
turnuleţ, deasupra intrării, prevăzut cu geamlâc. Brâu în motiv floral geometrizat 
1lcasupra ancadramentelor golurilor. Stilul construcţiei este eclectic cu influenţe 
11coclasice, tipic construcţiilor din ultimele decenii ale secolului al XIX-iea. 

•IMOBILUL DE LA NR. 19/73/55 
PROPRIETARII: Nae Chiriţescu - după planurile cadastrale din 1895 şi 191147

• 

Parcela se află la intersecţia străzilor Calea Rahovei cu Justiţiei, pe partea 
1111merelor fără soţ. 

Până în anul 1890 parcela a avut nr. 73, după 1890 va avea nr. 55. 

·I I Planurile cadastrale ale Bucurescilor, 1895 şi 1911 
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Calea Rahovei nr. 19173/55 colţ cu Strada Justiţiei (foto. C. Ene) 

Vechimea construcţiei: Construcţia este anterioară anului 1891 de când 
datează prima cerere înregistrată în fondul PMB. Rezultă din datele conţinute de 
fondul PMB-Arhivele Naţionale, planurile cadastrale din anii 1895 şi 1911 aflate în 
patrimoniul MMB. 

Dosarul 52/1891: La fila 23 este cererea proprietarului N. Chiriţescu, 

cu numărul de registratură 1690/15 aprilie 1891. Acesta cere autorizaţie pentru 
împrejmuire la proprietatea sa de la nr. 55, str. Calea Rahovei. „ Vă rogu să binevoiţi 
ami da libera cuvenita autoriza/ie spre a face la proprietatea mea din Calea Rahovei 
nr. 55 care formează col/ul stradei Justi/ii împrejmuirea din nou în fa/a stradei Justi/ii 
cu grilaj de scânduri în locul celei actuale de zid pe care voi dărămauă. Primiţi vă 
rog încredinţarea prea osebitei mele considera/ii. 

La fila nr. 24 este autorizaţi unea nr. 78 prin care „ .. . se autoriză Dl. N. 
Chiri/escu a împrejmui la proprietatea nr. 55 din strada Rahovi, sec/iunea II. ocolul 
I şi anume despre strada Justi/iei cu zăbrele date la rindea şi văpsite cu cu/ore în 
uleiu aşedând bulumacii pe din năuntru. Imprejmuirea este provizorie şi se va face 
pe linia împrejmuirei actuale. Scutit de taxă. lng. Secţiunii M- Dobrescu. 

Concluzii: Clădirea se află pe parcela amintită mai sus confonn planurilor cadastrale. 
Construcţia are funcţiune mixtă: prăvălie/parter+ locuinţă/etaj. 
Intrarea principală este în prăvălie, pe colţul făcut de cele două străzi. Lateral, 

câte două ferestre (gen vitrină) cu faţa spre cele două străzi amintite. La etaj, deasupra 
intrării în prăvălie este balconul din fier forge. Iniţial balcon cu balustradă de zid 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



PATRIMONIU 157 

fără ornamente. Golurile sunt subliniate de ancadramente liniare cu motive florale 
stilizate simple; decoraţie geometrică la brâul de sub căpriori. Stilul construcţiei este 
eclectic cu împrumuturi neoclasice, predomină golurile. Ancadramentele ferestrelor 
au ornamente neoclasice în relief plat. Clădirea nu a fost demolată, actualmente are 
tencuiala deteriorată/necesită restaurare. 

Casele studiate având ca locaţie strada George Georgescu/fostă Calea 
Rahovei fac parte din fondul comun şi aparţin memoriei colective a Bucureştilor. 

Aparţin perioadei constructive a sfârşitului de secol XIX făcând parte din 
fondul arhitecturii civile a oraşului Bucureşti ce reprezintă clădiri cu funcţiune mixtă 
prăvălie+locuinţe multifuncţionale. 

Clădirile se încadrează ca expresie arhitecturală stilului eclectic cu elemente 
<le neoclasic. 

Clădirile contribuiau în mod semnificativ la definirea unei zone urbanistice/ 
comerciale a oraşului 

În prezent rolul lor în compoziţia arhitectural-urbanistică a locului este parţial 
distrus ca urmare a demolărilor din celelalte zone limitrofe teritoriului analizat. 

•IMOBILUL DE LA NR. 29/67/57 
Proprietari: În planurile cadastrale 1895 şi 1911 este menţionat pe parcela 

cu nr. 67/57 Dumitrache Ştefănescu. În dosarul nr. 829/1894, fila 35 este o cerere 
u<lresată de acesta Primarului Capitalei (înregistrată la nr. 42917 la 17 octombrie 

Faţadă casă nr.29/67/57- E. A. Laufer (monogramă în medalion) 
(foto. C. Ene) 
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1894). Acesta solicită să construiască din nou la această proprietate trei magazii şi o 
privată de zid. La fila nr. 36 este Autorizatiunea nr. 141 la data de 22 octombrie 
1894. Spre satisfacerea cererei înregistrate la nr. 42917 se autoriză dl. Dumitrake 
Ştefănescu a construi din nou la proprietatea nr. 67, din Strada Rahovei , 
secţiunea IV, ocol I trei magadii şi privată de zid cu mortar de var, cu calcan la 
vecin, învelite cu tablă de fer şi cu înălţimea interioară minim 2, 70m conform 
regulamentului, hasnaoa privă/ii va.fi de zid boltită. Clădirea nouă se va esecuta 
cu faţada în curte la spatele clădirei. 

E. A. Laufer: Dosarul 198/1905, Fila 1: cererea din 25 iulie 1905 pentru a 
transforma casa din fundul curţii în atelier de articole de ciment. Fila 2, Autorisaţiunea 
nr. 1304 din 15 august 1905. Calea Rahovei nr. 57 secţiunea III, ocol I, E. A. Laufer 
are voie a repara radical casa existentă, situată în mijlocul curtei, modificând ziduri 
interioare, înălţarea pardoselii deasupra nivelului trotuarului, supraînălţarea zidurilor 
clădirii, înlocuirea zidăriei, acoperământ învelit cu metal. Hasna zidită şi ventilată 
împreună cu cabinele. Hasnaua va fi depărtată de orice vecin cu cel puţin 1 m. Această 
clădire după ce se va transforma astfel va servi ca atelier pentru articole de ciment. 
La fila 3 este planul construcţiei. 

În anul 1985 (conform foto. din Colecţia de Fotografii, cărţi poştale şi clişee a 
M.M.B.) la această adresă este doar un zid din vechea faţadă a casei, în stil neoclasic. 
La stradă, proprietatea are în continuare, la faţadă, o construcţie nouă, insalubră, 
tip magazie, la nr. 31. La partea superioară a faţadei, decorul în relief conţine un 
medalion cu monograma E.A.L - desigur iniţialele ultimului proprietar. Golurile 
faţadei iniţiale acum sunt astupate fiind lăsată doar o fereastră din vechea vitrină, 
intrarea făcându-se printr-un gang lateral. 

Actualmente, la nr. 31, este un zid de faţadă care ascunde o locuinţă nouă 
improvizată, insalubră. 

Funcţiunea: casă tip prăvălie. 

•IMOBILUL DE LA NR. 77/93179 
Proprietarii imobilului: După planurile cadastrale 1895şi1911, autorizaţii 

de construcţie, parcela a aparţinut Epitropiei Bisericii Sf. Nicolae Vlădică. 
Vechimea. În dosarul nr. 20/1893, fila nr. 193 este cererea din data de 

16 septembrie 1893 adresată de Epitropul G. Zănescu şi Preotul A.I. Isopescu 
priumarului capitalei prin care cer o autorizaţie pentru refacerea unor latrine de pc 
acest teren. În urma darei în judecată pentru desfiinţarea latrinelor la proprietăţile 
numitei biserici din Calea Rahovei nr. 79, condamnândune pentru desfiinţarea lor /i 
facerea altora noi, cu voe ne rugăm a ne da cuvenita autorisaţie. 

În dosarul nr. 404/1910 fascicula nr. 30168, volum II, a Directiei Lucrărilor 
Tehnice sunt grupate toate actele relative la Epitropia Bisericii Sf. Nicolae Vlădică 
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Calea Rahovei nr.77/93/79 colţ cu Strada Libertaţei/Gladiolelor (foto. C. Ene) 

Prund cu privire la construirea unei case în Calea Rahovei nr. 79 colţ cu Str. Libertaţei. 
Fila I. conţine o cerere din 12 ian. 1912 Primăria Capitalei nr. 00839. Dorind a construi 
pc proprietatea Epitropirei din str. Rahova nr. 79 colţ cu Libertatei vă rog a-mi elibera 
1111torisaţiunea necesară. Construcţiunile ce voesc a face sunt: un corp de clădire 
cuprinzând o simigerie şi măcelărie cu dependinţele lor după planurile anexarte, precum 
~i 1 O metri liniari împrejmuire de lemn cu şipci în str. Libertatei. Planul clădirilor arh. 
I. Vulcan. Semnat epitropi N. Săbăreanu şi al doilea indescifrabil. 

La fila nr. 2 este autorizaţia din data de 17 iulie 1910 cu nr. 8142. Se autoriză 
/'./Jiscopia Bis. Sf Nicolae Vlădică a construi la proprietatea nr. 79 din str. Rahovei 
ni/( cu Libertatei secţia I, ocol I şi II la faţa pe aliniere, un corp de clădiure cu 
11arter şi pimniţă, din zid masiv, acoperit cu metal după planul presentat şi aprobat 
I"' suprafaţa ce a plătit. Alinierea s-a fixat de către constructor. Va trebui să se 
1·1•tragă pe Calea Rahovei pe ambele părţi cu câte I metru pe toată lungimea faţadei 
l11r pe Liber/atei să iasă din limita actuală cu câte 0,25 cm .... la măcelărie dulap 
fl·i~orifer, ladă pentrufărămituri, scuipă/oare, a avea lumină introdusă, ventilaţiuni 
/11r patronul măcelăriei să fie totdeauna îmbrăcat cu bluză şi şorţuri curate. Consiliul 
d11pă terminarea lucrărilor să numească din nou comisiune care să cerceteze la faţa 
lornlui asupra funcţionării. 

Planul construcţiei prevede pe latura dinspre Calea Rahovei măcelăria, pe 
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colţ intrarea la simigerie, cuptor cu diam de 2, 70 m, în spate un depozit, un atelier şi 
un al doilea cuptor. 

Clădirea se află la limita între ocolul I şi ocolul II. 
Construcţia este cu un singur cat, cu vitrine la stradă, cu acoperişuri de tablă . 

Singurele elemente de decor liniar sub streaşină datează din anul 1910. Înainte era 
loc viran. Nu a fost demolată în anii 80. 

• IMOBILUL DE LA NR. 79/95/85 
Proprietarii imobilului: Ecaterina Borănescu 
Conform planurilor cadastrale din 1895 şi 1911 coroborat cu datele oferite 

de dosarele din Arhivele Naţionale fond PMB-serv. Tehnic. 
Vechimea imobilului Conform dosarului nr. 37 /1887, fila 236 este înregistrată 

cererea cu nr. 31345 de către dna. Ecaterina Borănescu. Adresează Primarului 
Capitalei autorizatie pentru reparaţii simple la clădirea de la nr. 95 Calea Rahovei, 
colţ cu str. Justiţiei . 

Calea Rahovei nr.79/95/81 colţ cu Strada Libertăţei/Gladiolelor (foto. C. Ene) 

Se eliberează Autorisafiunea nr. 377 din 3 septembrie J 887:Se autorisă dna. 
Ecaterina Borănescu a repara simplu la proprietatea nr.95 din str. Cal/ea Rahovei, 
secfiunea TV, ocol II, cassa situată înfafa stradei reparâdui pe alocurea tencuiala cu 
mortaru de varu pe cari în urmă le va colora în co/oarea pietrei de construcfii. Alte 
lucrări nu va face. Arh. Secţiunii C.G. Protopopescu.48 

48. PMB-Serv. Tehnic, dosar 37/1887, fila 259 
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Altă men~une referitoare la proprietarul acestei parcele avem în dosarul nr. 52/1890. 
La fila nr. 22 este cererea nr. 18928 adresată de Ecaterina Borănescu 

Primarului Capitalei. (. . .) Subsemnata voind a face o repara/ie uriaşă la tencuiala 
şi cârpeli la învelitura pe afară la proprietatea mea situată în str. Rahovei 97 şi str. 
libertatei nr. 4, col/, vă rog să bine voi/i a-mi da autorisa/ia cuvenită însă pentru 
termen de 6 luni .. 

Se eliberează autorisa/iunea nr. 94 la data de 27 aprilie 189049
• Se autoriză 

dna. Ecaterina Borănescu a repara la proprietatea nr. 95 din str. Rahovei şi 4 din 
libertatei, secţiunea IV. Ocol II, casa cu două etaje, cu faţa în Calea Rahovei şi cea cu 
nr. 4 în Libertatei,făcând mici reparatiuni de tencuială Şi învelitoare şi vopsind fără a 
se atinge de zidărie. Altă lucrare nu are voie să facă. Arhitectul M. Dobrescu. 

Ecaterina Borănescu revine cu acelaţi tip de cerere la data de 25 aprilie 1890 
înregistrată la nr. 19879. 

Descriere. Casa se află pe str. George Georgescu/Calea Rahovei colţ cu str. 
Gladiolelor/Libertatei. După planurile cadastrale este menţionat un singur proprietar 
la sf. sec. al XIX-iea, Ecaterina Borănescu. Nu a fost găsită o autorizaţie de construcţie 
în urma studiului efectuat. După planurile ccadastrale şi cererile+autorizaţiile de 
reparaţii din dosarele PMB, precum şi după stilul construcţiei, aceasta a fost ridicată 
nnterior anului 1890. Probabil în anii 1880. 

Casa se află la întretăierea strâzilor amintite. Este o casă cu două caturi 
(niveluri) cu funcţiune mixtă, prăvălie/parter+locuinţă/etaj. Intrarea se face la colţul 
clădirii. Pe cele două laturi are vitrinele magazinului. La etaj, deasupra intrării, un 
halcon din fier forge şi ferestrele încăperilor. Stilul eclectic cu elemente neoclasice la 
faţadă, predomină golurile spaţiale. 

Concluzii: Casa a fost ridicată înainte de anul 1890 când există primele 
menţiuni la aceasta proprietate. A fost o casă cu funcţiune mixtă, locuinţă şi comerţ. 

SUMMARY 
The art iele presents one of the oldest streets in Bucharest, the Calea Rahovei 

Street, cal/ed today George Georgescu. Its location in the old centre of the city 
111akes its history blend with the history of the city itself. A part of this street was 
dc·molished, but the part stil/ standing preserves interesting samples of Bucharestan 
11rchitecture. 

·l'I Ibidem, fila 37 
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DURABILA BISERICĂ A COLŢEI 

Magdalena Dorojan 

Numele de Colţea (biserica şi respectiv spitalul Colţea) este în continuare 
un reper semnificativ pentru istoria Bucureştiului la fel ca multe altele cu aceeaşi 
rezonanţă, dar cu o altă istorie, toate la un loc reclădind etape din evoluţia complexă 
a oraşului Bucureşti. 

Dacă am merge mai înainte de anul 1888 pentru a căuta un reper al oraşului, 
populaţia Bucureştiului şi nu numai, ea ar spune plină de admiraţie: Turnul Colţei. 
Faima turnului depăşise graniţele, iar după dărâmarea sa în anul 18881 a rămas încă 
pentru multă vreme un punct important al capitalei. Ample studii referitoare la Turnul 
Colţei au fost publicate de către Panait. I. Panait pe baza descoperirilor arheologice 
intreprinse pe vechiul ansamblu al Colţei şi publicate sub titlul „Cercetări privind 
Turnul Colţei din Bucureşti" în Buletinul Monumentelor Istorice, anul XXXIX 
nr.3, anul 1970, Paul Cemovodeanu, „Istoricul Turnului Colţea", Revista Muzeelor, 
nr.5 anul III, 1966, Gh. Mănucu Adamesteanu, arh. D. Căpăţână, Ingrid Poll, 
B.Constantinescu, „Săpături arheologice de salvare în Bucureşti: Strada Colţei, nr.8 
(sec.XVIII-XIX)", Materiale de Istorie şi Muzeografie, Voi.XV, 2001. 

Privind în prezent lăcaşul de cult Colţea, trebuie să îndreptăm privirea: 
„Alături de locul unde este ridicată biserica, spre sud (unde) s-a aflat anterior o 
biserică de lemn cu câteva chilii, construită de către Udrea slugerul, pe la 1641 -
42 având ca Hram pe Sf. Parascheva».2 Prima biserică a lui Udrea a fost amintită 
într-un document din 10 februarie 1658 cu numele de „Biserica lui Udrea sluger" 
ce avea hramul Sf. Parascheva3

• Acesta fiind primul lăcaş de cult menţionat în 
documentele vremii pe aceste locuri. O altă sursă ne dă aceeaşi informaţie cu o 
localizare puţin mai amănunţită şi anume „Prima biserică mică, de lemn, cu hramul 
Sfânta Paraschiva, a fost făcută de Udrea Doicescu - Postelnicul cel ucis de seimeni 
(soldaţi lefegii-mercenari străini) în răscoala de la 1655, făcută biserica pe unul din 

l. Locul unde a fost turnul, după ce a fost cercetat arheologic, a fost marcat, în mijlocul bulevardului. 
Un chenar de piatră albă, perimetrul turnului, în mijlocul carosabilului, amintea tuturor locul unde a fost 
Turnul Col\ei. Acest marcaj făcut în 1970 a fost desfiintat în 1986. 
2. Lucia Stoica, Neculai Ionescu-Ghinea, Enciclopedia lăcaşurilor de cult din Bucureşti, Bisericile 
Ortodoxe, Editura Universalia, 2005, p.72 
3. Costin Dacus Florescu, Bisericile Bucureştiului,Edî\îe de Casă în Regie Proprie vol II, p 155. 
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locurile sale (unde este azi spitalul) în apropierea Bis Sf Gheorghe Nou."4 După 

moartea „uciderea" lui Udrea, s-a ocupat de sfântul locaş fratele său, Clucerul Colţea 
oicescu. Acesta l-a închinat mitropoliei „cu tot locul dinnprejur" - care loc a fost 

1 fost stăpânit de mitropolie până în 1677. De la Clucerul Colţea şi-au tras numele 
biserica şi mahalaua.»5 I.Ionescu Gion în „Istoria Bucureştilor" (la filele 179-182) 
pune că locurile unde a fost ridicat turnul erau ale lui Radu Colţea. Acesta, împreună 
u spătarul Mihai Cantacuzino, au făcut din piatră biserica cea de lemn şi de lut al 

unui alt Colţea Clucerul care se afla aici din veacul al 17-1.ea. Biserica de zid s-a făcut 
nainte de 1715 şi în anul acesta s-a ridicat marele zid împrejmuitor şi s-a terminat şi 
l'umul din faţa Bisericii.6 

Actuala biserică Colţea este ctitoria spătarului Mihai Cantacuzino7, dar 
numele bisericii vechi timpul nu l-a uitat şi a rămas în continuare tot Colţea. Statuia8 

titorului se află în curtea Spitalului Coţea. 
Cu învoirea urmaşilor clucerului Colţea şi cu aprobarea Mitropolitului 

I odosie, spătarul Mihai Cantacuzino cumpără terenul9 şi ridică mai întâi o biserică 
d piatră cu Hramul Trei Ierarhi, între 1695-1698, fiind denumită la 1699 „Mănăstirea 
'I risfetitele". La 1696 sunt construite casele din jur în care a funcţionat o şcoală, 

1r între 1704-1707, spitalul, cu 24 de paturi „pentru odihna celor neputincioşi", 
u piţerie, casă pentru chirurg şi o „şcoală de ştiinţe" cu odăi pentru dascăli şi alte 

returi. Ctitorul a înzestrat toate aceste lăcaşuri cu cele trebuincioase, iar mănăstirea 
li moşii şi diverse scutiri de dări. 10 

Biserica a fost terminată în anii 1698-1699, după· alţii 1700-1701, având 
hr mul Sfinţii Trei Ierarhii (Vasile, Grigore şi Ioan -30 ianuarie) căreia i s-a spus la 
li eput şi «Mănăstirea Trisfetitelor». 

Biserica de zid a Spătarului Mihai Cantacuzino a avut trei paraclise (azi 
I părute). Dionisie Fotino arată că au fost patru. Cel de al patrulea a fost cel al 

I , aselli, Cum au fost Bucureştii odinioară, Editura Silex, Bucureşti, p.116. 
I Mihai Cantacuzino (n. 1640 - d. 1716) - s-au păstrat puţine date ce pot contura viaţa şi activitatea 

fost fiul marelui postelnic Constantin Cantacuzino şi frate cu Şerban Cantacuzino (1634-1688) a 
hi I mare stolnic şi spătar al Munteniei la sf'arşitul secolului XVI. A desîaşurat o puternică activitate în 

11 111 niul culturii şi al artei. A clădit într-o perioadă scurtă de timp Schitul Titireciul din Ocnele Mari
V I n, Biserica din Râmnicul Sărat (ridicată împreună cu Constantin Brâncoveanu), Biserica Fundenii 

li mnei - Bucureşti, Mănăstirea Sinaia, şi aşezământul de la Colţea (din care a mai rămas actuala 
I - dea Colţea şi spitalul mult mărit şi refăcut faţa de cel iniţial). 

I tuia Spătarului Mihai Cantacuzino a fost realizată între anii 1865-1869 de sculptorul Karl Stork . 
I r nul a fost cumpărat cu 800 de taleri de argint, neîntâmpinând greutăţi de la urmaşii lui Udrea şi 

1111\ , după cum menţionează şi Costin Dacus Folrescu în Bisericile Bucureştiului, p.155. 
III lucia Stoica, Neculai Ionescu-Ghinea, op.cit, p.72 
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cimitirului. Unul din paradise, cel făcut de Brâncoveanu, a avut Hramul Sf. 
Parasgheva, altul, făcut de Mihai Cantacuzino, a avut Hramul Sfinţii Cosma şi 

Damian, iar cel făcut de Şerban Cantacuzino avea Hramul toţi Sfinţii şi era făcut 
pentru şcoală. Al lui Mihai era aşezat între spitale, ca să audă bolnavii sărmani „cu 
rane" în toate zilele Sfănta liturghie. 

Paraclisul cu Hramul Toţi Sfinţii, scrie Nicolae Stoicescu, a fost făcut de 
Şerban Cantacuzino (alt Şerban), fiul lui Drăghici spătarul. Paraclisul făcut de 
Brâncoveanu a avut o inscripţie pe greceşte (dispărută) care arăta: „A zidit acestă 
biserică în strălucire pe cheluiala lui, Constantin Brâncoveanu!, cu frica lui Dumnezeu, 
în cinstea muceniţei luptătoare, Sfănta Parascheva". 

Şi toate acestea (paradisele) au fost bine împodobite cu toate cele 
trebuincioase bisericeşti podoabe". 

În 1813 Mănăstirea Co Iţea era printre cele mai mari ale ţării şi a fost înzestrată 
de ctitor cu moşii.II 

În anul 181 O, în cadrul Catagrafiei Bisericilor Bucureştene, mahalaua Colţii 
figura cu - „81 de case, 152 bărbaţi, 165 femei, 317 suma totală. Biserică de zid, 
hramul Sfinţii Ierarhi, cu toate deplin. Are cinci preoţi."I2 

Începută cam în acelaşi timp, construcţia spitalului şi a şcolii, cu dependinţele 
lor (chilii pentru „doftori" şi pentru dascăli. Spiţeria, cele trei paradise, cuhniile, 
magaziile etc.) mai durase vreo câţiva ani. Cea mai veche dintre informaţiile 

documentare ajunse până în zilele noastre despre existenţa spitalului, datează din 
1708. Conceput ca un spital de mică chirurgie, în acest edificiu al carităţii- primul de 
acest fel din Bucureşti - îşi găseau alinarea bolnavii sărmani «Cu rane» dar şi boieri 
scăpătaţi şi unii negustori străini şi localnici. Două pavilioane, unul pentru bărbaţi şi 
altul pentru femei, unite printr-un paraclis, cuprindeau 24 de paturi 13 

Date referitoare la întemeierea fundaţiunii Colţei le avem din cărţile patriarhului 
Constantinopolului, Gavril, din 18 octombrie 1702, şi a lui Samuil, patriarhul Alexandriei, 
din 17 iunie 1715, care reproduc aproape în întregime actele de fundaţiune rămase 
necunoscute.( ... ). Cărţile patriarhilor din Constantinopol şi Alexandria, menţionate mai 
sus, dau o serie de date privitoare la începuturile acestei fundaţiuni. I4 

Cartea patriarhului Samuil zice în privinţa aceasta: «nu au cruţat aur şi argint 
mult pentru domnul ci, în cuprinsul unei sigure şi aceleiaşi împrejurări, în acest, de 
Dumnezeu păzit domnesc oraş Bucureşci, pe locul numit a lui Colţea, cheltuind 

11. Costin Dacus Florescu, op.cit, p.155-156 
12. Catagrafia Bisericilor Bucureştene la 181 O, Publicată de Alex LĂPEDATU, p.17 
13. lbidem. 
14. Eforia Spitalelor Civile, Institut de Arte Grafice E. Marvan, Bucureşti, Bulevardul Principele Mircea 
10, 1932, p.11 
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multă bogăţie a ridicat felurite şi minunate clădiri , tari şi încăpătoare, adică locaşuri 
sfinte, spitale, case pentru hrana săracilor şi spiţării şi şcoale pentru felurite învăţături 
ş i de învăţătura cântării pe cari acestea, nimeni alt nu s' a gândit vre-o-dată a le 
săvârşi, fie din boeri, sau din cei mari şi tari între cei bogaţi şi avuţi, înzestrându-le 
pe toate cu o prea culegere de danii mişcătoare, şi cu dăjdii bisericeşti, arhiereşci, şi 
preoţeşti şi cu felurite vase trebuincioase. Bisericelor, precum se văd toate însemnate 
ş i aşternute lămurit şi anume după feluri şi locuri, în altă deosebită carte pecetluită 
şi întărită după toată temeinicia şi siguranţa cerută( ... ) două spitaluri de fiecare parte 
11 paraclisului, în unul din ele să fie spre căutare, bărbaţi săraci şi străini bolnavi în 
număr de doisprezece, iar în cel alt femei sărace bolnave şi tot de douăsprăzece 
( ... ) la spiţărie să fie un doctor împreună cu ajutorul său, care va fi dator să aibă 
I îndemână gata felurite leacuri şi feluri de buruieni tămăduitoare pentru, veri-ce 
nevoie şi trebuinţă a bolnavilor, îngrijind de toţi cu umanitate şi alergând cu grabă 
ntru ajutorul fiecăruia bolnav. Şi nu numai ziua să-l cerceteze de două ori, ci fără 

\ 

· roc oricând va fi cerut la nevoe, fără ca să tânjească pentru aceasta ( .. . ) Dacă un 
b er scăpătat, petrecând în sărăcie şi bolnav, or pământean de aici sau străin, fie şi 

neguţător sau vre-un alt om cinstit, dar sărăc şi bolnav va voi să alerge spre ajutor 
I\ spital, să fie primit şi să'şi aibă hrana şi îngrijirea cu îndestulare şi cuvenită stărei 

le, fără însă ca să rămâe în spital ci în altă chilie deosebită unde şi doctorul îl va 
rceta la veri ce nevoe. Iar preotu cimitirului va avea grijă pentru căutarea lui cu 

ndestulare; şi de se va întâmpla să moară să fie îngropat şi înmormântat cu toată 
lnstea, după cum adică s'a vorbit mai sus şi despre cei I' alţi săraci» 15 

În ceea ce priveşte Spitalul Colţea (primul spital din Bucureşti) clădirile de 
11 eput vor cădea sub intemperiile vremii şi va trebui clădit din nou, mărindu-se 

Ir ptat, astfel : „Trecerea timpului şi unele calamităţi au impus complexului monastic 
I la Colţea reparaţii şi modificări inerente. Incendii ca cel din 1739, au determinat, 
Ilire altele, refacerea parţială a construcţiilor şi a acoperişurilor. Prin hrisovul din 
17 4 al doamnei Zoe Moruzi, soţia voievodului Alexandru Constantin Moruzi, 
N hotărăşte ca spitalului să i se adauge un nou pavilion pentru femei. Dărâmarea 
pltalului în 1836 şi refacerea lui în 1842 au fost determinate de starea de ruină în 
1r ajunsese în urma cutremurului din 1802. Clădirea aceasta va suporta o ultimă 

I msformare în 1887, când s-a ridicat edificiul ce dăinuieşte şi astăzi." 16 

„La epoca înfiinţării Eforiei 17 Pe lângă mănăstire s'au clădit şi odăi pentru 

, fbidem p.ll-12. 
I t1, Aurora Ilieş , Biserica Mănăstirii Col/ea, Editura meridiane, Bucureşti, 1969, p.l l-14 
I/, Uforia Spitalelor Civile 1832 - 1948 - decretul de fondare din 2 aprilie 1832 atribuia Eforiei doar 
1h11 nistraţia celor trei mari spitale bucureştene ale timpului, Colţea, Pantelimon şi Filantropia. În timp, 
1111 lu a devenit administraţia tuturor spitalelor de stat din ţară .Eforia Spitalelor Civile a fost desfiinţată 

1h 11 utorităţile comuniste 
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străini, chilii pentru săraci şi o şcoală de româneşte şi slavoneşte, care a funcţionat 
până în 1867, când a fost strămutată la Slănicul de Prahova."18 

Este de un deosebit interes că Spătarul Mihai Cantacuzino a întemeiat cam 
pe la data de 1706 şi o <Frăţietate>, în care fraţii plăteau un leu pe an şi la moartea lor 
biserica era îndatorată să le facă <pomenire şi sărindare> fondurile strânse folosindu
se pentru îngrijirea bolnavilor. 19 

„Se pare că mănăstirea a găzduit între zidurile sale, pentru o oarecare perioadă 
(cca.1747-1748) şi tipografia domnească, în timpul domniei lui Constantin Vodă 
Mavrocordat. Nu se cunosc ce cărţi vor fi apărut de sub teascurile ei, pentru că la scurtă 
vreme a fost mutată la Mitropolie. Un document din 1747 nu menţionează decât nişte 
„minee" (cărţi de slujbă bisericească), din care nu ni s-a păstrat nici un exemplar.( ... ) 

Zidirea aşezământului cantacuzinesc, având ca nucleu spitalul, constituia un 
eveniment de seamă în istoria socială a oraşului şi impunea un efort material deosebit, 
mai ales pentru a-i menţine existenţa şi dincolo de viaţa efemeră a ctitorului. De aceea, 
acte solemne, cuprinzătoare de blesteme pentru urmaşii care ar îndrăznii să încerce 
vreo schimbare faţă de cele hotărâte de întemeietor, îi hărăzesc numeroase moşii şi 
vii situate pe o arie întinsă (în actualele judeţe Prahova, Ialomiţa şi Dâmboviţa) pe 
lângă resursele substanţiale ale ocnei (salinei) de la Slănic Prahova, de la care vu 
ajunge să primească, pe la mijlocul secolului al XVIII lea, câte 400 bolovani mari 
de sare, sau echivalenţa lor în moneda vremii: 2500 taleri de argint. Mai târziu, vor· 
sporii încă prin închirierea de prăvălii, cârciumi şi ridicarea unui han."20 

În ceea ce priveşte hanul, este vorba de Hanul Colţei ce se afla situat pc 
actuala stradă Doamnei, unde există astăzi Biserica Sf. Ilie - Kalenderu; pe locul 
acestei biserici a existat anterior o altă biserică având tot hramul Sf. Prooroc Ilir 
(vechea biserică din mijlocul hanului). 

Ansamblul Colţea a fost înconjurat de ziduri, terminate la 1714 -1715, î11 
timpul domniei lui Şerban Cantacuzino. Cam în aceeaşi vreme, s-a ridicat un edificiu 
intrat în istoria bucureşteană sub numele de Turnul Colţei. Era situat aproximativ î11 
axul bisericii, la 20 m spre vest, pe sub el făcându-se intrarea în biserică. Acesta ern 
cel mai înalt edificiu al vremii, slujind drept clopotniţă cu ceasornic, dar şi ca foişrn 
de foc. Iniţial turnul a fost dublu de înalt comparativ cu imaginile de la dărâmare 
Învelitoarea de factură barocă, avea la colţuri 4 turnuleţe. Avariat de cutremurelr 
de la 1802, 1829, 1838 turnul a fost demolat în 188821 pentru lărgirea Stăzii Col\e1, 
actualul Bulevard I.C. Brătianu. 

18. Eforia Spitalelor Civile, op.cit, p.11 
19. Ibidem p.12 
20. Aurora Ilieş, op.cit„ p.11 
21. Lucia Stoica, Neculai Ionescu-Ghinea, op.cit. p.73 
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Cutremurul din anul 1802, numit marele cutremur a adus prejudicii 
importante clădirilor din Bucureşti «Referitor la acest cutremur Dionisie Eclesiarhul 
spune următoarele: <s-au cutremurat pământul foarte tare, de au căzut toate turlele 
bisericilor din Bucureşti şi clopotniţa cea vestită[Turnul Colţei] care era podoaba 
oraşului cu ceasornic, au căzut şi s-au sfărâmat şi era atunci mare frică»>22 

Dascălul Radu zugravul şi-a însemnat şi el acest trist eveniment, iar într-un 
manuscris grecesc, atribuit lui Constantin Erbiceanu lui Alexandru Văcărescu, se 
spune că Turnul Colţei, cel mai înalt edificiu al Valahiei <vestit pretutindeni pentru 
arhitectura lui> a avut mult de suferit în 1802. <La toate cutremurele s-a împotrivit, 
puţin păsându-i, dar acestuia a cedat, recunoscându-se învins, şi-a înclinat vârful său 
ce a fost zidit mai de o sută de ani, cu toate că era voinic. Au căzut biserici vechi 
de două sute de ani şi un paraclis mai de trei secole. Las la o parte palatele cele de 
curând clădite, încît nici unul dintre ele nu a mai rămas sănătos>23 

Printre bisericile care au avut de suferit stricăciuni de pe urma cutremurului 
din 1802 amintim: Colţea, Stavropoleos, Sărindar, Sf. Apostoli, Sf Gheorghe Nou, 
Mihai Vodă, Sf. Atanasie Bucurmănăstirea Cotroceni şi mănăstirea Văcăresti .24 

Alături de cutremure şi alte calamităţi, incendiile au afectat în repetate rânduri 
Bucureştiul, şr,,au fost incendii mari în Bucureşti"25 , în anul 1704, în ultima lună a 
anului 1716, în 1719, puterniculincendiu din 27 februarie 1739, în toamna anului 1766, 
în 1787, la 13septembrie1804, în 1812, în 1813, la23 aprilie1823 şi „cel mai groaznic 
foc pe care l-a întâmpinat vreo dată Bucureşti a fost acela din martie 184 7 ."26 

Incendiile au determinat firesc şi luarea unor măsuri pentru stingerea dar 
şi prevenirea lor. Anunţarea incendiilor se făcea pentru început „cu <tragerea 
clopotelor>, care cu acea ocazie bătea într-o parte adică <în dungă> cum spune 
poporul şi prin sunetele lor jalnice şi triste chemau oameni să dea ajutor. Un serviciu 
de stingere pentru secolele XV-XVII nu exista. Singurele ajutoare la îndemâna 
l cuitorilor bucureşteni până la mijlocul sec. al XVIII au fost gârla (râul Dâmboviţa), 
puţurile şi doniţele „ 27 În primăvara anului 1815, aprinzându-se lemnele din care 
ra construit vechiul foişor de foc, marele agă al oraşului dă dispoziţiuni lui meimar 

- başa (un fel de arhitect-şef) să arate în scris la ce sumă se ridică refacerea acestui 
fi işor atât de necesar locuitorilor, întru întâmpinarea primejdiei focului. ( ... ) 
Probabil că la începutul anului următor, lucrarea a pututffi terminată şi foişorul redat 

2. George Potra, Din Bucureştiul de ieri, Editura Enciclopedică şi Ştiinţifică, p261 
l . George Potra, Din Bucureştiul de ieri, Editura Enciclopedică şi Ştiinţifică, p261 

. Ibidem. 
, Ibidem, p.145 
. Ibidem, p.154 

7. lbidem p. 149 
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observaţiei."28 • În 1831 Sfatul Orăşenesc printre alte măsuri luate contra incendiilor, 
a hotărât ca în cele cinci plase (culori, sectoare), să se facă, în fiecare <la locul cât 
se va putea mai de mijloc şi mai înalt, cîte un foişor de foc, unde să fie apururea doi 
paznici din jandarmi".29 Înfiinţarea serviciului de pompieri sau „tulumbagii" cum 
au fost numiţi anterior, propus în anul 1844 şi realizat puţin mai târziu, alături de 
măsurile urbanistice luate vor duce la o stopare a incendiilor din zona Bucureştiului, 
dar până atunci Bucureştiul va mai trece printr-un incendiu devastator cel din anul 
1847, an în care se va înfiinţa şi „Roata de pompieri". 

O cerere adresată primarului în anul 1864 mai adaugă o etapă în istoria azi 
dispărutului Turn al Colţei30 este vorba despre realizarea unui observator, pentru 
început provizoriu, astfel: 

Domnule Primariu 
„Localul cel vechi al Prefecturei fiind pusu la dispoziţia D-lui Ministru de 

Resbel, spre a fi întrebuinţat de casarma jeandărmăriei Capitalei şi batalionului de 
Pomieri, deodată cu alui reparare de mai multe zile sau desfiinţat şi observatorul, 
care se află într-o mare slăbiciune şi chiar ameninţare. 

Apoi fiind-că Comanda fără acest observatoriu nu poate cunoşte la moment 
ori ce incendiu; vă rog D-le Primariu ca luînd în Consideraţie Seriozitatea acestii 
împrejurări, să puneţi la cale de urgenţă ase înfiinţa un asemenea observatoriu asupra 
Cloponiţei dela Colţea şi prin înţelegerea cu D. Inspector general al telegrafelor31 

să regulaţi ase înfiinţa un firu Electricu de acolo pînă la localul cel vechi unde c 
situată comanda de Pompieri casă poată Vesti la moment ori-ce incendiu şi locul 
unde reclamă ajutorul de pompe! 

Tot întro vreme localurile Comisiilor de negru şi verde fiind propietăţi ale 

28. Ibidem p. 151 
29. lbidem, p. 156 
30. Turnul Colţei este considerat cu rol de observator de foc începând din anul 184 7 până în 1888, când 
a fost dărâmat. 
31. Primele modele de telegraf electric au fost testate în Germania, în 1833 de către Grauss şi Weber, 
în cadrul studiilor privind electromagnetismul. Dar telegraful electric cunoaşte succesul datorită h11 
Samuel Berse Morse care în anul 1838 a construit un telegraf simplu, uşor de manipulat, care s-n 
răspândit în întreaga lume. Telegraful folosea un cod alcătuit din linii şi puncte cunoscut sub numclr 
de „alfabetul Morse". În ţara nostră prima linie sistem Morse a fost construită în anul 1853 pe traseul 
Viena-Timişoara -Sibiu. În anul 1854, a început să funcţioneze legătura telegrafică Bucureşti-Giurgiu 
Rusciuc, iar un an mai târziu se construieşte linia laşi-Cernăuţi, prin această linie laşul a fost legat di· 
Viena şi Paris. În anul 1855 au fost înfiinţate scoli de telegrafie la Bucureşti şi laşi, pentru a pregn11 
personal român pentru deservirea posturilor telegrafice. În anul 1864, Alexandru Ioan Cuza a ui111 
Serviciul poştal cu cel telegrafic la care, în 1893 s-a adăugat Serviciul telefonic. Apariţia telegrafuh11 
electric a revoluţionat sistemul comunicaţiilor. Anterior acestuia a existat telegraful optic. Liniiil" 
telegrafice au fost instalate, în România, cu contribuţie austriacă - dinspre Austria în Tanslivania şi ap111 
în Ţara Românească şi Moldova (în Principate o contribuţie importantă o are şi Franţa). 
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statului, vâ rog D-le Primariii în interesul serviciului Publicii şi al Caitalei să luaţi 
dispoziţii ase forma şi la acele comisii câte unul asemenea observatoriii pâ furci de 
lemnii, prin care Comenzile ce sunt în permanenţă să întâmpine serviciul lor şi să 
evite la moment ori ce asemenea pericole."32 

În continuare sunt prezentate explicaţii referitoare la cererea depusă şi este 
prezentat şi un proiect pentru construcţia unui turn ce urmează a se face deasupra clopotniţei 
mănăstirii Zlătari, dar revenind la Turnul Colţei „cere cât mai curând un deviz pentru 
facerea observatorului celui mare deasupra Claponi ţii Bisericii Colţea, pentru celelalte mici 
observatoare( ... ) nu sunt de părerea se înfiinţa fiind şi urâte şi contrare legiuiri. 

Până însă la înfiinţarea observatorului celui mare pentru chea luat dispoziţiuni 
anunţarea incendiilor la Comanda Pompierilor veţi bine voi a ordona a se face cum le 
urmeadă prin alte state prin sergenţi de araşi diua, şi prin gardişti noptea de la unul la altul 
până la comanda pompierilor, cea mai cu apropiere astfel să se urmeze în toată capitala 
şi chiar în Coloarea Negru şi Verde până se va mai chibdui de consiliul Comunal asupra 
lrebuinţei de abservatoriu şi la vomisiunile poliţieneşti din aceste culori."33 

Este exprimată în repetate rânduri dorinţa şi necesitatea de a se construi un 
observator de incendiu. 

La 22 octomvre 1864 
„În privinţa înfiinţării observatorului pentru incendiu avem onoare a 

răspunde, că am luat dispodiţii prin Arhitectul Comunei de ase face deocamdată 
provizoriu un observator de scânduri pe turnul Colţii şi de a elabora un proiect pentru 
facerea unuia din did tot pe didul turnu la primăvara viitoare,"34 

Demersul merge mai departe şi „la 7 Noemvre Carent este ( ... ) licitaţie în 
Sala Şedinţelor pentru construcţia unui observator de incendii asupra vechiului turn a 
lu Cloponiţii Colţii: conform procesului întocmit de D-1 Arhitect! ( ... )că cei ce vor fi 
doritori ase însărcina cu asptă lucrare să vie la comună în arătata di la 12 ore spre a se 
face concurenţă"35 Licitaţia a fost ţinută şi se va semna un contract pentru construcţie. 

O cerere este adresată şi Ephoriei Spitalelor Civile (la 19 noiembrie 1864) şi 
un schimb de informaţii prin care se precizează condiţiile instalării acestui observator, 
neaducând nici un prejudiciu sau „incomoditate bolnavilor aflaţi la Spitalul Colţea 
Că această măsură de utilitate publică nu ar putea aduce nici o jenă, sau incomoditate 
bolnavilor din spital. Dă Pompieri ce vor fi de gardă, se vor urca prin scara clopotniţii, 
spre paza şi observarea de incendii în Capitală, iar corpul guardei va staţiona în 

12. Arhivele Naţionale, Dosar 37/1864,, P.M.B. Serviciul Tehnic. Fila 4 
1 l. Ibidem, filal5. 
14. Ibidem, fila 46. 
IS. Ibidem, fila 34. 
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vecinătate la Comisiunea Calorii de Roşu"36 

Sunt întâmpinate şi o serie de mici probleme administrative ce privesc 
alocarea unor „odăi una pentru unii oft.cerii ca să locuiască şi una pentru gradele 
inferi6re ce abservă cu garda abservatorului ( ... ), (spre) a se decide espusele odăi 
asemenea şi de ase înfiinţa la steabul Batalionului unii aparat şi unul de observator 
care să se comunice prin fir electricii de acolo aici pentru grabnica ştiinţă şi plecarea 
trenului la locul incendiat căci fără de acesta acel observator nu va putea corespunde 
cu adevărata lui misiune a anunţător grabnicii, fiindcă trenul de incendiu va fi prea 
zăbovim, cîndii sau aştepta a fi anunţat prin gornaciii"37 

Observatorul de lemn este construit, verificat şi se cer îmbunătăţiri, pentru 
început fiind considerat provizoriu şi urmând a se construi unul de zid, cât priveşte 
instalarea firului de telegraf acesta nefiind prevăzut în buget şi având un cost ridicat 
cererile continue neprimind un răspuns pentru timpul acela. 

„Turnul Colţei, până la dărâmarea sa, în 1888 rămâne un post de permanentă 
observare a oraşului. Pe platforma de scânduri ce se găsea deasupra, zi şi noapte 

Turnul Colţei, Litografie, Colecţia Tiplrituri 'i Imprimate a M.M.B. 

stătea de veghe un pompier care imediat ce observa foc în vreo parte a oraşului 
anunţa pe cel de jos şi acesta la rândul lui unitatea respectivă, care şi pornea în modul 

36. Ibidem, fila 76. 
37. Idem, fila 86 
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Turnul Colţei, Gravură 
Colecţia Tipărituri şi Imprimate a M.M.B. 
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Turnul Colţei, Desen, semnat dreapta jos Cretzoiu dp Doussault 
Colecţia Artă Plastică a M.M.B. 
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Turnul Colţei, Desen, semnat dreapta jos spre mijloc Credzoiu 
Colecţia Artă Plastică a M.M.B. 

173 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



174 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXVI 

cel mai grabnic, la locul indicat. Dar în afară de Turnul Colţii mai servea drept foişor 
de foc şi celălalt turn construit din lemn ( ... ), şi care se afla pe malul Dâmboviţei, în 
spatele actualei clădiri a Miliţiei Capitalei. 

Mai târziu după dărâmarea acestor posturi de observaţie, anunţarea incendiilor 
se făcea cu ajutorul telefonului, fiecare circumscripţie de poliţie era obligată să anunţe 
Serviciul pompierilor când se ivea un foc în raza lor de activitate."38 

· 

Revenind la Biserica Colţea39, aceasta este un monument reprezentativ ce în 
cursul vremii a suferit o serie de transformări reuşind să păstreze într-o proporţie 
destul de mare aproape toate formele trecutului chiar dacă multe dintre acestea au 
fost refăcute." Are un plan triconic, cu pronaosul uşor lărgit cu ziduri groase de peste 
un metru cu dimensiuni generale de 27,5 x 8,5 - 11,50 m.40 

«0 parte importantă a bisericii Colţea este pridvorul, dreptunghiular ridicat 
pe 1 O stâlpi cilindrici de piatră, cu capiteluri joase şi bogat ornamentate şi este 
acoperit. Pridvorul mare a mai avut în faţă unul mai mic făcut în 1770 de logofătul 
Necula Măinescu, aşa cum ne arată Pisania. «Se ştie că acest pridvor l-a făcut din 
temelie, cu zugrăveală cu tot, (p.158) dumnealui logofătul Necula Măinescu şi l-a 
înfrumuseţat precum se vede, de zugrăvit, luna iulie 3 dni, leat 7278.» 

Arhitectul N. Stoicescu scria în 1960 <<prin modul în care este decorat 
şi prin reuşitele sale proporţii, pridvorul constituie încă o trăsătură caracteristică 
a Bisericii Colţea. Este rezemat pe 1 O coloane de piatră, cilindrice şi necanelate, 
de proporţii scunde, având capitele turtite şi largi, sculptate cu motive zoomorfe. 
Piedestalele bogate ale coloanelor pridvorului sunt legate cu parapete de piatră care 
au fost decorate cu câte un fleuron sculptat. Aceste fleuroane sunt adaose târzii.>> 

Către anii 1900 pridvorul a suferit modificări, iar în 1909 s-au introdus între 
bazele coloanelor (stâlpilor) rozete sculptate în piatră, care se crede că au fost la biserica 
ce nu mai este, Caimata dărâmată pentru aliniere în 1890. Unii spun că rozetele ar fi 
fost de la turnul Colţei. Târziu i s-a adăugat balustrada de piatră ornată cu plăci de piatră 
sculptate cu motive florale, vulturul bicefal, plăci provenite de la vechiul turn."41 

«Portalul bisericii( ... ), prezintă o îngemănare de baroc italian cu elemente 
orientale şi autohtone. Golul uşii terminat în arc trilobat este încadrat de două coloane 
[angajate] neocorintice ce susţin un ancadrament în stilul Renaşterii italiene. Pe friza 
acestuia, doi grifoni înaripaţi sculptaţi în relief, susţin o placă pe care fusese probabil 
pisania ce se zice că a fost rasă de turci după uciderea spătarului Mihai Cantacuzino. 

38. George Potra, op.cit,. p.158 
39. Biserica Colţea cu hramurile Sfinţii Tei Ierarhi (Trei Sfetitele) Vasile, Grigore şi Ioan şi Sf 
Paraschiva Bd. LC.Bratianu, nr. 1 (fost Bd. 1848, fost Bd.Colţea, fostă uliţa Colţei Monument lstorir 
cu codul B-II-m-A-18220.01 
40. Lucia Stoica, Neculai Ionescu-Ghinea,op.cit. p.73 
41. Costin Dacus Florescu. op.cit, p.157 
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Deasupra locului pisaniei se află stema Cantacuzinilor [un vultur bicefal].. Piedestalele 
coloanelor sunt împodobite cu chipurile celor patru evanghelişti. Uşa bisericii este 
destul de interesantă, fiind frumos sculptată în stil brâncovenesc şi este împărţită în 
6 panouri cu motive florale şi grifoni.»42 

„Tâmpla este ca o daptelă aurită, cu împletituri vegetale, vrejuri, frunze, 
Rori, ciorchini de struguri,crizanteme, frunze de stejar. Pe stranele artistic sculptate 
se vede vulturul bicefal, iar jilţul episcopal are pe el sculptată o coroană. 

Poate a fost chiar jilţul domnesc. Coroana a fost străjuită de doi grifoni. Tetrapodele 
unt în opt feţe şi acoperite cu piele de Cordoba. Faţadele bisericii sunt simple, tencuite. 

În biserică, naosul este despărţit de pronaos de coloane de piatră ce susţin 
oreadele. Încăperea altarului este boltită în semicilindru. Încăperea este lărgită cu 
louă nişe adânci: proscomidia (la nord) şi diaconicul (la sud). Altarul are o singură 
f reastră având deasupra o deschidere de aerisire."43 

În cadrul bisericii şi în mica curte interioară se află mai multe pietre de 
111ormânt dintre care unele au dispărut. 

După cutremurul mare din 1838, biserica a fost reparată în 1841, de arhitectul 
l"o iser şi antreprenorul Conrad Schwink. În 1871 a fost pictată la interior de pictorul 
( lh. Tattarescu. Panouri pictate alternează cu diverse motive sau decoraţiuni cu 
I mitaţie de marmură. Pe peretele de vest al pronaosului, tabloul votiv înfăţişează 
11 spătarul M. Cantacuzino şi pe soţia sa Maria. În 1895 au fost făcute reparaţii 
•upravegheate de arhitectul G. Mandrea (atunci s-a descoperit sub tencuiala 

terioară, o zugrăveală în frescă, roşie cu negru, ce acoperea biserica, atribuită 
lui Pârvu Mutu). După bombardamentele dip. 1944, a fot consolidată în 1949. Între 
I '>50 -1955, după proiectul arhitect Horia Teodoro, s-a reconstituit turnul-clopotniţă 
ii pe pronaos.44 Lăcaşul de cult Colţea a fost închis între anii 1986-1989, de către 
u torităţile comuniste, a fost redeschis în timpul evenimentelor din decembrie 1989 -

ll' st moment este marcat actual printr-o troiţă aflată «lână corpul nordic al spitalului 
111 omintirea celor ucişi»45• 

Începând din anul anul 1996, lăcaşul de cult a fost din nou consolidat şi 
I Nlnurat «Proiectul de restaurare a fost înlocuit de arh. C. Carp; pr. arh. Paul Felican 
t11 11g. L. Spoială de la S.C. Remon Proiect SRL.46 În cadrul acestei ultime restaurări 
• 11 ·onstatat că peste naos a existat «la origine o turlă (dovadă sistemul de boltire )»47 

11 usta a fost refăcută după anul 2000. 

1,ucia Stoica, Neculai Ionescu-Ghinea,op.cit., p 73 
I I 'ostin Dacus Florescu, op.cit, p. 158 
I Lucia Stoica, Neculai Ionescu-Ghinea,op.cit., p.73 
I Ibidem. 
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Biserica şi Spitalul Colţei, Litografie 
Colecţia Tipărituri şi Imprimate a M.M.B. 

Biserica Colţea 
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Intrarea în Biserica Colţei 

SUMMARY 
The artic/e presents one of the most important building complexes in 

llucharest, the Col/ea complex, formed by a church (stil/ standing and restored 
today), a hospital (the first in Bucharest, founded in 1704) and the Col/ea tower (the 
highest building in Bucharest - 50 m high - until 1888, when it was demolished, 
11fter having suffered serious damages /rom fires and earthquakes). 
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STRADA MÂNTULEASA 

dr. Cezara.Mucenic 

Strada Mântuleasa prin istoria sa urbanistică şi arhitecturală poate fi 
considerată o oglindă a evoluţiei străzii dintr-un cartier rezidenţial al Bucureştilor, 
populat de locuitori din pătura medie a oraşului. Etapele parcurse de aceasta reflectă 
şi modalităţile prin care, o perioadă importantă de timp, administraţia Bucureştilor 
s-a implicat în mod profesionist în determinarea unei mai bune funcţionări a oraşului 
din punct de vedere edilitar, urbanistic, arhitectural şi funcţional. 

Începutul istoriei sale a fost marcat decisiv de data de 25 septembrie 173 3 când 
era târnosită: „Această Sfântă şi dumnezeească biserică, unde se cinsteşte hramul 
Sf Îngeri Mihail şi Gavril şi iaste făcută din temelie de jupâneasa Maria soţia lui 
Dumnealui Mantu Cupeţul [şi} de jupâneasa Stanca sora jupânului Mantu. Şi s-au 
făcut în zilele lui Grigorie Ghica Voevod'', cum ne spune meşteşugit pisania. Biserica, 
în stil post brâncovenesc, pe un plan triconc, pictată de preotul Bratu şi Iane zugravul 
a purtat numele ctitorilor -Biserica Mântuleasa- .Mai târziu, în a doua jumătate a 
secolului XIX, lăcaşul a trecut prin mai multe prefaceri. Întâi, ajuns neîncăpător, a fost 
amplificat prin închiderea pridvorului şi construirea altuia mai îngust. Apoi, în 1888, 
biserica a fost reparată şi i s-a făcut şi turlă nouă." 1 A revenit la forma planimetrică 
originară, în secolul XX, prin interveţia Comisiunii Monumentelor Istorice, după cum 
a consemnat noua pisanie: „Această Sfântă biserică, în cursul vremurilor suferind 
multe schimbări şi stricăciuni a fost restaurată în vechea sa înfăţişare în răstimpul 
anilor. .. 1924-1930 [şi 1940], în zilele de domnie a regilor Ferdinand I şi Carol 
//". Proiectul, acelei etape, a fost realizat de arhitectul N. Popescu-Zane şi pictorul 
Molda. Tot pe atunci vechile clădiri anexe·2 au fost înlăturate şi în anii 1927-1928 s-a 
construit casa parohială, amplasată conform autorizaţiei emisă de Primăria Sectorului 
II Negru, pe latura de sud a parcelei, astfel ca să nu afecteze vizibilitatea bisericii. 
Noua clădire, în stil neoromânesc -posibil proiect al arhitectului Cristofi Cerchez- se 
încadra arhitectural şi volumetric spaţiului"3 • În 1941 Inventarul bunurilor publia 
din sectorul II Negru"4 menţiona următoarele: conform organizării bisericilor din a 
doua jumătate a secolului XIX, biserica Mântuleasa a fost o perioadă filiala biserici 1 

Negustori. Din anul 1933 a devenit biserică parohială independentă. Parcela pe care 
o deţinea era un teren de 1.51 O m2 pe care se găsea clădirea bisericii Mântuleasa „ din 
cărămidă şi piatră ... acoperişul ... cu tablă de aramă" ... ocupând o suprafaţă de 172 
m2 şi casa parohială cu subsol, parter şi etaj având 170 m2, situată la S-V de biserică. 
Aceasta, clădită în 1928, din ... "zid de cărămidă şi beton„. acoperişul învelit rn 
ţiglă„„are 32 încăperi" ... Terenul se afla situat pe latura de est a străzii Mântuleasa 
la colţul cu stradela Mântuleasa/piaţeta Plantelor astăzi strada Pictor Romano. 
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I. Strada Mântuleasa - traseu istoric 
Uliţa/strada Mîntuleasa a fost drumul care pe de o parte a permis accesul 

către biserica Mântuleasa, iar pe de altă parte, încă din secolul XVIII, a legat două 
artere de importanţă majoră pentru Bucureşti respectiv Podul Târgului de Afară/ 
Calea Moşilor de Uliţa Sf. Ştefan/ uliţa Vergului. Strada Mântuleasa, fiind plasată în 
zona de est a oraşului, s-a încadrat administrativ Culorii de Negru/Suburbia/Sectorul 
II Negru până la mijlocul sec. XX. Traseul străzii , aşa cum apare în Planul Borroczyn 
din 184 7 şi 1852, însemna un drum ce pleca de la Podul Târgului de Afară în direcţia 
sud-est; întâlnea apoi strada Vântului, uliţă ce pornind de la ea mergea spre nord 
oprindu-se de asemeni la Podul Târgului de Afară. După aceea strada Mântuleasa 
cotea spre sud-vest, lăsând pe latura de est parcela pe care era amplasată Biserica 
Mântuleasa. De la ea începea, tot pe latura de est, strada Romulus iar pe latura de 
vest uliţele Cemica, Zânelor şi Sborului. Strada Mântuleasa se oprea când întâlnea 
uliţa Sf. Ştefan/Calea Vergu. 

Planul Borroczyn, 1852 - detaliu. Strada Mântuleasa 

În ce priveşte acordarea de numere parcelelor, când s-a introdus această 
1 gulă (cca 1860), numerotarea începea, de obicei, de la traseul de primă importanţă. 
Pentru strada Mântuleasa, la mijlocul secolului XIX, acest traseu reprezentativ a 
lost, desigur, Calea Moşilor. Ca urmare în deceniile 6-8 pe latura de vest parcelele 
iveau numere cu soţ iar pe latura de est parcelele purtau numerele fără soţ. Această 
ordine se va modifica radical în deceniul 9 a aceluiaşi veac. 
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De-a lungul drumului, asemănător străzilor învecinate, terenul era parcelat 
în loturi de forme diferite predominante fiind parcelele mijlocii şi mici. Gradul de 
ocupare era inegal dar redus; pe cca 20-30% din teren se aflau construcţii păstrându
se şi multe parcele lipsite de clădiri, fiind numai plantate. Între loturile ocupate de-a 
lungul străzilor se creează, datorită formei în general triunghiulare a microzonelor, 
unele spaţii întinse cu o destinaţie imprecisă numite pe plan „maidane", constituind 
rezerva _posibilă de folosit în dezvoltatea naturală a oraşului . 

In zonă funcţiunile şi situaţia modului de ocupare a parcelelor erau diferite 
numai pe Podul Târgului de Afară/Calea Moşilor unde fondul construit era dispus la 
faţa străzii , interesele comerciale determinând aşezarea clădirilor cu latura îngustă pe 

Planul Pappazoglu, 1871, noile trasee prelungite 

limita parcelei către stradă, lungi porţiuni constituindu-se în fronturi închise. Gradul 
de ocupare era mai intens, cca. 40-50%. Era exclusă existenţa unor parcele neocupat 
de case-prăvălii, iar grădinile prezente se aflau întotdeauna pe fundul de lot. 

Programul de îmbunătăţire a funcţionării oraşului în condiţii modeme, cc 
începuse timid în primele decenii ale secolului XIX, a continuat în a doua jumăta l 
a veacului, cu efortul depus de Primărie pentru realizarea alinierii străzilor, n 
unui prospect adaptat importanţei lor, asociat cu tăierea unor noi drumuri s1111 
reorientări parţiale a celor existente. Asemenea modificări se produc şi în ZOii i 

străzii Mântuleasa·5• Anterior anului 1871 se deschidea un drum nou pe latura I 
est a străzii , la nord de parcela Bisericii Mântuleasa. Stradela Mântuleasa avea rol11I 
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de a face legătura cu strada Sf. Ştefan. Tot la nord şi relativ paralelă cu stradela 
Mântuleasa, se prelungeşte strada Plantelor. Aceasta era continuată, ca traseu, spre 
vest de strada Negustori de asemeni un traseu prelungit prin înglobarea părţii de est 
a străzii Cemica. Modificarea era astfel relatată de Serviciul Tehnic al Primăriei în 
analiza unei cereri din 1888 prin care se solicita aprobarea unei intervenţii"5 : „casele 
despre str. Mântuleasa sunt puse pe aliniere, despre str. Negustori ... sunt supuse 
retragerii ... [Casa] este nou construită după vechiul plan al străzii Mântuleasa când 
nu se proiectase prelungirea străzii Negustori...Strada Cemica rămânea un traseu 
minor între Calea Moşilor şi strada Negustori. A urmat în anii 1880 aprobarea noul 

Planul Gobl, 1898, străzile zonei după tăierea Bd. Carol 

plan de aliniere al străzii studiate: Minister[ ul] .face cunoscut că planul străzii 
Mântuleasa s-a aprobat, aşa cum a/ost proiectat de Serviciul Planului,prin Jurnalul 
m:282 .. : 6

. Modelarea urbanistică a stabilit lăţimea uniformă a străzii 18 m şi a 
1lclimitat o piaţetă la întâlnirea străzilor: Mântuleasa-Plantelor-Vântului-Negustori 
~i stradela Mântuleasa, oferind o vizibilitate mai bună către punctul central al 
microzonei, Biserica Mântuleasa. 

Următorul eveniment urbanistic major ce a influenţat şi dezvoltarea zonei 
~-11 petrecut între anii 1890-1895 când s-a realizat prelungirea axei vest-est în direcţia 
1·st prin tăiarea Bulevardului Carol continuat de bulevardele Ferdinand şi Orientului/ 
l'nche Protopopescu. Prelungirea deja constituitelor bulevarde Bd. Elisabeta-Bd. 
Academiei cu o arteră de aceeaşi importanţă,intervenţie majoră în situl construit al 
urnşului Bucureşti, a determinat şi modificări ale tramei stradale a zonei prin care 
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trece noua arteră. Urmarea directă a fost ruperea continuităţii traseului unor străzi 
de pe axa sud-nord: str.Scaune, str.Polonă, str. Teilor, str.Armenească, de asemeni a 
traseului major Calea Moşilor. În apropierea străzii Mântuleasa drumul ce va suporta 
impactul a fost strada Vântului la care porţiunea de nord a traseului istoric dispare 
fiind înglobată bulevardului iar strada pierde legătura cu Calea Moşilor, oprindu-se 
acum la întâlnirea cu bulevardul Carol. 

În perioada respectivă s-a modificat radical şi direcţia numerotării parcelelor 
pe strada Mântuleasa. După anul 1894, s-a hotărât a se începe numerotarea loturilor 
pornind de la Calea Călăraşilor către nord. Ca urmare, conform regulii nescrise 

Planul Pântea, 1923 - Noul traseu al străzii Mântuleasa 

dar respectate, pe latura dreaptă - latura de est parcelele purtau numere cu soţ, iar 
pe latura stângă - latura de vest, parcelele purtau numerele fără soţ. Numerotarea 
respectivă pe direcţia sud-nord s-a păstrat până în prezent. 

Se produce, tot în acele vremuri, modificarea parţială a modului de ocupare 
a parcelele de pe laturile străzii Mântuleasa. Asemeni zonei imediat vecine a străzilor 
cu funcţiune rezidenţială, loturile au fost ocupate intensiv ajungând în majoritate 
să aibă construcţii pe cca 60-70% din suprafaţa. Totuşi se mai păstrează şi parcele 
neconstruite. Se schimbă şi unele caracteristici ale clădirilor construite, apărând noi 
programe de arhitectură. 

Zona rămâne o preocupare constantă a autorităţilor oraşului, şi în primu 
jumătate a secolului XX. A continuat îmbunătăţirea tramei stradale prin modificaren 
unor trasee, sau completarea ei prin tăierea fundăturilor/aleilor care ofereau accesul 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



PATRIMONIU 183 

către planul doi al terenurilor şi ca urmare au permis mai bune parcelări. 
Strada Mântuleasa, asemeni altora din zonă, va fi direct afectată de intervenţii 

ce urmăreau creşterea importanţei sale şi păstrarea rolului de traseu de legătură între 
străzi de primă importanţă ale Bucureştilor. Astfel la începutul deceniului 2 i s-a 
modificat parţial traseul. Strada Mântuleasa pleacă acum tot de la Calea Călăraşilor, 
pe direcţia sud/vest-nord/est, dar la întâlnirea cu strada Vântului continuă să se 
desfăşoare în direcţia nord-est preluând traseul acestei străzi. Practic strada Vântului 
dispare. Deci, conform noului traseu, strada Mântuleasa îşi menţinea orientarea 
iniţială, adică sud/vest-nord/est şi nu mai cotea către nord-vest. Strada se termina 
când întâlnea Bulevardul Carol I. 

Pe latura de vest de la strada Mântuleasa porneau străzile: str. Sborului, str. 
Paleologu (fostă Zânelor), str. Negustori, str. Pictor Şt. Luchian (strada este fostul 
traseu de nord al străzii Mântuleasa până în Calea Moşilor). Pe latura de est de la strada 
Mântuleasa plecau străzile: o stradelă ce o lega de strada Popa Soare, str. Romulus, str. 
Pictor Romano (fostă stradela Mântuleasa), str.Plantelor, str.Dumitru Racoviţă (fostă 
trada Furiilor). Strada Mântuleasa pierde legătura directă cu Calea Moşilor. În aceeaşi 
perioadă, piaţeta urbană de la întâlnirea străzilor: str.Mântuleasa - str.Pictor Romano -
tr.Plantelor - str.Şt. Luchian - str.Negustori, a fost mobilată cu un scuar. 

De-a lungul noului traseu de nord al străzii, în perioada 1922-aproximativ 
1939 s-a tăiat un drum nou -aleea Mântuleasa-. Terenul, parcelarea Mântuleasa, era 
1ituat pe latura de est a străzii şi se întindea până în strada Plantelor. Aparţinuse 
tn secolul XIX dr.Şuţu, fiind în continuarea parcelei ocupate .de Sanatoriul de boli 
nervoase a doctorului, din strada Plantelor. În deceniul 2 al secolului XX proprietarul 
din epocă, Societatea Inginerilor Asociaţi ~SIA), solicita primăriei " a aproba 
parcelarea acestui teren deschizându-se o alee de 8m. lă/ime din strada Mântuleasa 
pre fundul terenului cu un rond şi o pia/etă pt. înlesnirea circula/iei ... „ •7 

Conform cerinţelor impuse de primărie, SIA a depus în 1922 planul ce 
conţinea: modul de parcelare a terenului şi prevedea tăierea unei alei de acces, terminată 
u o piaţetă pentru circulaţie. Soluţia a fost discutată în mai multe şedinţe ale Comisiei 

Tehnice. Prima concluzie: "comisia ... având în vedere planul decretat al cartierului ... 
, , situa/ia imobilului a fost de părere că se poate aproba ... cu condi/ia să se închidă 
u porţi aleea şi a se executa pe această alee construc/ii separate de grădini cât mai 

mari. " Ulterior soluţia a fost respinsă din diferite motive. Totuşi în teren s-a aplicat 
v rianta din 1922 dar fără a pune porţile ce ar fi trebuit să închidă parcelarea. 

Seria finală de intervenţii este aceea din ultimele decenii ale secolului XX, 
tnceputul secolului XXI. Atunci nu au intervenit modificări urbanistice majore dar s-a 
doptat un alt mod de ocupare al loturilor prin schimbarea raportului între construit şi 

I renul neconstruit, adică spaţiul rezervat pentru curte/grădină, în favoarea primului. 
c altfel, grădinile a proape au dispărut iar curtea s-a micşorat drastic. Mai mult, au 

11plrut şi clădirile tip bloc de locuinţe care ocupă integral parcela, obturează spaţiul 
tl prin amploarea lor, ce nu ţine cont de lăţimea străzii, anulează gradul de însorire 
I vecinătăţilor. 
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Strada Mântuleasa este un drum istoric care şi-a păstrat traseul constituit la 
începutul secolului XIX. Aprecierea are motivaţie întrucât modificarea parţială a 
traseului din secolul XX nu a fost decât un schimb de denumiri între trasee cu aceeaşi 
vechime. A urmat îmbunătăţirea alinierii şi înfrumuseţarea străzii datorită fondului 
construit ridicat la sfărşitul secolului XIX şi în secolul XX, elemente ce parţial au 
fost afectate de intervenţiile brutale din ultimele decenii. 

II. Construcţii -arhitectură şi urbanism-
Zona străzii Mântuleasa a fost de la începuturi predominant rezidenţială, casele 

parter fiind amplasate în mod variat pe parcele, îară a exista un model repetitiv. 
După marele incendiu din 184 7 care s-a întins până la mahalaua şi biserica 

Udricanilor, biserica Sf. Vineri şi bisericile Lucaci şi Sf. Ştefan, fiind distruse cca 
2000 de clădiri din Vopseaua de Roşu şi de Negru, Bucureştii au fost împărţiţi în 
Ocoalele I, II şi III dispuse concentric plecând din centru către margine, prin întâiul 
Regulament de Alinieri şi Construcţie emis de primăria oraşului. Se impuneau astfel 
reguli de construire ce, urmărind realizarea unei protecţii faţă de incendii, determinau 
un mod de construire al clădirilor noi de calitate superioară, indiferent de funcţiunea 
lor. Conform acestor dispoziţii Strada Mântuleasa se încadra Ocolului II în care toate 
construcţiile -cele principale şi anexele- trebuiau a se realiza din cărămidă şi cu 
acoperiş de metal. 

În a doua jumătate a secolului XIX, se pot stabili în evoluţia arhitectural
urbanistică a fondului construit din respectivul teritoriu, două etape, asemănătoare 
celor ce se petrec în zone similare ale Bucureştilor. Prima etapă aparţine deceniilor 
6 şi 7 când dominante erau clădirile parter, -case de locuit-, amplasate fie pe limita 
lotului, cu latura îngustă la stradă şi faţada principală cu intrarea în curte, fie 
uneori dispuse în centrul lotului. Zona continuă a rămâne eminamente rezidenţială, 
parcelele neconstruite fiind o excepţie. Următoarea etapă s-a petrecut ulterior anului 
1875, când o parte din fondul construit existent începe a fi înlocuit dar păstrându-se 
funcţiunea. Clădirile care se construiesc acum erau aşezate respectând alinierea noull 
a străzii, aveau subsol parţial locuibil şi parter înalt dar se construiesc frecvent casc 
cu subsol, parter şi etaj. Amplasarea continuă a fi pe limita de lot către stradă dar 
primăria solicită, conform prevederilor regulamentare, raportarea acesteia la noun 
aliniere a străzii. Aceasta impune uneori fie retrageri, fie înaintări faţă de vechile 
amplasamente. Se adaugă noul tip de locuinţă, vila, care este retrasă faţă de limitu 
către drum a parcelei, deobicei fiind dispusă în centrul lotului şi cu faţada la stradă. 

În acele timpuri se dezvoltă şi un nou program de arhitectură, cel al clădirilor 
pentru şcoli. Mahalaua Mântuleasa avea o tradiţie legată de această funcţiune publicn 
de interes major. Ctitoria Aşezămintelor Brâncoveneşti, încă din toamna anului 1859, 
deschidea în Bucureşti patru şcoli gratuite pentru fete, şcoli aşezate în mahalale/C' 
Gorgan, Mântuleasa, Pitar Moşi şi Sf Ecaterina·8

• În anul 1865, era votată Legcu 
Învăţământului, prin care învăţământul primar devine obligatoriu, comunele urmând 
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a înfiinţa şcolile necesare. În Bucureşti au fost deschise şcoli comunale de băieţi, de 
fete şi mixte, în cele 5 culori, pentru funcţionarea lor, în prima etapă, închiriindu
se clădiri particulare. În 1875, anticipând voinţa instituţiilor centrale, primăria 
Bucureştilor, primar fiind generalul Ion Manu (04.10.1873-11.14.1877), şi-a afirmat 
în mod concret interesul pentru starea învăţământului primar. O primă acţiune a 
fost elaborarea unui proiect de lege ce autoriza comuna să construiască localuri de 
şcoli comunale în Bucureşti: "Primăria elaborând .. Consiliul Comunal în şedin/a sa 
extraordinară de la 15 nov. [1875] ... aprobă un proiect de lege pentru construc/iunea 
a 30 locale de şcoale primare din care J 5 pentru băie/i şi 15 pentru fete, după un 
plan tip ... Consiliul ... a chibzuit a se supune Ministerului spre a.fi transformat în lege 
prin corpurile legiutoare. Primar. .. generalul Ion Manu" •9 

Pe haz.a acestei hotărâri, deja în decembrie 1875, s-a anunţat licitaţia din 16 martie 
1876 pentru construirea şcolii din Piaţa Clemenţei [azi strada CA.Rosetti], suburbia 
Boteanu, Sect. I Galben. În aprilie era ales antreprenorului, iar în 21 mai 187 6, cu mare 
fast „se pune temelia celui dintâi local pentru Î11Văţământul primar în capitală .. ''"10 

pentru ca numai după un an:„Duminică l Mai [1877]. .. s-a decis de Primărie a se/ace 
solemnitatea inaugurării noului local de şcoală ce s-a construit de comună pe Pia/a 
Clemen/ei ''" 11, local ce cuprindea o şcoală de băieţi şi o şcoală de fete. 

În 1876, hotărârea Primăriei Bucureşti devenise act normativ general, fiind 
votată: „Legea pentru edificarea localelor de şcoale primare rurale şi urbane·012

• 

Ministrul Instrucţiunii Publice, Gheorghe Chiţu, în „ Expunerea de motive" sublinia: 
„şcoala însemnează, astăzi libertate, industrie, comerţ, avuţie, glorie ... Pentru a avea 
şcoale ... trebuie ... a avea: Locale bune, convenabile, construite după toate cerin/ele 
igienice şi didactice ... ". Legea prevedea: Construcţia localelor necesare şcoalelor 
primare urbane de băieţi şi de fete este în sarcina consiliilor comunale urbane .... 
Fiecare comună urbană va rezerva ... cafond şcolar de construcţiuni, ... a zecea parte 
din venitul sau bugetul său anual, . . . în capul cheltuielilor obligatorii... începând 
construcţiile de la regiunile cele mai populate ale oraşelor. " 

Dar intenţiile pozitive au fost încetinite de dificultăţi financiare. Astfel în 
1877 Revizorul şcoalelor. .. din Ilfov. .. preciza că în Bucureşti, numai cinci imobile 
pentru şcoli erau în proprietatea comunei: Şcoala model de băieţi şi de fete din 
Strada Clemenţei, Şcoala model de lângă biserica Silvestru ... , Şcoala de băieţi nr. 
3 din Verde, Şcoala de băieţi nr. 2 din Albastru şi Şcoala de băieţi nr.2 din Negru013

• 

Anuarul General al României, 1879 indică locul unde se afla, pe teritoriul Culorii de 
Negru, Şcoala primară de băieţi Nr. II, în strada Mântuleasa nr.26°14

• 

Şcoala Mântuleasa015
, între anul 1900 şi 1948, cînd s-a petrecut reforma 

radicală a învăţământului, a purtat numele de Şcoala primară de băieţi nr.1 din strada 
Mântuleasa nr.11 (fost nr.26, apoi nr.17). După 1948 denumirea şcolii s-a modificat 
în funcţie de diferitele reforme prin care a trecut sistemul de învăţământ dar clădirea 
n păstrat funcţiunea de şcoală - program de arhitectură pentru care a fost proiectată -
până în deceniul 8 al sec. XX. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



186 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXVI 

În secolul XIX construirea localului Şcolii Mântuleasa a fost precedată, la 
nivelul oraşului, de un document important - „ Condiţii pentru construcţia unui local 
de şcoală comunală pentru ambele sexe. " -, elaborat de arhitectul şi inginerul Grigore 
Cerchez la solicitarea Primăriei Bucureştilor şi votat de Consiliul Comup.al în şedinţa sa 

din 31 mai 1879*16• Regulamentul s-a emis cu intenţia 
de a se preciza în detaliu, de către un profesionist, 
cerinţele constructive, a se fixa prin antemăsurătoare 
condiţii financiare, a fi cunoscute anterior licitaţiilor 
obligaţiile antreprenorilor, ale muncitorilor executanţi 
şi autoritatea profesională a arhitectului proiectant. Se 
impunea astfel, de la faza de intenţie, nivelul de foarte 
bună calitate ce se dorea a fi realizat. 

Sub semnul noului document în 8 aug.1879 
serviciul de resort solicita aprobarea primarului : 
„ Domnule Primar, Avem onoarea a înainta .. pe lîngă 
aceasta devizul şi condiţiile pentru construcţia a două 
localuri [pentru] şcoale, una pe maidanul Berzei iar 
alta pe al Mântulesei, proprietăţi ale comunei, spre a 
servi la licitaţiune ... " 

Şcoala Mântuleasa, 1880 În anul 1880 a fost construită clădirea 
' impozantă a Şcolii Mântuleasa, prima construcţie şcolară ridicată după intrarea în 

vigoare a „Condiţiilor": "1880 februarie 21 Domnule Primar, Avem onoarea a vă 
înainta proiectu/, devizul şi condiţiile pentru construirea unei şcoale comunale de 
ambe sexe pe strada Mântuleasa, Culoarea de Negru ... •11• 

Şcoala Choisy-Mangâru - proiect arh.Golinger. Faţada la str. Negustori şi colţul clădirii 

A treia şcoală primară ridicată de Primăria Bucureştilor, avea parter şi etaj, 
fiind proiectată în stil neoclasic. Era plasată în centrul unui lot aflat pe latura de 
vest a străzii. Terenul amplu, proprietatea comunei, era situat la întretăierea străzii 
Mântuleasa cu strada Zânelor (azi strada Paleologu). 
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Prezenţa acestui program de arhitectură va fi benefică funcţional dar şi 
arhitectural deschizând un drum ce a continuat prin construirea în 1894 a localului 
în care s-a mutat Pensionul francez pentru fete Choisy-Mangâru. 18• La solicitarea 
proprietarei prin cererea• 19 din 11 aprilie 1894 Primăria a emis: „Autorizaţia nr. 89, 
1894, luna aprilie, în 30 ... se autoriză D-na Victoire Hoffman născută Choisy ... a 
construi din nou, la proprietatea nr. 7 din strada 

Mântuleasa colţ cu str. Negustori nr. 34, secţiunea I, ocolul II, case de 
locuit de zid masiv, lucrat cu mortar de var şi acoperit cu metal, cu calcan de zid 
despre vecin ... în conformitate cu planurile prezentate şi aprobate .... Clădirea nouă 
se va executa cu faţada pe aliniere atât despre strada Negustori cât şi despre strada 
Mântuleasa .. ". S-au achitat taxe pentru 428,83 m2 construcţie cu 2 caturi. 

Planul cadastral 1911 - Şcoala Mântuleasa şi clădirea Şcolii Choisy Mangâru 

Amplasată, ca şi Şcoala Mântuleasa, pe latura de vest a străzii, clădirea se 
afta la nr.17 parcela de colţ, având latura de nord pe strada Negustori nr.34 (astăzi 
nr.32). Şcoala, conform proiectului conceput de arhitectul Iancu Golinger, era o 
clădire de formă dreptunghiulară, cu parter şi etaj, amplasată pe limitele parcelei 
spre cele două străzi respectiv cu latura lungă către strada Negustori şi latura scurtă 
către strada Mântuleasa. Prin elementele decorative ale faţadelor se înscria stilistic 
limbajul eclectic, remarcându-se prin eleganţa modenaturii şi rezolvarea simplă, 
funcţională a partiului. 

Programul clădirilor cu funcţiune publică a fost însă permanent dominat, 
în zonă, de cel al clădirilor rezidenţiale. La început strada a fost ocupată de clădiri 
modeste, din materiale de calitate mai slabă, multe necesizând reparaţii repetate. O 
dovedesc cererile depuse în ultimele decenii ale veacului XIX, deseori cu referire 
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la aceeaşi clădire. Intervenţiile solicitate se aprobau în raport cu starea casei şi cu 
situaţia amplasării acesteia faţă de noua aliniere a străzii Mântuleasa. Un caz a fost 
casa din str. Mântuleasa 12·20

, pentru care proprietarul, domnul Vartha, cere în 1882 
avizarea reparaţiilor. Referatul Serviciului Tehnic al Primăriei menţiona: „ Casă ... 
supusă retragerii şi este veche, unele ziduri sunt cam crăpate. Se autoriză ... a face 
mici reparaţii de tencuială şi coloratul casei. Aceste reparaţii se dau provizoriu şi cu 
condiţia de a nu atinge ... zidăria. A revenit în 1888, când i s-a autorizat: „Autoriza/ia 
nr. 117 ... a repara simplu ... casele din faţa străzii supuse retragerii ... " 

Identitatea străzii va fi dată însă de clădirile noi construite în ultimele decenii 
ale secolului XIX - începutul secolului XX. 

N .Georgescu solicita Primăriei în 1888•21 aprobarea pentru a construi pe un 
„ teren viran", proprietatea sa, din strada Mântuleasa nr. 22 colţ cu strada Romulus, o 

Casa Georgescu , 1888. Proiect -plan şi faţadă 

casa parter, retrasă de la stradă. Proiectul, nesemnat de arhitect, prevedea construirea 
unei clădiri cu o faţadă în limbaj eclectic şi plan tradiţional acestui tip adică având 
vestibul şi hol central, camerele de reprezentare - saloanele, dispuse la stradă şi 
camerele cu destinaţie privată, inclusiv dependinţele, către curte. 

Serviciul Tehnic, analizând, considera acceptabilă soluţia cu condiţia de 
a introduce modificarea necesară pentru a corecta ceea ce se considera eroare de 
proiect: „ a face două felinare [luminatoare] pentru iluminatul antreului care, după 
cum se vede pe plan, nu primeşte lumina de nicăieri". S-a emis „Autorizaţia nr.164" 
ce permitea proprietarului. .. să clădească „ casă cu un etaj (parter) de zid masiv lucrat 
cu var.. " , cu respectarea condiţiei propuse. 

Urmaşul proprietarului, S. Georgescu se adresa Primăriei în 19 decembrie 
1898: „ Domnule Primar, voind ca la primăvară să clădesc la proprietatea mea din 
str. Mântuleasa nr.22 colţ cu Romulus nr. 1 .. vă rog. .. a-mifixa alinierea pe teren." •22 

Prima cerere a fost urmată de solicitarea din 5 februarie 1899: „ Vă rog ... a dispune 
să mi se libereze autorizaţia pentru a face o construcţie ... nouă, cum arată planul, 
la proprietatea mea". 
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Casa Georgescu , 1888. Proiect -plan şi faţadă 

Conform autorizaţiei primite S. Georgescu a ridicat pe parcelă, cea de a doua 
casă compusă din subsol şi parter înalt, un volum aproape cubic cu patru faţade dintre care 
două spre stradă, clădirea fiind amplasată la limita parcelei şi la faţa străzilor Mântuleasa 
şi Romulus, şi două către curte. Faţadele se remarcă prin modenatura bogată în stil 
eclectic. De asemeni este de subliniat soluţia planimetrică ce valorifică amplasamentul 
creînd o suită de spaţii dezvoltate în jurul holului central cu luminator. 

Urmând evoluţia cronologică a ridicării noilor clădiri pe strada Mântuleasa 
aflăm în 1893 intenţia doamnei Victoire Hoffmann de a-şi construi casă la nr.20 (apoi 
nr.17, azi nr.11 ). Antreprenorul Scalari, ce semna cererea •23

, în numele proprietarei, 
depunea şi planurile, nesemnate de arhitect. Pe baza lor s-a emis de către Primărie 
documentul de aprobare: Autorizaţia nr.156,Anul 1893, luna mai în 31 ... se autoriză 
d-na Victoire Hoffman născută Choisy a construi din nou, la proprietatea nr. 20 din 
strada Mântuleasa, secţiunea I, ocolul II, case, de zid masiv cu subsol, acoperite 

- ·- - _ _,. / 

Casa Victoire Hoffman, 1893. Proiect -plan şi faţadă 
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cu metal după planurile prezentate şi pe suprafaţa ce s-a plătit ... Clădirea nouă se 
va executa cu faţada pe aliniere ... Se achita taxă pentru 150,00 m2 constrocţie cu 
2 caturi - subsol şi parter înalt. Proiectată de asemeni în stil eclectic, stilul epocii, 
clădirea era plasată la faţa străzii, cu faţada principală către curte iar la sud calcan 
către terenul vecin - parcela Şcolii Mântuleasa. 

Către sfârşitul de veac arhitecţii şi proprietarii s-au orientat şi către alte 
expresii stilistice aşa cum a fost cazul casei A. Laurian de la nr.2l(azi 15), clădire 
construită în 1896. Construcţia cu subsol şi parter, conform autorizaţiei'24, trebuia 
executată din „zid cu mortar de var, învelită cu tablă de fier, cu calcan de zid la 
vecini cf planurilor prezentate şi aprobate". Clădirea principală a fost concepută de 
arhitectul Servasy în stil nearomânesc varianta Socolescu. La sîarşit de secol XX a fost 
supraetajată (după cum s-a identificat în teren) dar păstrând modenatura parterului. 

Casa Laurian, 1896. Proiect arh. Servasy - faţada la stradă şi intrarea pe latura spre curte 

Stilului nearomânesc în expresia Mincu îi aparţine casa tip vilă Micu Zentler 
(fostă nr. 8, astăzi la nr.10), construită în locul unei clădiri anterioare, conform 
proiectului elaborat de arhitectul Cristofi Cerchez. La cerea proprietarului'25 Primăria 
prin Serviciul Tehnic a făcut verificările necesare constatând că „ la proprietate este 
apă şi canal", şi după analiza planurilor propuse, arhitectul verificator a opinat: 
„ Sunt de părere a se da autorizaţie ... ", drept care a fost emisă „Autoriza/ia nr. 64M 
1911, luna Mai, în 16 ... Se autoriză D.Micu Zentler a construi la proprietatea nr. 
8 din strada Mântuleasa, secţia III, ocolul II, retras din aliniere şi paralel cu ea, 
un corp cu parter, subsol şi etaj, de zid, acoperit de ţiglă după planul aprobat şi 
pe suprafaţa ce a plătit .... ". Taxele au fost achitate pentru 84 m2 construcţie cu 2 
caturi(adică cu parter şi etaj) şi 78,75 m2 construcţie cu 3 caturi (deci pivniţă, parter 
şi etaj). În proiect a fost concepută, conform planului de situaţie, pe o parcelă ce se 
afla la colţul străzii Mântuleasa cu stradela ce duce la strada Popa Soare, amplasarea 
unei clădiri retrase faţă de ambele străzi dar mai mult faţă de strada Mântuleasa. 
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Primăria a impus ca prin amplasare clădirea să fie dispusă paralel şi cu aliniamentul 
spre stradela care ducea la strada Popa Soare. 

Planurile semnate arhitect „ C. Cerchez, 30 april. I 911" indicau următorul 
partiu: la parter „ vestibul, hali, sufragerie, birou, bucătărie "şi salonaş iar la etaj 
„hali, 3 camere, bae,terasă". Cele patru faţade aveau rezolvări diferite în raport cu 
orientarea şi rolul lor în compoziţia volumului. Faţade principale erau cele numite 
„ Spre str. Mântuleasa" şi „ Spre str. Popa Soare" concepute în stil nearomânesc 
cu volume jucate, goluri de mărimi şi forme diferite, acoperiş cu pante pronunţate, 
dispus pe volume. Intrarea principală se afla către str. Mântuleasa fiind marcată 
printr-o tratare decorativă deosebită. Faţada spre curte era rezolvată simplu fiind 
continuat parţial numai motivul decorativ de la nivelul cornişei. Ultima faţadă era un 

Casa Mangiru,1911. Proiect arh.P.Nicolescu- plan parter şi Planul betonului 

calcan, spre vecinul de la est. La controlul ulterior din teren a modului de realizare 
11 noii clădiri s-a precizat: „s-a conformat autorizaţiei", dar s-au adăugat spaţii la 
mansardă, care se vor taxa. 

Aceluiaşi curent se înscria clădirea de la nr.15, ridicată pe o porţiune din 
parcela Şcolii Mântuleasa. Pe terenul vândut de primărie lui B. Mangâru, noul 
proprietar şi-a construit în 1911 o casă parter. Arhitectul proiectant Petre Nicolescu 
11 conceput o clădire, „ retrasă din aliniere şi paralelă cu ea", în stil neoromânesc de 
o deosebită expresivitate arhitecturală. •26 

Rezolvarea compoziei, eleganţa modenaturii făceau din casa Mangâru o operă 
de arhitectură. Se adauga valoarea sa, din punct de vedere al structurii constructive, 
întrucât arhitectul a prevăzut şi realizat o fundaţie de beton, material puţin folosit în 
epocă la clădiri de mici dimensiuni ridicate în Bucureşti. A fost demolată după 1994. 
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În registrul stilistic neoromânesc s-a construit în anul 1913 la nr. 21 [în prezent 
nr.15] un corp de clădire, retras de la stradă, înlocuind clădirea secundară existentă. 
„ 18 april.1913 ... Dorind a constroi pe proprietatea mea din strada Mântuleasa nr.21 
vă rog ... autoriza/ia necesară ... Voiesc a face un corp de clădire cu subsol, parter, 
etaj şi mansardă la o mică por/iune din supra/a/a clădită .... Plan ... Ştefan Radu de 
profesie arhitect ... cu domiciliul în str. Mântuleasa nr. 21. Valoarea ... aproximativ lei 
60.000. "•27 Arhitectul proprietar Ştefan Radu a conceput noua construcţie într-un 
limbaj ce se încadrează stilului neoromânesc dar simplificat ca repertoriu. Clădirea 

Casa Stoiaoovici, 1901. Proiect arh.Ciobanu-faţada din curte şi faţada la stradă 

a fost remodelată ulterior, în 1940, de noul proprietar arhitectul Laurian Radu.28 • 

Serviciul Tehnic al Primăriei preciza atunci: „Se cere suprapunerea de etaj peste 
corpul existent ... "Analiza datelor urbanistice şi constructive ale clădirii, a determinat 
autorizarea intervenţiei: „Imobilul la care se face reparaţie este retras 17 m.din 
alinierea decretată ... Porţiunea de clădire unde urmează a se ridica etajul este„. 
zonă construibilă .. .Imobilul are fa/ada la o pia/etă„.se poate admite suprapunere 
etajului cerot cu înălţimea de 12m. la cornişă ... ". Modificarea volumului a permis 
arhitectului proiectant şi intervenţia asupra compoziţiei faţadei. Păstrând registrul 
stilistic arhitectul L. Radu adoptă o expresie a curentului neoromânesc care pune 
accent pe modenatură şi volumetrie. 

Evoluţia arhitecturală a fondului construit în lungul străzii Mântuleasa în 
primele decenii ale veacului XX continuă să adauge, pe lângă casele în stil neoromânesc, 
alte clădiri în stil eclectic păstrând funcţiunea de locuinţe unifamiliale. 

La nr.23[ azi 17], în anul 1901, s-a ridicat casa Stoianovici conform cu: 
„Autoriza/ia nr. 2, 1901, martie în 8".29 ce prevedea „Se autoriză ... a constroi din 
nou la proprietatea nr.23, din strada Mântuleasa, sec/. II, ocol II. clădire de zid 
lucrată cu var şi învelită cu fier conform regulamentului şi planurilor prezentate„. 
Lucrarea va începe după 15 martie viitor. .. cu fa/adape aliniere ... ". Au fost achitate 
taxe pentru 162,40 m2 construcţie cu 1 cat. Clădirea parter cu o intrare impunătoare 
pe latura de vest, către curte, era expresia unui eclectism monumental, confonn 
concepţiei proiectului realizat de arhitectul Arsenie Ciobanu. 
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Puţin mai la sud, pe parcela nr. 14, pentru Victor Miclescu.30, a fost ridicată 
o vilă conform proiectului conceput de arhitectul Jos. Schifleers. Conform concepţiei 
proiectantului şi cerinţelor proprietarului clădirea urma să aibă trei nivele -subsol, 
parter şi etaj-. Autorizaţia emisă de primărie preciza: „La faţă va face înprejmuire de 
fier pe soclu de piatră aşezând-o pe alinierea existentă care corespunde cu alinierea 
stradei. Clădirea va fi cu subsol, parter şi etaj iar mansarda ce se va construi după 
cum este în plan. .. nu va fi locuibilă ... [pt.că aşa s-a plătit taxa]. 

Arhitectul Schifleers, cunoscător al gustului epocii, aşa cum o dovedesc 
lucrările sale, a adoptat limbajul stilului eclectic, folosit însă cu sobrietate, proiectând 
o locuinţă de lux, amplasată în centrul terenului, retrasă de la stradă dar cu faţada 
către aceasta. Dominantă era traveea centrală în corpul căreia la parter se afla intrarea 
iar la etaj balconul mare susţinut de console bogat decorate. Traveea se încheia cu o 
cupolă ce marca centrul de interes al volumului (astăzi element anulat). 

Casa Miclescu, 1907. Proiect arh. Schifleers-faţada, detalii intrare 

O intervenţie semnificativă în peisajul arhitectural al străzii a fost realizată 
Societatea „Imobiliara", în anul 1908. Fiind proprietara unei parcele de mai 

tnare întindere, pe strada Mântuleasa colţ cu str.Vântului, parcelă ce purta în epocă 
numerele 14 - 18 (azi str.Şt.Luchian 17 şi str.Mântuleasa 21-25), a construit un 
nnsamblu format din 4 corpuri de clădire cu subsol şi parter·31

• Noile clădiri au fost 
1 dicate conform aprobării emise de Primărie, adică: „Autorizaţia nr. 161, 1908, 
Iunie 9 ... se autoriză la proprietatea Societăţii Imobiliara ... a construi .. case de locuit 
/>arter şi la dependinţe etaj. .. , respectiv, conform taxelor achitate, clădiri ce însumau 

51,30 m2 construcţie cu 1 cat şi 107 ,20m •2 construcţie cu 2 caturi. 
Arhitectul proiectant A.Stănescu, a conceput cele 4 case cu faţade în limbaj 

• lectic simplu, dar unitar. Diferenţele au intervenit la rezolvarea partiului şi la modul 
d amplasare pe parcelă. Astfel clădirile au fost grupate în mod diferenţiat adaptat 
lbrmei şi mai ales locului în care se află amplasamentul şi raportului său cu cele două 
Ir zi ce constituiau limita de sud şi est a terenului. Parcela mare a fost divizată în 2 
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loturi. Pe lotul de colţ au fost aşezate două case cuplate la calcan, ceea ce a permis 
dispunerea intrării pe laturile opuse şi realizarea unei faţade mai ample către strada 
Vântului (azi str. Mântuleasa), faţadă aparent unitară deşi ea aparţine . celor două 
clădiri. Următoarea grupă formată de asemeni din două case a permis amplasarea lor 
faţă în faţă, faţadele gemene fiind dispuse către curtea comună. 

În perioada interbelică, acestui fond construit valoros prin expresivitatea 
arhitecturală şi varietate stilistică, i s-a adăugat în 1936, la nr. 12, şi categoria bloc
haus cu parter, 4 etaje şi 1 etaj-atic în stilul modem al perioadei, arhitecţi Aurel 
Focşăneanu şi Em. Viţeanu, o clădire considerată reprezentativă pentru epoca în care 
a fost ridicată. •32 Aceluiaşi stil îi aparţinea şi proiectul clădirii prevăzute a fi construite 
pe parcela situată pe strada Mântuleasa colţ cu strada Sborului. Proprietarul terenului, 
Gustav Lewinski, în octombrie 1933 solicita aprobarea Primăriei Sectorului II 
Negru precizând: „ Construcţiile ce voiesc a face sunt: pivniţă, parter, cinci etaje 

Casele din strada Mântuleasa colţ cu strada Vântului, 1908. Proiectul faţadelor 

şi pod, cf planurilor anexate .. .plan ... întocmit şi semnat de dl. Marcel Maller de 
profesie arhitect ... Valoarea construcţiei lei 3.000.000. Urma a plăti taxe pentru 374 
m2 construcţie cu 7 caturi.33

• Discuţiile purtate pe tema proiectului care încălca unei 
prevederi din Regulamentul de Construcţie pe atunci în vigoare afectând şi bunu 
convieţuire cu vecinii au dus la acordarea unei autorizaţii cu limitări şi în consecin\ 
au determinat schimbarea soluţiei iniţiale a faţadei dar cu păstrarea amprentei 
stilistice - arhitectura modernă interbelică. 

În a doua jumătate a secolului XX clădirile vechi, istorice, în majoritat 
devenite proprietate de stat, au fost lăsate fără întreţinerea necesară ceea ce le-11 
degradat permanent. Pe terenurile libere sau eliberate în mod forţat s-au clădit 
plombe - blocuri de locuinţe parter şi 6 etaje, străine şi agresive faţă de zonă, din 
punct de vedere arhitectural-urbanistic. Situaţia negativă s-a perpetuat după 1990, în 
special prin lipsa de clarificare a statutului juridic al parcelelor şi clădirilor, inclusiv 
a celor ce reprezentau proprietatea primăriilor. 

Strada Mântuleasa şi-a păstrat funcţiunea - stradă rezidenţială cu singurel 
clădiri publice: biserica şi şcoala (azi demolată). Clădirile construite la sfârşitul 
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secolului XIX şi prima parte a secolului XX prin expresia arhitecturală, amplasare 
şi raporturi urbanistice constituie o dovadă a modului profesionist de abordare 
a problemelor Bucureştilor întrucât arhitecţii ce le-au conceput şi serviciul de 
specialitate al Primăriei care a emis autorizaţiile, au ţinut cont de menţinerea unei 
relaţii armonice între noile volume care populau spaţiul şi restul construcţiilor 
existente, prin aceasta strada căpătând valoarea unui ansamblu rezidenţial specific 
perioadei menţionate. 

Intervenţiile petrecute în a doua jumătate a secolului XX şi începutul 
secolului XXI, în majoritate, au ignorat tocmai valoarea vecinătăţilor şi armonia 
arhitectural - urbanistică a străzii, afectându-i calitatea de ansamblu acordată prin 
clasarea străzii Mântuleasa în Lista Monumentelor Istorice - Bucureşti.34• 

SUMMARY 
By its history and architectural evolution, the Mantuleasa Street can be 

considered a paradigm for the evolution of a residential area of Bucharest, inhabited 
by the middle class. The paper presents the stages in this evolution. The street preserved 
a residentialfunction, with only two public buildings- the church (stil/ standing today) 
and the school (demolished). Unfortunately, the interventions that occured during the 
20th century and the begining of the 21 st have most frequently ignored the value of the 
neighbourhoods and the architectural harmony of the street. 
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NOTE 
• 1 Cererea de autorizare depusă la Primărie, menţiona: „a-mi da cuvenita permisiune de a repara 
Iii serica Mântuleasa făcând turlă din nou. [semnat] Epitrop ss.indescifr. ; Autorizatia nr. 115 ... se 
1111toriză ... Epitropia bisericii Mântuleasa ... a repara radical ... bisericafăcându-i zidărie şi tencuieli şi 
orice repara/ii de între/inere de care ar avea necesitate ... (Arh.Naţ.Serv. Municipiului Bucureşti, Fond 
l'MB-Tehnic, dos. 29/1888 fl.3,22) 
•2 Despre vechile clădiri adiacente bisericii există menţiuni în cererea din 1889 prin care se solicita 
nprobarea pentru repararea chiliilor din curte. Lucrarea s-a autorizat pentru clădiri „ ... a căror fa/ă 
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este supusă retragerii" deci la o inteivenţie majoră epitropia era obligată a retrage clădirile pe noul 
aliniament al străzii. S-a emis „Autorizatia nr. 166" prin care se aproba „ ... a construi din nou „.case de 
locuit cu prăvălie de zid masiv lucrate cu mortar de var acoperite cu metal şi calcan despre vecin cu ... 
faţada minimum de 4,50m .... Clădirea nouă se execută la/aţa stradei ... (Arh.Naţ.Serv. Municipiului 
Bucureşti, Fond PMB-Tehnic, dos. 38/1889 fl. 124, 150). 
•3 Preotul paroh N. Marinescu depunea la 14 dec. 1927 cererea de aprobare a noii clădiri însoţită 
de:" ... planurile de efectuare a casei parohiale a bisericii Mântuleasa:planul fundaţiei, planul de 
situaţie, planul parterului, planul etajului, planul clădirei în secţiune, planul faţadei[ cerând] .. să 
mi se fixeze punctele pe teren şi ... distanţa dintre clădire şi biserică . ... " Seiviciul Tehnic preciza în 
aceeaşi zi: „ ... cf planului de situaţie ... poziţia de amplasament a clădirii casei parohiale proiectate 
este cea mai convenabilă ... pt. estetica clădirii ca şi pt. a bisericii, să.fie aşezată înfaţă. Din punct de 
vedere al degajării bisericii ... distanta de 6,20m. intre punctele cele mai apropiate ... este suficientă .. . 
condiţia de distanţă minimă cerută prin lege nu poate fi satisfăcută locul ne permiţând aceasta .. . 
[27 I 928 Distanţa minimă admisă este de I 5,00m(art.32), cap. V. Regulamentul nou de construcţii 
şi alinieri .. .}.8.febr.928 Delegaţia Permanentă [afirmă] ... ţinând seama că principala faţadă este în 
Piaţa Plantelor, aprobă construirea casei parohiale cfplanurilor prezentate şi cu îndatorirea de a 
retrage construcţia între 4-5m. de strqdă, astfel ca construcfia vecină să.fie cât mai mult descoperită. 
Primăria Seci. II Negru. Proces Verbal nr. 192 ... Delegaţiapermanentă .. în şedinfa de la 8/ebr. 1928 ... 
în cercetare cererea nr.38 a Consiliului Parohial al bisericii Mântuleasa ... şi planurile ... Ţinând seama 
de siuaţia. generală la faţa locului, având în vedere că faţada principală a proprietăţii acestei biserici 
este situată către piaţa Plantelor şi că deci biserica prezintă suficientă degajare ... aprobă construcţia 
casei parohiale cf planurilor. .. Autorizatia Nr. 36 M. I 928. mart. JO se autorizează Consiliul Parohial 
al bisericii Mântuleasa, str. Mântuleasa, Sect. II, Oe. I, ... a construi din nou ... retras din alinierea 
decretată, un corp de clădire cu o parte pivniţă,. restul parter şi etaj, din zid masiv conform planurilor. .. 
Controlul Autorizaţiei ... 17 april. 1934 ... lucrarea s-a executat. S-a constatat o înprejmuire executata 
fără autorizaţie în lungime de 75,20 ml pt. care s-au calculat taxe .... (Arhiva Primăriei Municipiului 
Bucureşti, Fond II Negru, dos.6188/1928). 
•4 Proces Verbal de la „ Comisia de inventariere, Primăria II Negru, 24 iul 1942: ... nr.20 str. Mântuleasa, 
proprietatea Bisericii Mântuleasa ... Teren cu construcţie ... Biserica ... nu posedă acte de proprietate ... 
Vecini: la Răsărit: proprietatea Heinrich Bessler;la Miază-zi: proprietăţile -G. Ionescu Siseşti, Cezar 
Dimopol, G-ral Dimitriu şi David Esckenazy-; la Apus: strada Mântuleasa; la nord: strada Pictor 
Romano" (Arh.Primăriei Municipiului Bucureşti, Fond II Negru, dos. 324/1941) 
•5 Prelungirea traseului străzii Negustori şi probabil alinierea a fost confirmată de menţionarea sa pe 
planurile oraşului şi în dosarul de autorizare a casei Ioan Avram din strada Mântuleasa nr. 7 colţ cu 
strada Negustori (cf. Arh.Naţ.Seiv. Municipiului Bucureşti, Fond PMB-Tehnic, dos.29/1888 FI. 99). 
*6 Aprobarea planului nou de aliniere al străzii Mântuleasa lipseşte din documentele arhivei primăriei, 
dar a fost citată în dosarele unor aprobări emise (cf. Arh.Naţ.Seiv. Municipiului Bucureşti, Fond 
PMB-Tehnic, dos. 68/1893 fl. 52 şi dos. 29/1888 Fl. 228 : „strada Mântuleasa, plan nou, aprobat ... cf 
planurilor de aliniere'}. 
•7 Planul de parcelare al Societăţii Inginerilor Asociaţi (S.l.A.Soc. Anonimă/str. Edgar Quinet nr. 
4) dintre stradele Plantelor şi Vântului(Cartierul Mântuleasa) Analizând solicitarea s-a emis :Avizul 
Comisiei tehnice speciale de la 25 oct. 1922 .. .În privinţa petifiei ... prin care SIA înaintează planurile 
de parcelare a terenului din strada Vânului şi Plantelor, comisia ... având în vedere planul decretat 
al cartieru/ui ... şi situaţia imobilului a fost de părere că se poate aproba ... cu condiţia să se închidă 
cu porţi aleea şi a se executa pe această alee construcţii separate de grădini cât mai mari. Avizul 
Comisiei tehnice comunale de la 7dec.1922 ... a/ost de părere că înainte de a se pronunţa ... să se ceară 
... să prezinte un plan de situaţie cu amplasarea construcfiilor viitoare ... cu specificarea suprafeţelor 
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grădinilor. .. Avizul Comisiei tehnice de la 27iunie 1923 ... având în vedere avizele anteriore ... şi că 
... societatea a vândut o parte din imobil, astfel că nu mai poate deschide o stradă cu acces la ambele 
capete la căile publice existente ... se respinge cererea şi a se obliga să execute mai întâi la/aţa stradei 
Mântuleasafostă Vântului o clădire pe alinierea decretată şi pe toată faţada imobilului, lăsând un gang 
cu adâncime minimă de 8m. pt. deservirea în interior.„Nu va putea construi în interior până ce nu execută 
clădirea de la stradă. (Arhiva Primăriei Municipiului Bucureşti, Fond PMB, dos. 387/1922 PMB) 
*8 "Dâmbovi/a",nr.8 din 11 nov.1859,p.32 Apud: Berindei,Dan.Oraşu/ Bucureşti, capitală a Ţării 
Româneşti 1459-1862,Bucureşti, 1963,p.228 
*9 „ Proiect de lege pentru construc/ia a 30 locale de şcoale" (Arh.Naţ.Serv. Municipiului Bucureşti, 
Fond PMB-Tehnic, Dos. 4/1875, fl. l) 
*10 Arh.Naţ.Serv. Municipiului Bucureşti, Fond PMB-Tehnic, Dos. 4/1875, fl.23 
*11 Arh.Naţ.Serv. Municipiului Bucureşti, Fond PMB-Tehnic, Dos. 5/1875, fll02 
*12 Proiectul de lege pentru edificarea localelor de Şcoale primare rurale şi urbane (Arhivele 
Naţionale. Fond Ministerul Culteltelor şi Instrucţiunii Publice, dos. 389/1876 fl.4) 
*13 Arhivele Naţionale. Fond Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, dos. 41/1877, fl. 94 
*14 La adresa indicată de Anuarul 1879, se afla imobilul proprietatea comunei dar clădirea în care 
funcţiona şcoala era casa veche existentă pe respectiva parcelă. Clădirea special construită pt. şcoală 
s-a ridicat ulterior. 
* 15 Numerotarea şcolilor în Bucureşti s-a făcut iniţial pe culori. Ea se va schimba pe baza unor criterii 
necunoscute. În Anuarul României şi Anuarul Bucureştilor se menţiona: ill!l._Şcoli primare-Culoarea 
de Negru, băieţi, Nr. II strada Mântuleasa nr. 26 ; 1888-89 Directorii şcoa/elor publice de băie/i: 
Scoala de Neuu [nt] /. MC.Floren/iu, Mântuleasa 26. Din 1892 şcolile oraşului au fost numerotate 
pe cele două categorii - şcoli de băieţi şi şcoli de fete~ în continuare, indiferent de sector. Astfel: li22: 
21 Şcoale/e publice primare de băie/i şi directorii lor : Constantinescu D. director la Scoa/a nr. 2 
Mântuleasa 11: 1895 Şcoa/ele publice primare de băie/i şi directorii lor: Constantinescu D. Scoala nr; 2 
„lonită Pow" Mântu/easa 26. Din 1900 Şcoala primară de băieţi din strada Mântuleasa va fi permanent 
şcoala de băieţi nr.l: 1923 Scoala nr. I. str. Mântuleasa 11 [„Planul şi Ghidul oraşului Bucureşti" de 
M.G. Pântea,1923]; !.2M Scoala primară nr. I "Ioanita Pop". str. Mântuleasa 17 [,,Bucureşti.Ghid 
oficial",1834]; 1950 „Scoala Elementară de băieti nr. l Mântuleasa 7 [,,Lista Abonaţilor telefonici 
Bucureşti [LAT], 1950]; 1954 Scoala de băieti nr. l Mântuleasa 7 [LAT, Bucureşti, 1954] ; 1958 Scoa/q 
e/ementqră de 7 ani mixtă Nr. 71 str. Mântuleasa 7 (LAT] Bucureşti, 1958] ; 1965 Scoala generală de 
8 ani Nr. 71 str. Mântu/easa 7 În :[LAT] Bucureşti, 1965]. Data la care localul istoric al şcolii este 
abandonat , deocamdată este necunoscută. În 1996 sediul ASIROM str. Mântuleasa 7. 
* 16 „ Conditii ot. constructia unui local de scoală comunală pt. ambele sexe. [regulamentul propus 
de arh. Or.Cerchez prevedea]: ..• Întreprinzătoru/ se obligă a executa construcţia localului de şcoală 
„. în următoarele condiţii; Locul unde se va aşeza„.se va fixa de Primărie„. ;Toate deschiderile 
precum uşi, ferestre se vor bolti .. „Zidăria se va executa cu cărămidă de maşină, bine arsă„.la zidărie 
se va pune un strat de ciment la toţi pereţii ... care va face un rost impermeabil„.; Varul va fi gras.de 
Târgovişte„.;Ciment va.fi de Portland„. veritabil.„; Mortarul de var.„ se va compune de o parte var 
bine stins, două nisip şi cu apă strict necesară„.; Mortarul de ciment„.;Tencuielile vor fi făcute 
regulat, ornamentele şi cornişele vor fi drepte şi exact modelelor; .„ Tencuiala externă se va executa 
cu var negru de Prahova,.„;Lucrările de /emnărie„.lemnăria de bună calitate„.îmbinarea lor se va 
face cf Regulilor de construcţie.„; Învelitoarea cu tablă de zinc [cu creion tăiat şi trecut] din ţigle bine 
arse ... ; Toate uşile, ferestrele, tocurile, treptele de scară vor fi din stejar uscat ... Orice detaliu necesar 
.l'e va cere arhitectului cel puţin cu 3 zile înainte; Întreprinzătoru/ este obligat a avea la punctul lucrării 
copii.fidele după planuri„.; Lucrătorii întrebuinţaţi vor trebui să cunoască meşteşugul lor. Arhitectul 
este în drept a îndepărta pe cei incapabili„. Întreprinzătoru/ este dator a întreţine toată construc/ia pe 
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termen de un an de la data recepţiei provizorii; „. ornamentele de la fronturi vor fi din teracotă bine 
lucrată; Cornişele vor fi învelite cu tablă de zinc ... ;licitaţie ... ; termenul pentru săvârşirea completă a 
lucrării va.fi de şase luni de la data aprobării ... licitaţiei; După ... recepfia provizorie şi după termenul de 
întreţinere, recepţia definitivă ... Intocmit de ... Ing. Gr. Cerkez.Văzut şi aprobat, inginer şef ... Condiţiile 
erau un document de lucru întrucât erau însoţite de „Antemăsurătoare" şi „Deviz pentru construirea 
unui local de şcoală comunal de ambe sexe ... Recapitulaţie Costul clădirii cu calorifer şi înprejmuire 
grilaj de fier: Total 100.309,44. Întocmit de ... inginer GR. Cerkez. Văzut şi aprobat, inginer şef .. " 
Consiliul Comunal le-a votat şi aprobat în şedinţa sa de la 31 mai 1875. (Arh.Naţ.Serv. Municipiului 
Bucureşti, Fond PMB-Tehnic, dos.5/1875 fi. 24, 31,32, 160, 161) 
* 17 Nu a fost identificat în fondul arhivelor proiectul clădirii Şcolii Mântuleasa, nu se cunoaşte numele 
arhitectului. Singurele date certe sunt cele din dosarul despre Construcţia şcolilor comunale, în care se află 
cele 2 documente citate. (Arh.Naţ.Serv. Municipiului Bucureşti, Fond PMB-Tehnic, dos. 5/1875 fi. 159, 
181). După demolarea abuzivă din anii 2000, singura imagine identificată este aceea din Îndrumător în 
arhivele statului. Municipiul Bucureşti Voi. I/,18, .. fonduri şcolare deţinute de.filială. Bucureşti, 1984 
"'18 Şcoli particulare s-au înfiinţat din deceniile 3-4 ale secolului XIX. Pensionul francez pentru fete 
Choisy a fost înfiinţat în anul 1869 de Victoria Choisy, fiica unui colonel francez. Se învăţa limba 
franceză şi pianul. A funcţionat cu autorizarea Ministerului Instrucţiunii Publice. Primul sediu a fost în 
str. Jicnitei. În 1871 se mută pe strada Călăraşi şi adaugă clasele primare şi cursuri de pictură şi broderie 
artistică. Numeşte şi un director pentru limba română. 1898 Victoria Choisy se retrage şi vinde şcoala 
Elenei Mangâru. Se introduce cursul superior de 4 ani cu profesori de stat. 1898 se mută în strada 
Mântuleasa nr. 17/Negutori nr. 32. Din 1910 s-a instalat definitiv în Calea Moşilor nr. 152 pe o parcelă 
care se întindea până în strada Vântului nr. 8 (parcela va avea după 1920 adresa -str.Mântuleasa nr. 31 ). 
Activitatea şcolii a fost suspendată în timpul primului război mondial. Se reia în 1919 , devenind Liceul 
„Choisy-Mangâru" , incluzând cursul superior. A fost desfiinţat prin Reforma Învă\ământului din 1948. 
* 19 Victoire Hoffman născută Choisy solicita Primăriei la 11 april.1894: Voind a construi la proprietatea 
mea din strada Mântuleasa nr. 7 colţ cu strada Negustori nr. 34 conform planurilor. .. vă rog ... cuvenita 
permisiune. Planurile semnate de arhitectul Golinger şi L. Scolari antreprenor de binale, erau ataşate. 
Serv. Tehnic preciza: Ocolul II, str. Negustori nr. 34, plan de aliniere nou aprobat, Construcţie din nou. 
Sunt de părere a se acorda voia cerută a/ace construcţie din nou din zid masiv şi pe aliniere atât despre 
str. Negustori cât şi despre str. Mântuleasa cu care face coif şi care loc s-a cumpărat de la Primărie .. 
Curte are peste reglementări având aproape jumătate din clădire. Ulterior în 1898 la cererea unei copii 
după autorizaţie se menţiona: ... Casa.fiind executată pe linia decretată şi după planul prezentat ... ~·e 
admite cererea ... (Arh.Naţ.Serv. Municipiului Bucureşti, Fond PMB-Tehnic, dos. 671/1894) 
"'20 Proprietarul cerea aprobare „ de a repara pe alocurea tencuiala şi sprinţul (?) spre stradă la casele 
mele dotale din strada Mântuleasa 12 precum şi de a-mi da culoare. (Arh.Naţ.Serv. Municipiului 
Bucureşti, Fond PMB-Tehnic, dos. 10/1882 fi. 53). A. I. Vartha a solicitat din nou în 1888 „a/ace 
reparaţii de tencuială la imobilul meu ... dându-i şi culoare precum şi făcând pe alocurea mici repara(// 
la învelitoare ... Serv. Tehnic constatata : „ Casele sunt supuse retragerii [dar] fiind de zid masiv, cf 
Regulamentului se poate da voie. S-a emis „Autoriza/ia nr. li 7„. a repara simplu ... casele din faţa străzii 
supuse retragerii ... " (Arh.Naţ.Serv. Municipiului Bucureşti, Fond PMB-Tehnic, dos. 29/1888 fl.6) 
*21 N. Georgescu solicita „Să mi se dea ... permisiune de a construi case de locuit cf planurilor. .. 
pe locul viran din strada Mântuleasa coif cu str. Romulus.Se preciza amplasamentul casei faţă de 
aliniere: „ În ce priveşte cu alinierea, pe strada Mântuleasa este plan nou, pe strada Romulus existd 
alinierea veche ... decideţi.Construcfia despre str. Mântuleasa se construieşte în fundul curţii şi despT"ll 
str. Romulus cu 4m. departe de aliniere. (Arh.Naţ.Serv. Municipiului Bucureşti, Fond PMB-Tehnic, 
dos. 29/1888 FI. 95 ) 
*22 Serviciul Tehnic nota pe cerere: " Strada Mântuleasa coif cu Romulus, plan de aliniere decretate, 
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construcţie din nou ... Sunt de părere a se da voie de construcţie pe alinirea ambelor strade, cf 
Regulamentului şi a planurilor ce va prezenta şi se vor aproba. Alinierea s-a fixat la 5m. de ambele 
pichete, formând o teşitură de Jm. la colţ ... Urma să plătească taxe pentru construcţie de zid cu 2 
caturi şi suprafaţa de 194,54m2 + 1 cat de 62,64m2„.S-a emis: Autorizatia nr. 19. 1899. februarie. 26 ... 
se autoriză dl. S. Georgescu ... a construi din nou la proprietatea nr. 22 din str. Mântu/easa colţ cu 
Romulus, sec(. II, ocolul II clădire de zid masiv, lucrată cu mortar de var, cu calcan la vecin şi învelită 
cu fier, cf Regulamentului şi p/anurilor. .. cu obligaţia ca la baie şi antreul principal să înlocuiască 
zidurile indicate cu ferestre. Lucrarea va începe după 15 martie viitor. .. se va executa cu faţada pe 
alinierea ambelor strade ... (Arh.Naţ.Serv. Municipiului Bucureşti, Fond PMB-Tehnic, dos. 541/1898) 
•23 L.Scolari pentru Victoire Hofman solicita:„ J J mai 1893 .. vă rog ... a-mifixa alinierea la proprietatea 
mea din strada Mântu/easa nr. 20 pentru a putea clădi .. " Se preciza de Serv. Tehnic : „ Ocolul II str. 
Mântu/easa, planul de aliniere aprobat, construcţie la faţă ... trebuie aşteptată decretarea planului 1415193 ... 
Ministerf. ul] prin adresa ... face cunoscut că planul străzii Mântu/easa s-a aprobat aşa cum a fost proiectat 
de Serviciu/ Planului prin Jurnalul nr. 282 ... se poate da voie de construcţie D-nei Hofman pe linia arătată 
de acel p/an .... (Arh.Naţ.Serv. Municipiului Bucureşti, Fond PMB-Tehnic, dos. 68/1893 fi. 52) 
•24 Cerea depusă Ia 21 mart. 1896 solicita aprobarea pentru : " ... p/anurile ... caselor ce voiesc a clădi 
pe str. Mântu/easa nr. 21 şi vă rog ... autorizaţia cuvenită .... A. Laurian. "Menţiunea Serv. Tehnic: „ Ocol 
li, str. Mântu/easa nr. 21, Planul de aliniere decretat ... [18]93. Construcţie la faţă ... proprietatea ... 
formează o teşitură foarte mare ... care ... nu este bine statornicită deoarece există 2 aliniamente ... Serv. 
Alinieri: ... se ia din proprietate ... o suprafaţă de 33,8Imp. din care se scade legiuita retragere ... 8,64 
mp. A fost emisă Autorizatia nr. 67. 1896 luna aprilie în 5„. se autoriză dl. A. Laurian.„a construi din 
nou ... Clădirea nouă se execută cu faţada la stradă pe linia dată şi fixată prin ţepuşe de lemn. Taxă pt. 
204,50 mp. construcţie cu 2 caruri. Planuri semnate C. Servasy, architect Bucarest, martie I896 (Arh. 
Naţ.Serv. Municipiului Bucureşti, Fond PMB-Tehnic, dos. 736/1896) 
•25 În 7 febr. 1911, Ia Primăria Bucureştilor s-a depus cererea „Dorind a construi pe proprietatea mea 
din strada Mântu/easa nr.8 vă rog ... autorizaţia necesară. Construcţiile ce voiesc a face sunt: Conform 
11/anu/ui ... o clădire cu 2 etaje .... plan întocmit şi semnat de dl. arhitect Cerchez C. ... Semnat M Zent/er 
domiciliat în strada Mântu/easa nr. 8 ". Cererea era însoţită de planuri complete. (Arh.Naţ.Serv. 
Municipiului Bucureşti, Fond PMB-Tehnic, dos. 421/1911). Ulterior, în 1926, Micu Zentler a adăugat 
dădirii existente încă un corp de casă amplasat pe limita de est a parcelei, la nord de casa existentă şi în 
continuarea ei. Aprobarea primăriei preciza: „ Concept de Autorizatie nr. 191 M „Se autoriză D. Micu 
lent/era face la proprietatea nr. I O din strada Mântu/easa Ocolul I retras din aliniere, în fundul curţii 
11n adaos de clădire parter, conform planului aprobat făcut de dl. arh. Clejan ... Valoarea lucrărilor 
lei 200.000. Referat[ul}Serv.Tehnic menţiona:„ ... Oco/u/ I, Cart.14, Sect.2A, Cartier Centra/.[Lucrarile] 
J-au început ... [se prevede]Construc/ia unui corp de casă parter retrasă la peste 30 m din aliniere şi 
(n /egatură cu corpul existent din dreapta ... Ce faţadă are proprietatea la stradă ... ? Are faţada peste 20 
m. Ce suprafa/ă are terenul ... ? Are suficient [verso] Suprafaţa teren 770 m1 ••• Ce înălţimi au clădirile 
vecine ... ?In stânga casă parter, veche, ieşită din aliniere.Strada are 18m .... există ... apa, canal, Gaz, 
lmluar de bazalt ... La Controlu/ autorizatiei[din]. .. 6 mai 1927 ... S-a executat construc/ia.Planurile din 
proiectul arhitectului Clejan, arată că acesta a tratat clădirea ca o construcţie secundară deci a conceput 
11 faţadă simplă cu unele elemente decorative ce amintesc de stilul nearomânesc încadrându-se astfel în 
lunbajul casei principale. Partiul era strict funcţional - două camere şi o terasă acoperită. În 1938 sub o 
pnrte din această clădire, noul proprietar Micu S. Zentler construieşte „ Un garaj pt. automobil ... p/an .. 
11rhitect Gr. Hirsch, conform cu „Autorizatia nr. 103 M. .• a executa la proprietatea nr. JO din strada 
Mântu/easa un garaj la subsol făcându-se amenajările necesare.„Referat..se cere autorizaţie pentru 
amenajarea unui subsol nou sub construcţia existentă parter, în fundul curţii şi conform planurilor 
d1•puse .. Planuri. Nu sunt precizări dacă noul corp ce întregea funcţiunea, îară a afecta spaţiul înverzit 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



200 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXVI 

- grădina din faţa casei, a fost realizat. (Arhiva Primăriei Municipiului Bucureşti, Fond PMB, dos. 
697/1926, Fond II Negru 275/1938) 
*26 Proprietarul depune cererea: „ 16 mai 19/J. Domnule Primar. Voind a costrui pe proprietatea 
mea din strada Mântuleasa nr. I 5 vă rog„.autoriza(ia.„ Construcţiile ce voiesc a face sunt conform cu 
alăturatele planuri„. Întocmit şi semnat de dl. Petre Nicolescu de profesie arhitect ... B. Mangâro. Primăria 
emitea Autorizatia nr. 148 M /9JJ. mai 31. Se autoriză dl. B.Mangâru a construi la proprietatea nr. 
I 5 din str. Mântuleasa, secţia III, ocolul/, retras din aliniere şi paralel cu ea un corp de clădire parter 
iar În curte şi pivni/ă de zid, acoperite cu metal după planul aprobat ... S-au achitat taxe pt. 262,00mp 
construcţie cu 1 cat; 71,80 mp construcţie cu 1 cat şi pivniţă. Se adaugă planurile. În 19.XII.1912 se 
menţiona: „lucrarea s-a executat cf planului, s-a mai făcut şi 31,40 m.I. împrejmuire de.fier pe soc/11 
de zidărie la faţă„. ", pentru care se plăteau taxele cuvenite.(Arh.Naţ.Serv. Municipiului Bucureşti, 
Fond PMB-Tehnic, dos. 428/1911) 
*27 După ce se constata că imobilul „Are apă cu contor şi canal, trotuar de bazalt" s-a emis: Autorizatja 
nr. I 83 M I 9 I 3. luna mai. în 2 Se autoriză dl. Şt. Radu arhitect a construi la proprietatea nr. 2 I din 
strada Mântuleasa, seci. III, Ocolul II. În interiorul cur/ii pe dreapta la peste 13 m. de la stradă va face 
un corp de clădire compus din subsol, parter. etaj şi camere la mansardă din zid masiv, acoperit cu metal 
după planul aprobat şi întocmit de dl. arh. Şt. Radu„. Condiţiile ce se impun ... : de a da lumină directe} 
vestibulului prin deschidere unei cur/i în.fundul vestibulului iar la camerele de servitori ferestrele vor 
fi de cel puţin O, 7011,00m, şi uşile către coridoare vor fi toate cu geamuri.Au fost achitate 
taxe pentru:75,99 ml construcţie cu 3 caturi şi 83,06m"2 construcţie cu 4 caturi. Planuri-anexe. (Arhivn 
Primăriei Municipiului Bucureşti, Fond PMB, dos. 405/1913) 
*28 Proprietarii Radu Laurian şi Adelle Pangrati solicitau „ 20 mai 1940 Suprapunere par/ială de etajl 
68,49 m2 nou) şi tencuieli la faţadă. Referatul Serv. Tehnic preciza: „Zona mixtă/, clasa IIl, în vechiul 
regulament : Cartier central. Lărgimea actuală a străzii ... 28,00m.Alinierea fa/adelor pe alinierea 
străzii. Lucrările edilitare: trotuarul-piatră cubică, partea căruţabilă-piatră cioplită, canal are, apă are, 
sistem de iluminat electric. „.Comisia specială 21 iun. 1940, „. aprobă proiectul. S-a emis „Autorizatj11 
nr. 2 I M 6 au~. I 940 Se autoriză „.să construiască la imobilul din strada Mîntuleasa nr. 15, zonă mixta 
I, clasa III „.existent retras din aliniere, un etaj cf planului aprobat.Înălţimea construc/iei împreuml 
cu etajul prezentat va avea I 2, 00 m .... Planurile ataşate erau semnate: Arhitect Radu Laurian (Arhivn 
Primăriei Municipiului Bucureşti, Fond II Negru, dos. 120/1940) 
*29 S. Stoianovici locuind în strada Covaci nr. 7 cerea Primăriei: „27 ian. 1901 ... a-mi da autoriza/lt 
de a construi din nou case de locuinţă în strada Mântuleasa nr. 23 pe locul meu ce /-am cumpărat 
de la ... Tribunal Secf.Notariat, ale domnului Rosse ". Serv. Tehnic preciza legat de imobil: „ Ocol 
II, strada Mântuleasa 23, planul de aliniere decretat, Construcţie din nou .. „Sunt de părere a se d11 
voie ... construcţie pe aliniere, prezentând planuri". Se fixa raportul între alinierea aprobată şi parcelft: 
„Alinierea s-a fixat la 6m. din axa pichetată, va intra din limita actuală a proprietăţii în dreapta cu 0,411 
iar în stânga cu 0,25".S-a emis „Autorizatia nr. 2. 1901 martie în 8.„se autoriză „.a construi din ncm 
la proprietatea nr.23, din strada Mântuleasa, secţ. II, ocol li, clădire de zid lucrată cu var şi învelită 1·11 

fier cfregulamentului şi planurilor prezentate ... Lucrarea va începe după 15 martie viitor..„cufaţada p1· 
aliniere„.S-au achitat taxe pentru 162,40 ml construcţie cu 1 cat. S-au depus planurile solicitate, semnate: 
Arsenie Ciobanu arhitect.(Arh.Naţ.Serv. Municipiului Bucureşti, Fond PMB-Tehnic, dos. 130/1901) 
*30 Cererea depusă la Primărie solicita aprobarea : „ I 2 mai 1907„. având a construi o casă de locuit I'" 
proprietatea d-lui V.Miclescu din strada Mântuleasa nr.14, conform ... planurilor. .. să mi se dea cuvenit11 
autorizaţie„.Semnează: I.Gosswald? Antreprenor .S-a emis „Autorizatia nr. 82. 1907. luna mai. în I L 
se autoriză dl. V. Miclescu ... a construi la proprietatea nr. I 4, din str; Mântuleasa sec/ia/, Ocolul li .„ V.1 
construi retras din aliniere una clădire de zid masiv învelită cu metal cf planului prezentat şi aprobat . 
. . . S-au achitat taxe pentru 3 l 2,42m2 construcţie cu 3 caturi. Sunt ataşate planurile semnate: Jos. Schiffier.1·, 
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Bucureşti, aprilie, 1907 (Arh.Naţ.Serv. Municipiului Bucureşti, Fond PMB-Tehnic, dos. 182/1907) 
*31 „Imobiliara"Societatea Anonimă Română din Bucureşti cu sediul în strada Smârdan nr. 2, Director 
Schaffers a solicitat următoarele Primăriei: „17 mai 1908 Subsemnata Societ. "Imobiliara" dorind a 
construi 4 corpuri de clădire pe terenul din strada Mântuleasa colţ cu str. Vântului după planurile ce 
le vom prezenta.„ vă rugăm „.autorizaţia ''. Serv. Tehnic precizează : Se cere autorizaţie a construi cf 
planului„. Verificând alinierea stradei Vântului [strada ce va dispare prin preluarea traseului său de 
către strada Mântuleasa] am găsit că proprietatea este pe linie„.Pe strada Mântuleasa[traseu care va 
deveni str. Ştefan Luchian ], trebuie supusă retragerii cu 0,20 cm„ colţul din dreapta şi cu O, 1 Ocm. colţul 
din stînga pe lungime de 21, 15 m„„ Sunt ataşate planuri semnate A. Stănescu, arhitect, mai 1908 (Arh. 
Naţ.Serv. Municipiului Bucureşti, Fond PMB-Tehnic, dos. 301/1908) 
*32 Blok-hausul din strada Mântuleasa 12, a fost prezentat în albumul foto al revistei ,,Arhitectura", 
iul., 1936, printre clădirile reprezentative construite în acel an în Bucureşti. 
*33 Referat Serv.Tehnic preciza: "Oc.l/,sect. II cartierl4 central. Construcţie din nou„.Alinierea pe 
strada Mântuleasa s-a fixat în prelungirea construcţiei cu 3 etaje, nouă care este pe aliniere, iar pe 
strada Sborului imobilul este situat pe aliniere făcând la colţ o teşitură de 5 m.l. Are : apă, canal.gaz, 
trotuar de bazalt„. ".Proprietarul depunea,conform prevederilor legislative din epocă, declaraţia 

privind antreprenorul care urma să realizeze construcţia însoţită de angajamentul aceluia că va respecta 
autorizaţia şi Regulamentul de Construcţie „ 19 oct. 1933 „. am angajat ca antreprenor pe dl. lng. 
L.Rudbe'X ... Serviciul Arhitectură atrage atenţia asupra erorilor planului:,„„Se cere autorizaţie de 
construcţie pe strada Mântuleasa nr.3 colţ cu strada Sborului.Planurile „.prezentate au următoarele 
abateri de la regulament: 1) str. Sborului având lăţimea de 11 m., art.23 prevede că în acest caz clădirile 
se vor retrage cu 2m. din aliniere; 2) Planurile prezentate prevăd calcan către vecinul din str. Sborului 
la distanţă de 13 m de la aliniere. Art. 20„.calcan numai la „.15m„„şi numai când forma şi condiţiile 
terenului nu permit înlăturarea lor.„nu este cazul.3)Art. 71 permite bovindouri..la stradă cu lă'Xime de 
12 m„.etc. A fost emisă „Autorizatie nr. 176 m. , 1933 oct. Se autoriză „. seci. II, Oe. II, pe alinierea 
decretată a ambelor străzi, la colţ făcând o teşitură de 5, OOm iar calcanul despre vecinul despre strada 
Sborului începând de la 15m din aliniere. [Se va construi] un corp de clădire cu pivniţe, parter şi 
cinci etaje cf planului aprobat întocmit de dl.arhitect Marcel Ma/Ier. Autorizaţia se eliberează în 
conformitate cu decizia Delegaţiei permanente„.cu obligaţia ca bovindoul să nu treacă de l,30m.„ 
(Arhiva Primăriei Municipiului Bucureşti, Fond II Negru, dos. 607/1933) 
*34 În „Lista Monumentelor Istorice-Bucureşti",2010 sunt clasate următoarele obiective din strada 
Mântuleasa: Poz.1457B-II-a-B-19175Ansamblul de arhitectură .Str.Mântuleasa" Str.Mântuleasa 
sect.2,3 sfsecXIX-prima jum. sec.XX;Poz.1458 B-II-m-B-19176 Casa Zentler Str.Mântuleasa JO 
sect.2 1910 ;Poz. 1459 B-II-m-B-19177 Casă Str. Mântuleasa 17 sect.2 sfsec.XIX-primajum. sec. 
XX;Poz. 1460 B-II-m-B-19178 CasăStr.Mântuleasal 9 sect.2sfsec.XIX-prima jum.sec.XX;Poz. 1461 B
II-a-A-19179 Ansamblul Bisericii Mântuleasa Str.Mântuleasa 20 sect.2 1734; Poz.1462 B-II-a-A-
19179.01 Biserica „Sf Arhangheli Mihai şi Gavril" Str. Mântuleasa 20 sect.2 1734; Poz. 1463 B-II-a
A-19179.02 Casa Parohială Str.Mântuleasa 20 sect.2 sfsec.XIX; Poz.1464 B-II-m-B-19180 Casă Str. 
Mântuleasa 21 sect.2 sfsec.XIX-prima jum. sec.XX; Poz.1465 B-II-m-B-19181 Casă Str.Mântuleasa 
23 sect.2 sfsec.XIX-prima fum. sec.XX;Poz.1466 B-II-m-B-19182 Casa arh.Paul Smărăndescu Str. 
Mântuleasa 25 sect.2 sfsec.XIX-primajum. sec. XX; Poz. 1465 B-II-m-B-19183 Casă Str. Mântuleasa 
34 sect.2 1902 ;Poz. 1567 B-II-m-B-19287 Casă Str.Negustori 32 colţ cu Str. Mântuleasa 13 sect.2 
~f sec.XIX-prima jum.sec.XX. 
Strada a fost declarată şi Zona protejată nr.22 stradă de ţesut tradiţional majoră Mântuleasa subzona 
Cplc (Cf. Zone Construite Protejate - Municipiul Bucureşti, 2000, aprobate prin H.C.G.M.B. nr. 
279/2000) 
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CALEA RAHOVEI 3 ŞI 5 
DE LA HANUL GOLESCU 

LA PASAJUL COMERCIAL NIRESCHER 

dr. Lelia Zamani 

La câteva sute de metri distanţă de Piaţa Unirii, în dreapta aleii ce conduce 
spre Piaţa Constituţiei, un gang îngust deschide calea spre strada Sfinţii Apostoli. Pe 
locul blocului prin care trece acest gang s-a aflat unul dintre cele mai importante şi 
mai spaţioase hanuri bucureştene ce purta numele marelui ban Radu Golescu (1746-
1818), care îl construise pe la începutul secolului al XIX-lea. 

Hanul Golescu, numit mai târziu şi Hanul Garni, a fost o clădire mare, cu 
etaj, având numeroase prăvălii şi camere de locuit şi se afla în vecinătatea vechii case 
a boierilor Goleşti din mahalaua cu acelaşi nume. Acolo îşi mai ridicaseră case şi alţi 
boieri de viţă aleasă: Ştirbeii, Creţuleştii, Manu, Fălcoienii, Cemovodenii. Hanul era 
situat pe Calea Rahovei, în apropiere de biserica Sfântul Nicolae din Prund, în spatele 
fostului Spital Brâncovenesc, pe locul unde a fost apoi Pasajul comercial Nirescher. 

Marele ban Radu Golescu a avut trei fii: Nicolae (zis Nae), Gheorghe (cunoscut 
mai mult sub numele de Iordache) şi Constantin, rămas în literatură sub numele de 
Dinicu. Dintre cei trei, cel care a moştenit hanul a fost Iordache Golescu. 

Despre han nu se ştiu prea multe în ceea ce priveşte activitatea comercială 
de atunci, dar câteva ştiri tot au ajuns până la noi. Astfel, în vremea ciumei şi holerei 
din 1831, în acest han a fost cantonat cel dintâi regiment de infanterie al Armatei 
Române. Iordache Golescu, împovărat de o familie numeroasă, având mereu nevoie 
de bani, se împrumuta adesea de la serdarul Nicolae Nica. Neputând plăti la timp 
şi suma împrumutată şi dobânda, a fost nevoit să vândă hanul. În februarie 1833 
Iordache Golescu a cerut Marii Logofeţii a Dreptăţii să scoată hanul, parter şi etaj, 
care se compunea din două corpuri distincte, la mezat. O parte a hanului a fost 
adjudecată serdarului Nicolae Nica, care a oferit cel mai mare preţ. În ianuarie 
1835, tot prin licitaţie, cumpără şi cealaltă parte din han. Astfel, tot hanul ajunge în 
stăpânirea serdarului Nicolae Nica. În 1840 este pusă, de către primăria oraşului, 
pază de noapte la han, iar la 1843 se anunţă că, de la Sfântul Gheorghe (23 aprilie), 
prăvăliile şi încăperile din han sunt de închiriat1• 

Medicul militar german Wilhelm Derblich, venit la noi în anul 1857, considera 

1. George Potra, Istoricul hanurilor bucureştene, Editura Ştiintifică Şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985, p. 128. 
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că Bucureştii aveau, pe atunci, nouă hanuri din cele mai importante, iar al doilea pe 
listă, după Hanul lui Manuc, era Hanul Golescu. Şi în acest han, la fel ca în toate 
hanurile bucureştene „sunt multe magazine boltite pentru adăpostirea depozitelor de 
mărfuri şi o serie de camere ... închiriate de obicei pe o săptămână sau o lună. Hanul 
poate fi luat drept un bazar oriental atât de piestriţ şi de vioi este comerţul în el"2• 

Călătorul german scrie că în Hanul Golescu erau „50 de prăvălioare care reprezentau 
toate ramurile posibile de industrie şi comerţ"3 • Acolo halvagii îşi aveau negoţul lângă 
giuvaergii; „în o chambre garnie e atelierul de croitor, în camera învecinată este un 
comerţ de jocuri foarte căutat şi în vreme ce o modistă vacantă subînchiriază paturile 
sale guvernantelor fără post, un măcelar dă adăpost ospitalier în camerele sale unei 
întreprinderi de curăţat haine lustruite"4

• De asemenea, existau tutungerii, cârciumi 
de vin şi de vinars precum şi cafenele5• Hanul, considerat şi mai târziu o clădire mare, 
cu multe prăvălii la parter avea, pe lângă o serie de cârciumi, şi o bragagerie. De la 
acea bragagerie, povestea colonelul Popescu Lumină că, adesea, copil fiind şi venind 
de la şcoală, cumpăra bigi-bigi. Tot de acolo, dimineaţa în zori, plecau vînzătorii cu 
salep de vânzare, răspândindu-se în mahalalele dimprejurul hanului, şi strigându-şi 
marfa cât îi ţineau puterile6

• Într-una din prăvăliile hanului era şi anticariatul lui H. 
Stainberg, care mai târziu şi-a făcut şi tipografie. Fiul acestuia ajuns mare editor şi 
tipograf a tipărit, pe lângă o serie de alte cărţi, şi manuale şcolare7 • 

După moartea serdarului Nicolae Nica, hanul a rămas în grija copiilor lui, 
încăperile şi prăvăliile fiind împărţite între aceştia. La 1851 a fost făcută o nouă 
licitaţie pentru o parte din han, licitaţie pe care a câştigat-o Frederich Bossel. Acesta 
însă nu se înstăpâneşte aici, ci o vinde imediat lui Johann Kloss. De altfel, cu toate 
că părea destul de suspectă întreaga tranzacţie, era perfect legal dreptul acestuia de a 
vinde partea de han chiar îndată după ce o câştigase la licitaţie, motivele pentru care 
n tăcut acest lucru, documentele din arhive nedezvăluindu-le. 

Johann Kloss avea două fete: Janetta şi Teofile. Janetta Kloss s-a căsătorit cu 
farmacistul Johann Nirescher, care a început să cumpere părţi din han aparţinând încă 
fraţilor moştenitori Nica. Cealaltă soră se pare că face la fel, aşa încât după moartea 
farmacistului, cele două surori stăpâneau în mod egal hanul Golescu (Gami), devenit 
I lanul Nirescher, apoi Pasajul comercial Nirescher, ca mai târziu, acesta să rămână 

l. George Potra, Bucureştii văzuţi de călători străini (secolele XVI-XIX), Editura Academiei Române, 
I lucureşti, 1992, p. 224. 
I. Idem. 
·I. Idem. 
\Idem. 
11 Col. Popescu-Lumină, Bucureştii din trecut şi de astăzi, Editura Ziarului „Universul", Bucureşti, 
1'115, p. 373. 
I Idem. 
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numai în posesia Janettei Nirescher, care cumpără partea surorii sale. 
Hanul a fost legat de cele trei străzi: Calea Rahovei, Strada Nicolae din 

Prund şi Strada Bibescu Vodă, adresa imobilului fiind însă doar pe Calea Rahovei, 
fie la numerele 3 şi 5, fie la numerele 7 şi 9. 

Un document datat din 26 iunie 1890, arată că lui Osias Abramovici 
(probabil antreprenorul lucrării), i se înregistrează cererea nr. 30563, pentru a face 
„mici şi parţiale reparaţiuni de tencuieli" la proprietatea din Calea Rahovei nr. 7 şi 9, 
precum şi reparaţii minore la acoperiş8 • Cererea are pe verso acordul inginerului M. 
Dobrescu, cu toate că Hanul Golescu, despre care este vorba, este supus retragerii, 
„însă starea lui este mulţumitoare". Tot pe verso o altă autoritate, cere totuşi, avându
se în vedere că este „mult supus retragerii'', „să se facă o descindere locală, conform 
art. 55, constatându-se mai întâi starea întregului imobil şi în urmă se va aviza"9

• 

Inginerul M. Dobrescu, în urma cercetării pe teren constată că ambele clădiri, deşi 
vechi, au zidurile solide şi nu prezintă nici cea mai mică fisură. În urma acestor 
constatări, lui Osias Abramovici i se eliberează autorizaţia nr. 172 din l august 1890, 
pentru reparaţii simple la cele două corpuri de case cu câte două caturi10

• 

Anul următor Osias Abramovici face o nouă cerere la Primărie înregistrată 
la 15 martie 1891 cu numărul 11086 „voind a face o mică şi parţială reparaţiune de 
tencuieli exterioare şi interioare fără a mă atinge de corpul zidăriei la casele din Calea 
Rahovei, acum cu numerele 3 şi 5, precum şi a întoarce pe alocurea olanele pe unde 
pică, reparaţiunea jgheaburilor şi coloratul faţadei", pentru care cere autorizaţie de 
la Primărie 11 • Pe verso actul are specificat, de către M. Dobrescu, faptul că o cerere 
asemănătoare a mai fost făcută şi anul trecut, când au fost aprobate doar reparaţii de 
tencuială. De asemenea se scria: „casa cu nr. 3 şi 5 este Hanul numit „Golescu" care e 
foarte mult supus retragerii, însă starea lui e mulţumitoare" aşa încât se va da voie de 
reparaţiuni uşoare" iar „poliţia trebuia să supravegheze să nu iasă din autorizaţie"12 • 

La 20 martie 1891, Osias Abramovici primeşte autorizaţia nr. 42, pentru a 
repara „simplu'', „cele două corpuri de casă reparând şi tencuiala p-alocurea fărll 
a întrebuinţa zidărie, să cârpească jgheaburile şi burlanele iarăşi pe alocurea, să 
întoarcă pe alocurea olana existentă fără a trece 2/20 părţi a învelitoarei totale nici 
a întrebuinţa metal; vopsit interior şi exterior"13 • Se specifică faptul că nu se va face 
nici o altă lucrare decât cea permisă în autorizaţie la cele două case care au, fiecare, 
două caturi. Apare apoi semnătura inginerului secţiunii, M. Dobrescu. 

8. S.M.B.A.N., Fond P.M.B. Serviciul Tehnic, Dosar 52/1890, f. 244. 
9. Idem. 
10. Idem, f. 245. 
11. Idem, Dosar 51/1891, f. 122. 
12. Idem. 
13. Idem, f. 123. 
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De acum, însă, pentru vechiul han Golescu încep problemele. Imperativ se 
cere, de către şeful serviciului locuinţelor insalubre, D. Roco, dărâmarea hanului. 
Acesta înaintează Directorului Serviciului Sanitar chestionarul imobilului din Calea 
Rahovei 3 şi 5, zis Hanul Golescu, proprietate a Janettei Nirescher, rugând a fi 
supuse Consiliului de Igienă măsurile propuse, pentru a primi avizul. Documentul 
are ştampila Direcţiei sanitare a comunei Bucureşti nr. 112, din 23 iulie 1893 14• 

Consiliul de igienă aprobă în unanimitate măsurile propuse de Comisia 
de Salubritate şi roagă pe Primar a aproba şi ordona evacuarea lor conform legii 
sanitare ce priveşte evacuarea etajului de jos, rămânând ca dărâmarea întregii clădiri 
să se facă după forme legale. Este scrisă şi o adresă către Poliţia Comunală pentru 
a executa ordonanţa de evacuare a tuturor "prăvălierilor" din Hanul Golescu, Calea 
Rahovei 3 şi 5, precum şi a 15 magazii din curte, care erau locuite. Sunt alăturate şi 
somaţiile adresate chiriaşilor, precum şi suplicele prin care se respingeau cererile de 
amânare. Se face cunoscut şi faptul că Ministerul de Interne, prin adresa nr. 17062, 
din 13 august 1893 a confirmat ordonanţa de evacuare şi a respins apelul doamnei 
Nirescher. Altă menţiune pe verso arată că măsurile de evacuare au fost aduse la 
îndeplinire încă din luna trecută şi imobilul a început a fi dărâmat15 • 

Hanul era compus din două corpuri de clădire, fiecare cu două etaje şi având 
două curţi separate. Avea 183 de încăperi în total, din care 31 de prăvălii, 119 camere 
de locuit şi 33 de magazii (din care 15 locuite). Încăperile de la parter, unde de 
regulă erau prăvăliile, erau mai toate umede, fiind sub nivelul străzii. Existau 12 
cabine şi două haznale mari în interiorul clădirii. Curtea la nivelul străzii era pavată 
cu bolovani. Clădirea nu avea apă curentă „deşi este mare aglomeraţie de locatari" şi 
nici puţ în curte. Pe stradă este canal public şi canalizare de apă. „Această construcţie 
foarte veche compusă din două curţi, e făcută după unul din vechile planuri de 
cazărmi, foarte defectuoasă prin faptul că ventilaţia curţii se face foarte necomplet, 
şi prin urmare şi aerul tuturor camerelor ce dau cu ferestrele şi uşile în curte este 
vicios, la care se mai adaugă şi reaua întreţinere a curţii" 16 • 

Janetta Niresher s-a împotrivit cu toată forţa evacuării şi dărâmării hanului, 
lkând apel şi la justiţie care, în primă fază, i-a dat câştig de cauză. 

În acest sens, ministrul Catargi a cerut Primarului General să-i înainteze şi lui 
lucrările Consiliului Local de Igienă Publică din şedinţa de la 24 iulie, cu explicaţiile 
necesare asupra motivelor care l-au îndemnat pe acesta să aprobe avizul Consiliului 
de Igienă de la Ministerul de Interne, Direcţiunea generală a Serviciului Sanitar cu 

A ' 

11r. 15269. In replică i se trimite acestuia copia chestionarului referitor la imobilul de 

14. Idem, Dosar I58/I893, f. I. 
I~. Idem. 
I 11. Idem, f. 2. 
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pe Calea Rahovei 3 şi 5 şi avizul Consiliului local de Igienă. Astfel se arată că Hanul 
Golescu este unul din imobilele cele mai mari din capital, care are 600 de suflete ca 
locatari şi este cunoscut ca unul din cele mai insalubre, constituind un focar de infecţie 
permanentă, vătămător atât pentru cei ce trăiau acolo, cât şi pentru vecini. 

Imobilul fusese inspectat deja în urmă cu un an de o Comisie de Salubritate 
care propusese evacuarea de urgenţă, ca măsură preventivă, aprobată de Consiliul 
de Igienă al Capitalei. Dreptul de evacuare îl avea însă Primarul General. Totuşi, 
Janetta Nirescher a refuzat să se supună ordonaţei Primăriei, tăcând contestaţie 
înaintea tribunalului de Ilfov, şi cerând anularea acestei ordonanţe. Tribunalul i-a 
dat câştig de cauză fără a ţine cont de evidenţe. În acest caz, era nevoie de măsuri 
excepţionale luate în împrejurări excepţionale, „când suntem grav ameninţaţi de 
epidemia holerică" 17 • S-a dat dispoziţie de a face inspecţii noi, de a face acte noi sub 
imperiul noii legi sanitare. A fost avută în vedere starea de desăvârşită insalubritate, 
aglomeraţia de locatari, precum şi starea de umezeală a imobilului. Ţinând seama 
de împrejurările grave prin care se trece, s-a insistat asupra faptului că imobilul 
insalubru constituia un focar de infecţie periculos, situat într-un cartier populat, în 
apropiere de azilul Domniţa Bălaşa şi Spitalul Brâncovenesc. 

În urma acestor evidenţe, Ministerul de Interne a aprobat decizia Primăriei 
bazată pe constatările Comisiei de Salubritate şi a Consiliului de Igienă Publică a 
Capitalei. La aflarea veştii că hanul urmează a fi dărâmat au început să curgă cererile 
comercianţilor din han care solicitau Primăriei să mai poată rămâne până la Sfăntul 
Dumitru, pentru a-şi găsi în alte părţi locuri unde să se mute. Decizia a fost însă 
fermă. Evacuarea urma să se facă de urgenţă în zece zile. 

Cu toate că Janetta Nirescher spWlea că a luat la cunoştinţă faptul căi se vrea 
exproprierea imobilului şi a declarat că nu e mulţumită de evaluare, cerând să să se trimită 
în judecată, ea a acceptat până la urmă oferta Primăriei pentru a primi suma de 40.000 lei 
despăgubire pentru teren şi clădire. Suprafaţa expropiată a fost de 417 m.p. şi 51 cm. plus 
retragerea legală, Janetta Nirescher vânzând astfel o parte din teren Primăriei18 • 

La 27 mai 1894, Janettei Nirescher i se înregistrează o cerere la Primărie, cu 
numărul 22. 778, în care solicită să construiască, pe proprietăţile ei din Calea Rahovei 
nr. 3 şi 5, două corpuri de clădire separate între ele printr-o stradă cu lungimea de 
8 metri. Din planul prezentat se arată că există un loc suficient de comunicare între 
Strada Sfăntul Nicolae din Prund, de o parte, şi Strada Bibescu Vodă, pe de altă 
parte. Janetta scrie că „pentru ambele aceste strade pe care voiesc să le pavez, să le 
canalizez şi să le luminez în condiţiile cerute de primărie" se cere autorizaţia de a se 

17. Idem, f. 78. 
18. Idem, Dosar 148/1893, f. 13. 
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aproba planul de ansamblu prezentat19
• De asemenea, menţionează că, deocamdată, 

nu construieşte decât un singur corp şi anume, cel de la nr. 5 din Calea Rahovei. 
Lângă cerere a anexat toate planurile de detaliu ale acestui corp de clădire2°. 

Janettei Nirescher i se dă autorizaţia de construcţie cu nr.139, la 14 aprilie 1894, 
având de plătit taxa de 2042,40 lei, pentru „case de locuit, de zidărie masivă lucrate din 
mortar, de nou învelite în metal conform regulamentului şi planurile primite şi aprobate 
şi cu obligaţia de a face grilaj şi porţi de fier pentru împrejmuirea curţii. Clădirea se va 
executa cu faţada pe alinierea şi la colţul stradelor Rahova şi Bibescu Vodă"21 • 

Un an mai târziu, în 1895, Janetta Nirescher face din nou cerere la Primărie 
pentru a i se aproba a construi o casă de locuinţe pe Calea Rahovei numărul 3, 
identică cu cea de la numărul 5. Pe verso, i se dă permisiunea, în condiţiile autorizaţiei 
eliberate anul trecut22• În scurt timp, i se eliberează autorizaţia nr. 93 din 30 mai 
1895 pentru o clădire de zid masiv, lucrată cu mortar de var, cu calcan şi întocmai 
cu planurile prezentate şi aprobate cu modificările incluse. Faţada urma să fie pe 
alinierea celor două străzi: Calea Rahova şi Strada Sfăntul Nicolae din Prund23• 

Pasajul comercial Nirescher a fost ridicat astfel şi la nr 5 şi la numărul 3, 
fiinţând până în anul 1984, când a fost demolat. 
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Proprietatea Janettei Nirescher (Pasajul Nirescher), Calea Rahovei 3-5. 
Planul oraşului Bucureşti 1895-1899 

Proprietatea Janettei Nirescher (Pasajul Nirescher), Calea Rahovei 3-5. 
Planul oraşului Bucureşti 1911. 
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SUMMARY 
The Golescu inn was one of the important commercial nuc/ei in Bucharest, 

part of an area that underwent changes, in time. lt was built by the beginnings of the 
19'h century, due to the great Ban Radu Golescu (1746-1818). The paper presents the 
series of events that lead to the change of owners, demolishment and the bulding of the 
Nirescher properties and passage, in the area involving the Calea Rahovei, Sf Nicolae 
din Prund and Bibescu Voda streets. The Nirescher passage was demolished in 1984. 
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DOCUMENTELE DOMNIEI LUI IOAN MAVROCORDAT 
AFLATE ÎN COLECŢIILE 

MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

dr. Grina-Mihaela Rafailă 

După mărturia mucenicească a bărbaţilor Brâncoveni în Piaţa Iali Kiosk, în 
apropierea Seraiului imperial, în ţările exterioare arcului carpatin va fi instalat 
regimul turco-fanariot, prin numirea direct de la Poartă de principi greci sau 
grecizaţi, care prezentau mai multă garanţie pentru puterea investitoare. Pentru 
început a reprezentat perioada de apogeu a subordonării economice şi politice a 
teritoriului de la nord de Dunăre faţă de Imperiul Otoman care va dura până la 
războiul ruso-turc încheiat cu pacea de la Kuciuk-Kainargi (l 774). 

Cu ajutorul domniilor fanariote se putea menţine deplina ascultare a Ţărilor 
Române, care erau subminate de evenimentele politico-militare, şi anume de 
intrarea în Bucureşti a căpitanului Stephan Dettine von Pivoda, comandantul 
bavarez al unui detaşament de 1200 de sârbi pentru a-l captura pe Nicolae 
Mavrocordat împreună cu familia şi rudele sale, de a-l duce în prizonierat la Braşov 
şi mai apoi la Sibiu. Deşi boierimea, adunată la Târgovişte, împreună cu negustorii 
se angajau să susţină aducerea la domnie a lui Gheorghe Cantacuzino, Poarta l-a 
numit caimacam pe Ioan Mavrocordat, fost dragoman la Constantinopol. Pentru a 
se linişti situaţia în ţară noul domn a încheiat o convenţie la Sibiu prin care se angaja să 
plătească I 00 pungi de bani generalului Stephan Steinville, comandantul militar al 
Transilvaniei, în schimbul retragerii detaşamentelor cantonate la mănăstirea Mărgineni 
şi la Câmpulung. Totodată, se recunoştea stăpânirea imperialilor asupra Olteniei. După 
pacea de la Passarovitz, fostul domn era eliberat din prizonieratul sibian şi revenea la 
Bucureşti, la 13/24 septembrie 1718, unde va fi primit cu deosebită cinste de către 
fratele aflat în tron, de boieri, slujitori şi orăşeni, după care se va îndrepta spre 
Adrianopol împreună cu familia, unde va fi învestit iarăşi cu domnia ţării, în timp cc 
fratele său, Ioan, va primi peste câţiva ani tronul Moldovei. 

În bogata şi diversa Colecţie de Documente a Muzeului Municipiului 
Bucureşti se regăsesc 20 de acte redactate în răstimpul acestei domnii de 
aproximativ 27 de săptămâni. Predomină zapisele încheiate pentru diverse moşii 
sau părţi de moşii, vii, dar şi pentru o ţigancă, pentru care se plătesc 26 de taleri, în 
timp ce o copilă de ţigan este cumpărată cu suma de l O taleri, sau se ia bani cu 
împrumut pentru care se plăteşte dobândă. Însuşi voievodul ţării este prezent 
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prin două hrisoave şi acordă danii domneşti. Un prim beneficiar este fostul mare 
agă Manolache, ginerele martirului Constantin Vodă Brâncoveanu, care este scos 
din captivitate de către acesta pe când îndeplinea funcţia de mare dragoman al 
Semilunei, este readus în ţară, unde i se acordă scutiri de toate obligaţiile datorate 
vistieriei pe atunci şi în viitor. Tot din milostiva purtare de grijă a domnului 
acestuia i se acordă şi stăpânirea caselor lui Staico Bengescu din mahalaua 
Prundului, aflate alături de casele sale şi cele aparţinând banului Constantin Ştirbei, 
care se hiclenise. Un alt beneficiar al milelor domneşti a fost şi marele spătar 
Iordache Creţulescu căruia i se acordă stăpânirea asupra bunurilor deţinute de către 
Toma Cantacuzino spătarul - sate, moşii, vii, rumâni, ţigani, existente în jud. 
Prahova, Saac, Slam Râmnic, Buzău, Ialomiţa şi Teleorman, precwn şi casele din 
Bucureşti, ca pedeapsă pentru hiclenia împotriva deţinătorului tronul voievodal. 

Printre cei care au consemnat în scris cele stabilite de către părţile 

contractante amintesc pe Pârvu logofăt, Neacşu logofăt, Apostol dascăl, ereiul 
(monahul) Tudorache, care participă la scrierea a două documente, Mitrea logofăt 
sau Nicola logofeţel. 

Actele din timpul acestei domnii sunt redactate în marea lor majoritate pe 
hârtie, dar avem şi un pergament (nr. 25.060), ce este împodobit, în antet, cu stema 
Ţării Româneşti, realizată cu soluţie de aur şi chinovar, urmează titulatura 
domnească scrisă cu chinovar pe fond de soluţie de aur şi delimitată de două 
cartuşe bogat decorate floral, în care este încadrată şi litera iniţială scrisă cu 
preţioasa soluţie. Cele mai multe docwnente sunt autentificate prin semnăturile 
digitale ale părţilor contractante sau ale martorilor prezenţi. Din cele trei 
docwnente emise de către domn, doar unul singur este autentificat cu sigiliu inelar 
domnesc în chinovar, pe când celelelte două, deşi au fost întărite şi cu sigiliu 
atârnat sau imprimat în ceară roşie, din păcate acestea nu ne-au parvenit. 

1. 
1716 (7225) decembrie 1 

ţ Adecă eu, Hristea, ginerite jupânului Iane ot Urlaţi, împreună cu soţiia 
mea, Mariia, dat-am zapisul nostru la mâna lui Andreiu ot Cocani. Precum să se 
ştie că avându noi 2 pogo<a>ne de vie, care vii ne săntu şi noao de zestre de la 
părinţii noştri, anume Iane. Deci, acum vânzându-i ei [fraţii noştri] 1 peste tot, am 
vândut şi noi partea no<a>stră pogo<a>ne 2 dereptu bani gata, taleri 40, pogon câte 
taleri 20 şi am dat şi zapisele no<a>stre cele vechi. Şi aceste vii sântu în dealul 
Sărbenilor, care aceste moşii l<e>-au cumpărat şi părinţii noştri de la Radul Vrabie. 

Deci, noi am luat pe partea no<a>stră banii toţi gata cum scrie mai sus, iar 
pentru pogo<a>ne 2, care iaste partea coconii Caliţii să-şi caute cu fratele ei, Tudor, 
căci au luoat banii deplin. Iar de se-ar întâmpla vreo gâlceavă să aibă a trage tot 
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Tudor căci el au luoat banii peste tot ai surori-sa, iar jupânul Andrei să aibă bună 
pace. 

Şi cându s-au făcut acestu zapis fost-au mulţi mărturii care să vor iscăli 
mai jos, anume. 

Şi am scris eu, Părvul logofăt cu zisa dumnealor [de la „. ]2. Dichemvrie l 
dni, leat 7225 <1716>. 

Patru semnături în limba greacă3 • 

M.M.B., nr. 30.567 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (21,5x16,5 cm.). Are copie modernă. 

Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

1 Scris marginal. 
2 Tăiat în orig. 
3 Semnături autografe. 

2. 
1717 (7225) ianuarie 13 

t Dat-am scrisoarea mea la mâna nepotu-meu, lui Dumitraşco. Precum să 
să ştie că i-am [vândut]1 o ţigancă2, m-am tocmit cu dumnealui de i o am dat-o în 
taleri 26 şi i-am datu acestu scrisoare a mea să-i fie în loc de zapis până când îi va 
da banii să-i fac zapis. 

Driptu aceia i-am dat această scrisoare a mea ca să <Să> crează. Ghinarie 
13, leat 7225 <1717>. 

Matei pitar Dobrice<a>nut3. 

t Iubite [ ]4 frate logofăt Dumitraşco sănătate şi tot binede> pohtescu 
dumitale întâmplarea scrisori<i> cătră dumneata nu iaste de alta fără cât pentru calu 
cel brează te pohtesc să mi-i trimiţi pe ace<a>stă ţiigan ad> mieu şi Stăncuţăi încă 
mă închin cu multă să să [ ]4 aceasta şi [ ]4 dumneavoastră. 

Să [ ]4 tot al dumitale care ştii bun frate şi de tot [ ]4 şi gata [ ]4. 

M.M.B., nr. 37.383 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (19,5x15 cm.,). 

1 Scris peste alt cuvânt. 
2 ~HrAHn.. 
3 Semnătură autografă. 
4 Indescifrabil. 
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3. 
1717 (7225)/ebruarie 28 

t Adecă eu, Manol<e> ot Răduceşti, dat-am acestu ade[ v ]ărat1 zapisu al 
meu la mâna dumnealui postelnic Costandin Top<li>cean. Precum să să ştie că i
amu2 [ v ]ândutu 1 dumisale parte<a> mea de moşăe din Răduceşti, stânjăni 15, 
stânjănul po [bani]3 44. Deci, să-i aibă dumnealui această [ ]4 cu bună pace că eu5 

de a me<a> bună voie amu vândutu şi6 me-au datu dumnealui toţi banii deplin în 
mâna me<a>, ci să aibă dumnealui această [ ]4 cu bună pace dumnealui şi6 coconii7 

dumnealui câţi Dumnezeu i va dărui. 
Şi6 pentru mai adevărată credinţă me-amu pusu [ ]8 şi6 degetul mai josu ca 

să <Să> crează. Fevruarie 28 dni, leat 722[5]9 d 717>. 
Eu4 Manol vânzător. 
t Eu, Panait, sin Toader munte<a>nul, martor 
Popa Vasili ot Topliciani, martur10

• 

M.M.B., nr. 13.528 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (21,5x16 cm.), o semnătură digitală în 

cerneală. 

1 Scris peste altă slovă. 
zm.wS. 
] 

MA'I. 
4 Indescifrabil. 
5 mS. 
6 wi.. 
7 

KOKOHHAOp. 
8 Tăiat în orig. 
9 Scris peste altă slovo-cifra ,;i". 
10 Semnături autografe. 

4. 
1717 (7225) aprilie 28 

t Adecă eu, Istratie, snă Barbului păhamecului Urdăreanul, dat-am zapisul 
mieu la mâna dumnealui Manolachie biv vei agă, ginerele răposatului mări<e>i sale 
lui Costandin Vodă Brâncoveanul. Precum să să ştie că având dumnealui o moşie 
ce se chiiamă Gurbăneştii pă Mosteşte, în judeţul Elhov, dat dumisale de zestre de 
răposatul măriia sa Costandin Vodă, care moşie au fost şi mări<e>i sale lui 
Costandin Vodă de cumpărătoare de la tată-mieu, Barbul păharnic Urdăreanul. Şi 
afară dintr-această moşie ce au vândut tată-mieu partea dumnealui am fost avut şi 
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eu moşie de la mumă-mea, Ilinca, fata răposatului Şărban Vodă, tot într-acel hotar 
al Gurbăneştilor clin sus, stânjeni 375, aleasă fiind de dumnealui Matei Fălcoianul 
vei vistier precum dovedeşte şi răvaşul dumisale. 

Deci, având şi eu această parte de moşie ce s-au zis mai sus şi fiindu lipse 
de bani am mersu la dumnealui Manolachie biv vei agă de m-am rugat ca să o 
cumpere mai căzindu-se dumisale decât altora, fiind moşnean şi tot într-acel hotar 
din jos alăturea cu mine. Şi mai vârtos că au stătut această mai sus pomenită moşie 
la dumnealui în 3 poli ani zălogită făcându-mi dumnealui bine la lipsa mea cu taleri 
210. Şi după socoteala şi tocmeala ce am avut cu dumnealui încă mi-au făcut bine 
şi mi-au ertat şi dobânda banilor ce li se făcea în 3 poli ani acestor bani câtă vreme 
i-am ţinut şi am luat şi venitul moşiei pentru' că cu dumnealui fost-am avut 
tocmeală atunci, adică în cât vreme voi ţinea eu banii dumisale să ia dumnealui 
venitul moşiei. Şi aşa având de la dumnealui mult mulţămit, de nimenea silit şi de a 
mea bună voie trebuindu-mi acum banii am vândut dumisale această a m[ea]2 mai 
sus pomenită moşie, stânjăni 375 tocmindu-mă cu dumnealui stânjănul po b<ani> 
100, care fac peste tot taleri 290, şi i-am luat toţi gata şi deplin în mâinile mele. 

Drept aceia am dat şi eu dumnealui acest zapis al mieu dimpreună cu toate 
zapisăle cele bătrâne cu care-le au stăpânit mumă-mea şi eu în urma dumneaei ca 
să aibă a ţinea şi a stăpâni şi dumnealui de acum înainte3 această moşie ce scrie mai 
sus din câmpu, apa toată câtă ţine moşiia din siliştea satului şi de peste tot hotarul 
cât s-ar alege din hotar până în hotar cu bună pace4 dumnealui şi coconii dumnealui 
câţi Dumnezău i va dărui. 

Şi la această tocmeală a no<a>stră fost-au mulţi boiari mari mărturie care să 
vor iscăli mai jos. Şi eu pentru mai adevărata credinţă am iscălit cu mâna mea şi 
mi-am pus pecetea ca să să crează. Aprilie 28 dni, leat 7225 <1717>. 

Istratie [ ]5 postelnicu 
Pană Negoescul vei ban, martor 
Costandin Grăceanul vei vomic, martor 
Şerban vei spatar, mărturie 
Matei Fălcoian vei vistiiar, martor 
Şărban Grecean vei stolnic, mărturie 
Costandin Văcărescu! vtori logofăt, mărturie 
Costandin Năsturel postelnic, mărturie6• 

M.M.B., nr. 28.510 
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (33, 5x22 cm.), o semnătură digitală în 

cerneală. Are copie modernă din 1883. Provine de la Epitropia Aşezămintelor 
Brâncoveneşti. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



I npHHTpS. 
2 Rupt în orig. 
1
1NHAHHTI!. 

4 
OAA'll!. 

5 lndesci frabil. 
6 Semnături autografe. 
1 Tăiat în orig. 
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5. 
1717 (7225) mai 16, Bucureşti 

ţ MHl\OCT
0

iio 1iO)K
0

i€io Hw "iw"" BOEBOA H rocnoA"P„ 3EMM: R""XHCKOH folosul 
şi agoniseala ce câştigă neştine dintru facerea 1 de bine2 nu săntu vremelnice sau 
trecătoare ci petrecerea lor iaste vecuitoare şi nestricată3 pentru că nu numai în 
viiaţa aceasta săvărşăscu pre om şi îl facu a fi vrednic de tot feliu de laudă, ci încă 
şi după moarte îi lasă4 pomenire vecinică şi netrecătoare. 

Deci, măcar că la tot omul facerea de bine iaste lăudată5 iar cu multu mai 
vărtos să fericeşte neştine căndu o săvărşaşte6 la obrazele7 cele de cinste ce den 
întâmplările vremilor cadu8 la primejdii mari şi cumplite precum s-au întâmplat9 la 
credinciosul boiariul domni<e>i mele, dumnealui jupan Manolache10 biv vei agă, 
ginerite răposatului11 Costandin Vodă Brâncoveanul, care-le12 fiindu trimis la 
Ţarigradu de pururea pomenitul socru-său împreună cu soţiia dumisale13

, doamna 
Bălaşa 14 Brâncoveanca, pe vremea ce au venitu urgiia asupra răposatului 11 

Costandin Vodă de la împărăţiie mai naintea tuturor au căzutu în urgie şi închisori 
împărăteşti. 

Deci, luându-le împărăţiia tot ce au avut i-au lăsatu 15 la mare sărăcie şi 
lipsă, şi sosindu socru-său la Ţarigradu cu doamnă-sa, Mariia, cu coconii lor şi cu 
ceialalţi gineri, şi încăpându acestu vrednic de pomenire blagocestiv domnu, socru
său, la mai grele închisori şi pedeapse l-au dus şi pre aga Manolachie10 cu soţiia 
dumnealui, doamna Bălaşa, împreună şi cu ceialalţi gineri cu toţii într-o închisoare 
fiindu, pănă ce pre răposatul 11 Costandin Vodă şi pre coconii lui i-au tăiat 
împărăţiia. Iar pre doamna lui şi pre ceialalţi gineri şi împreună şi pre aga 
Manolachiie10 cu soţiia dumnealui, doamna Bălaşa, i-au trimis la izgoană. Întru 
cari16 vremi domniia noastră eram dragoman mare17 al puternicii împărăţii ci cu 
multe rugăciuni şi mijlocire nevoindu-ne i-am scos de acolo de unde erau izgoniţi 
şi au venitu la Ţarigrad. După aceia nu a peste tu învrednicindu-ne Domnul 
Dumnezeu dupre mare mila Sa a ne înălţa 18 la stepana domni<e>i Ţării Rumăneşti i
uu adus pre toţi în ţară 19 împreună cu domniia mea. 

Deci, văzându că din toţi ceialalţi ai lui Costandin Vodă mai sus pomenitul 
uga Manolachie iaste prădat20 şi mai scăpătat21 întru toate fiindu şi mai striin ca să 
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nu rămăe el mâhnit am socotitu domniia mea că la unile obraze22 dă cinste ca 
acestea rămase23 şi scăpătate24 să cuvine domnilor a să milostivi mai ales şi mai cu 
deadinsul a-i chivernisi ori cu ce mijlocire s-ar putea. 

Pentru aceia, dar, milostivindu-ne dornniia mea am lăsat25 slobodu pre cel 
mai sus pomenit aga Manolachiie de tot feliul de dăjdi atâta dă cele obicinuite ale 
Ţării câtu şi de altele ce după vremi s-ar întâmpla a eşi de la vistieriia la veliţii 
boiari i la mazăli i la alte obreaze în câtu nici odinioară să nu dea nici un fel de 
dajde. Ci să fie în pace26 şi ertatu27 de birul ce-l dau veliţii boiari i rnazălii pre an i 
de cal domnescu şi de împrumutări ce este la boiari şi de alte orăndueli ce es<te> 
preste an de la vistieriia domniei mele în ţară, de banii28 haraciului29

, de adaosul 
haraciului29 i de lipse, de pocloanele baiaramului, de vei seamă, de seama a doao şi 
a treia, de podvoade, de conacele30 solilor de cai, de olacu de cai domneşti şi 
împărăteşti, şi de ernatecuI31 lor, de cară32, de cară32 de oaste, de biru oştii, de birul 
lefilor, de poclonul hanului33 şi de al sultanului34 şi de Eoclonul steagului, de 
zaharele, de sursatu de făn domnescu, de miiare şi ceară 5

, şi untu, şi de toate 
satarale36

• 

Aşăjderea să fie ertatu27 şi în pace26 de zapcilâcuri dupre-n judeaţe. 
Aşăjderea să fie ertate37 bucatele38 dumnealui căte va avea bucate38 drepte şi 
adevărate39 de dijrnăritu, de vinărici şi de alte obiceiuri ce sănt ale deliurile, precum 
nu dau nici veliţii boiari i rnazălii, iar de oeritu să dea la al treilea an dupre obicei, 
precum dau veliţii boiari i rnazălii. 

Aşăjderea şi bucatele38 dumnealui carele îi vor fi de vănzare40 să fie ertate37 

de vamă41 şi de alte obiceiuri ale târgului. Pre lângă acestea toate încă-i mai 
voinicescu domniia mea să aibă a ţinea şi o pimniţă mare să vânză vinu ori aici, în 
oraşul42 scaunului domnii mele, în Bucureşti, au ori unde ar vrea dumnealui şi aceia 
încă să fie în pace26 şi ertată43 de toate dăjdile şi orânduialele câte <i>es în oraşul42 

domni<e>i mele, de cărnănărit şi de fumăritu, de vinuri domneşti şi de alte obiceiuri. 
Încă-i mai facu44 har domniia mea să aibă a ţinea pă lângă casa45 dumisale13 aici, în 
Bucureşti, sau unde ar fi şezătoriu oameni, slugi, şase, însă oameni fără de slujbă şi 
fără de gâlceavă46, care16 aceşti oameni să fie ertaţi47 de cătră domniia mea şi să 
aibă pace26 de tot feliul dă dăjdi şi de orănduialele ţării şi ale oraşului48, şi nici de 
cum supăraţi49 de nimic să nu fie de nici o parte50

, ca să-i poată sluji cu direptate51 

şi a-i fi de treaba casii52 dumnealui. 
Toate acestea câte s-au zis hotărăscu domniia mea să să ţie şi să să 

păzească nestrămutate încredinţate53 şi întărite întru toată vremea domni<e>i mele şi 
nimenea să nu îndrăznească a sminti sau a mişca câtuş de câtu dentr-acestea că 
foarte cu greu îi va fi a călca împotriva zmi<mcelii. Iar luminaţilor54 domni cărora 
după vreme în urma noastră li să va încredinţa de la Dumnezeu domniia Ţării 
Rumâneşti, încă ne rugăm şi îi poftim ca pre nişte pravoslavnici şi blagocestivi să 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



PATRIMONIU 217 

nu răpştească asupra hotărârei noastre că cu faţă55 veselă şi învoeşată56 priimindu-o 
să o întărească şi să o adevereze înnoindu-se după obiceiul cel bun al domnilor 
care-i întărescu aşăzământurile domniloru celor mai den naintea lor, ca să 

întărească şi cei mai dupre unnă aşăzământurile lor. Iar care-le12 den domni s-ar 
arăta împrotivitoriu aceştii mili ce am hotărât domniia mea ispitindu-se a o 
strămuta şi a o strica ori dentru sigură voia lui, ori îndămnându-se dă nescari 
obraze22 turburătoare şi vrăjmaşă57 îl supunem blestemului şi osândei cei vecinice. 
De vreme ce unul ca acela să va arăta a fi părtaşu58 cu Iuda, care-le de multa a lui 
milostivire s-au făcutu vânzătoriu stăpânului Nostru Iisus Hristos. Pentru că 

domnilor nu li s-au dat59 putere de la Dumnezeu ca să strice milele cele ce săntu 
bine2 hotărâte şi aşă7.ate de domnii cei mai den naintea lor, ci ca să le întărească şi 
să le adaogă câtu i-ar fi pe putinţă. 

Dreptu aceia de vreme ce hotărârile şi aşăzământurile domnilor nu-ş pot 
avea cuviincioasa lor întărire şi întremare60 cu altă mijlocire fără numai cu hrisoave 
şi cu uricele lor, iată şi domniia mea i-am dat acestu hrisov al domniei mele 
credinciosului boiariului domniei mele, jupân Manolachiie biv vei agă, spre întărire 
şi întemeiare nestrămutată şi neclăntită tuturor celor ce cuprinde întru el. Pentru că 
m-am milostivit domniia mea acestor de cinste doao obraze22 mai sus pomenite de 
le-am ertatu27 de toate câte scriu mai sus ca să fie odihnite şi ca să să poată 
chivernisi el trăi cu în lină61 pace26 până în sfârşitul vieţii dumnealor. 

Şi pentru mai întemeiată adeverinţă am întărit şi am încredinţatu62 hrisowl 
domniei mele CU toţi cinstiţii Şi Veliţii boiarii divanului63 domniei mele: ~sn4H 
U4Hi.

64 
HErOECKSA BEA B4H Hp4AEBCK°iH H n4H HOCT4HAHH rpe11irnSA BEA BOpHHK H n4H 

•• 65 
loPA4K"iE HpEqSAEcKSA BEA Aoro.ţ.i.T " nAH llhpB4H rpe11ilHSA BEA cni.TAP " n4H 

M4TEH C!>i.AKOmHSA BEA BHCT
0

ii:p10 H n4H 1Ili.pe4H XHEpi.cKSA BEA KAS11Ep " nAH 

ASMHTp4K"iE
66 

BAACTW BEA nwcTilAHHK " n4H HEKSA4E PScETS BEA ni.il.4pHHK H n4H 

IJJi.pB4H rpE'IE4HSA BEA CTOAHHK H n4H HWCT4HAHH lii.AilHSA BEA KOMHC H n4H t1C4H 

BEA cAS1„rkp10 H n4H 64pBSA MEpEW4HSA BEA nHT4p10. IJJH HCnp4BHHK HOCT4HAHH 

Bi.Ki.pEcKSA BTOPH Aoro.ţ.i.T. 
Şi s-au scris hrisowl acesta în anul cel dentăi al domni<e>i domni<e>i mele 

aici, în oraşul42 scaunului domni<e>i mele, în Bucureşti, de Lefteru, snă Isaru 
logofăt dă divan, în anii de la Facerea Lumii ,jc:JIIS şi de la Domnul Nostru Iisus 
Hristos 1717, measeţa mai, 16 dni. 

Hw HW4H BOEBOA <mp.> 
Iordache Creţulescul vei logofăt, procitelnomu. 

Costandin Văcărescu} vei logofăt, procitelnomu. 
M.M.B., nr. 25.060 
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Orig. rom., perg. (59x39,5 cm.), stema Ţării Româneşti, litera iniţială, 

titulatura şi monograma domnească scrise cu chinovar şi ornate floral cu soluţie 
de aur domnească, sigiliu domnesc, atârnat, căzut. Are copie modernă la nr. 
30.674. Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

1
.AA•H:pt. 

2
BHHHE. 

3 
HECTpHKAAT'b. 

4 
l\AAC'b. 

5 
l\'hMAAAT'h. 

6 
C'bB'bpWAAlpE. 

7 
0Bp443El\E. 

8
KAAAM. 

9
'blT'bMnl\AAT. 

IO MAHOl\AAK"iE. 

11 
p'hnOCAATMl\MH. 

12 
KAApEl\E. 

I) AMMHCAAl\E. 

14 
li'hl\AAWA. 

15 
l\'hCAATM. 

16
KAApE. 

17 
MAApE. 

IB'blH'bl\l.44. 

191.444p'h. 

20
np'hAAAT. 

21 
CK'bn'bTAAT. 

22 
0Bp443E. 

23 
p'bMAACE. 

24 
CK'bn'bTAATE. 

25 
l\'bCAAT. 

26 
nAA'IE. 

27 
EpTAATM. 

28 •• 
BAAHIH. 

29 
XAPAA'IMl\SH. 

3
0 KOHAA'IEl\E. 

31 
EpHAATEKMI\. 

32
KAAp'b. 

33 
XAAHMl\MH. 

34 
cMl\TAAHMl\MH. 

35 'IAAp'b. 

36 
CATAPAAl\El\E. 

37 
EpTAATE. 

38 
eMKAATEl\E. 

39 
AAEB'bpAATE. 

40 
B'bH3AApE. 

41 
BAAM. 

42 " opAAwol\. 
43 

EpTAAT'b. 
44 

.AAKM. 
45 

KAACA. 
46 

l"'hl\'IAAB'b. 
47 

EpTAA14H. 
48 

opAAWMl\MH. 
49 

cSn'hpAA1.4H. 
50

nAApTE. 
51 

AHpenTAATE. 
52 •• 

KAACIH. 
53 

1HKpEAHH1.444TE. 
54 

l\MMHH441.4Hl\OpM. 

55 .A41.4'h. 

56
1HBWEWAAT'b. 

57 
Bp'b:lKMAAW'b. 

58 
n'hpTAAWM. 

59 
AAAT. 

60 'fHTpEMAApE. 
61

1\HHH'b. 
62

'blKpEAHH1.444TM. 
63 

AHBAAHSl\SH. 
64

IlAAH'b. 
65"" •• 

IWPAAAKIE. 
66 

AMMTPAK"iE 
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6. 
1717 (7226) septembrie 15 

t Adecă eu, Tudoran, şi eu, Mihaiu, şi eu, Jane Japonca, şi eu, Ion, brat lui 
lane Japoncăi, şi eu, Neagul, i Dumitru, brat Neagului ot Homeşti," dat-am acest al 
nostru adevărat zapis ca să fie de mare credinţă la jupan Stoicăi Tunseanul. Precum 
să să ştie că noi de a noastră bună voie, de nimenea [ s ]iliţi 1, nici asupriţi i-am 
vândut un şfert de moşie adecă dintr-o jumătate de moş pe jumătate, însă den 
moşul Tudoran. Care moşie iaste la Homeşti din siliştea satului, den câmpu, den 
pădure şi de peste tot hotarul câtă să va alege, însă acest şfert de moşie ce scrie mai 
sus, iaste partea lui Dragomir, sin Tudoran de Homeşti, şi a lui Negre, brat 
Dragomir. Şi ne-au dat pe această moşie bani gata, taleri 31, că atâta ne-au fost 
tocmeala, care luând noi aceşti bani toţi gata deplin în mâinele noastre. 

Drept aceia i-am dat zapisul nostru ca să aibă a stăpâni cu bună pace 
dumnealui şi coconi dumnealui câţi Dumnezeu îi va dărui şi să-i fie moşie 
stătătoare şi ohabnică în veci. 

Şi când am făcut acest zapis, la tocmeala noastră fost-au cu ştirea tuturor 
fraţilor noştri de moşie care să vor iscăli mai jos. Şi noi pentru mai adevărată 
credinţă întărit-am acestu zapis cu iscăliturile [c]a2 să <să> crează. Septemvrie 15 
dni, leat 7226 <1717>. . 

t Eu, Tudoran. 
t Eu, Mihaiu. 
t Eu, Ene Japonca. 
t Ion, brat lui Ene. 
t Dumitru. 
t Ne<a>gul, brat lui Dumitru. 

t Şi am scris eu, Neacşul logofăt vei capitan 
t diiacol Paraschiva, martor 
t Lupul, sin ceauş Lupul, martor 
t Eu, Gheorghiţă, brat lui [ ] 1 

t Costandin, nepot [Drăghici]3 , martur4
• 

M.M.B., nr. 13.548 
Orig. rom„ hârtie folio (33x23 cm.), JO semnături digitale în cerneală. 

1 Rupt în orig. 
1 Scris peste altă slovă. 
'Citire probabilă. 
4 Semnături autografe. 
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7. 
1718 (7226) februarie 4 

ţ Adecă eu, Stan, împreună cu frate-mieu, Radul, feciorii Radului Vrabie, 
dat-am zapisul [al]1 nostru la mâna [a]1 dumnealui jupânului Andreiu ca să-i fie 
dumnealui de mare credinţă. Şi pe cum să să ştie că i-am2 vândut noi dumnealui 
pogon 1 de loc sterpu dreptu bani gata, costande 22. Şi acest loc iaste din partia [a]1 
no<a>stră din hotariul Păescu în capul moşie<i> la vadul nucilor din povârnitul 
vâlcialii cum să va măsura în jos ca să-şi facă dumnealui cârciumă pe acel loc şi să
i fie3 dumnealui moşie stătăto<a>re în veci dumnealui şi coconilor dumnealui. 

Şi cându s-au făcut acest zapis fost-au ş-alţi megiiaşi marturi care să vor 
iscăli mai jos ca să să crează. Şi noi pentru mai adevărata credinţă ne-am pus mai 
jos iscăliturile şi degetele ca să să crează. Fevruarie 4 dni, leat 7226 <1718>. 

ţ Şi am scris eu, Apostol dascal cu învăţătura [a] 1 dumnealor. 
ţ Eu, Stan vânzător. 
ţ Eu, Radul vânzător. 
ţ Eu, Iordache, martor. 
ţ Eu, Neagoe, martor. 
O semnătură în limba greacă4• 

M.M.B., nr. 30568 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (2lx14,5 cm.), 3 semnături digitale în 

cerneală. Are copie modernă. Provine de la Epitropia Aşezămintelor 

Brâncoveneşti. 

1 Fără sens. 
2

1HM.. 

3 +"iH. 
4 Semnătură autografă. 

8. 
1718 (7226) martie H 

ţ Adecă eu, Neculae vornicul dămpreună cu fiiu-mieu, Ion, dat-am zapisul 
nostru ca să fie de bună credinţă la mâna dumnealui Neculae vei păharnecu şi 11 

mări<e>i sale Doamnii, Ancuţei. Cum să să ştie că am vândut dumnealor locul micu 
de casă de aici, den Bucureşti, care locu iaste1 alăturea cu locul dumnealor, alăturcn 
cu grădina dumnealor, însă tot locul cât am ţinut eu cu grădină cât au fostu măc111 
fiindu loc domnescu că eu l-am cumpărat cu [ba ... ]2 cu pomi cu ce au fostu cnn• 
acestu locu l-am cumpărat de la 2 oameni, întâi de la mătuşa Stana şch<i>oapa şi !11• 
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la fiiu-său Miirica mai pă urmă am mai de la Radul lefeciul, care acolea iaste 
cumpărătoare de 2 case. 

Decii acuma l-am vândut dumnealor de a noastră bună voie ca să le 
stăpânească dumnealor cu bună pace şi coconii dumnealor câţi Dumnezeu le va da. 
Şi l-am vândut pe bani gata, taleri 20 şi a luat toţi banii în mâna noastră. 

Şi pentru mai adeverita credinţă ne-am pus mai jos degetele şi iscăliturile 
ca să să crează. Mai 15 dni, leat 7226 <1718>. 

ţ Eu, Neculae vomecul vânzător 
ţ Eu, Ion, snă Neculae vomicul 
ţ Eu, Leca vtori vomic, martor3

• 

M.M.B., nr. 37.385 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (33,5x22 cm.). 

Bibliografie: ed.: Documente privind istoria oraşului Bucureşti, red. resp. Florian 
Georgescu, Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti, 1960, p. 75 (doc. 34) . 
.facs.: Documente feudale privind istoria oraşului Bucureşti şi a satelor 
fnvecinate aflate în colecfia Muzeului Municipiului Bucureşti, coord. dr. I. Ioniţă, 
Bucureşti, 2006, p. 53. 

1 
lllACTii. 

2 Indescifrabil. 
1 Semnături autografe. 

9. 
1718 (7226) martie 17 

ţ Adecă eu, Mihaiu Japonca împreună cu fraţii miei, anume: Iane şi Ion 
Furduiu, feciorii Stoică<i>, snă Tudoran ot Homeşti, făcut-am zapisul nostru ca să 
lie de bună credinţă la mâna dumnealui căpitan Dumitraşco Bagdat. Precum să să 
ştie că făcându-ne dumnealui mult bine i-am dăruit dumnealui de a noastră bună 
voie moşie în Homeşti, însă din moşul Mălinescu să i-a dumnealui o parte înainte 
şi câtă va mai rămânea să să dea pe [ ]1 părţi şi să ia dumnealui şi de acolea iar şi 
nită parte câtă i să va veni, precum scrie zapisul cel vechiu care l-am dat la mâna 
dumnealui de cumpărătoare ce au cumpărat moşul nostru Tudoran şi am dăruit 
dumnealui această moşie nesiliţi de nime ca să-i fie moşie ohabnică, iar cine s-ar 
ispiti dintru neamul nostru oricine să fie afurisit şi anathema de 318 Sfinţi Părinţi 
nlKt: B'll HHKt:& şi pietrile să putrezască, iar trupul aceluia să stea în veci netopit. 
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Şi când am făcut acest zapis fost-au ş-alţi oameni buni care-i mai jos să vor 
iscăli. Şi noi pentru mai adevărată credinţa ne-am pus degitele şi numele mai jos ca 
să să crează. Martie 17 dni, leat 7226 <1718>. 

Eu, Mihaiu Japonca; eu, Iane Japonca; eu, Ion Furdui am dăruit noi 
cât trei de bună voia noastră. 

Pis eu, erei Tudorache, snă popa Lupul, cu zisa lor. 
Eu, Iordache sănt martor 
ţ Eu, Matheiu, martor. 
ţ Eu, Postolachi sigirnraş, martor. 
ţ Eu, Mateiu martor, sin Ioşcu. 
ţ Eu, To<a>der, martor 
ţ Eu, Manole martor, zet Ştefan2• 

M.M.B., nr. 13.511 
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (22,5xl 5 cm.), o semnătură În 

cerneală. 

1 Loc alb în orig. 
2 Semnături autografe. 

JO. 
1718 (7226) mai 14 

ţ Şărban Năsturel vei bani Pană Negoescul vei vomic i Gligorie vei vistier 
i Neculae Ruset vei paharnic i Ianache Stama biv vei agă, ispravnicii scaunului 
Bucureştilor. 

Dat-am cartea noastră de volnicie slugii rnări<e>i sale, lui Vodă, vtor/ 
armaş, anume: [ ]1 ca să fie volnic cu această carte a noastră să meargă să strângi\ 
nişte rumâni ai dumisale Manolache biv vei agă, anume: Sima cu feciorii lui, Stoicu 
i Andreiu, i nepoţii Simei, anume: Ghiorghi i Drăguşin i Necula i Stanciu} i Dobre 
Răcămuş pă care aceşti rumâni îi sântu dumisale de cumpărătoare de la Papu 
Stănescu} i de la nepotu-său Costandin Stănescu} ot Argeş făcându-i dumnealui 
şăzători cu casile lor la satul dumisale la Mătăsari, iar întâmplându-să de mergând 
dumnealui la Ţarigrad şi spărgându-să satul Mătăsarii s-au răsăpit şi aceşti rumâni 
dempreună cu satul. 

Dereptu aceia dar cât pentru aceşti rumâni ce s-au numit mai sus fiindu 
rumâni adevăraţi ai dumisale să fie volnic sluga rnări<e>i sale lui Vodă ce scrie m111 

sus să meargă unde i-ar găsi au în sat domnescu au boerescu au călugărescu sau 
pen slobozii sau pen oraş să-i ia cu toate bucatele lor ce vor avea şi să-i ducă iar ln 
urma lor la sat, la Mătăsari, pentru că săntu rumâni ai dumisale. 
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Aşijderea vă poruncim şi voao pârcălabilor dupren sate pe unde să vor găsi 
de aici rumâni ai dumisale să nu staţi împotrivă a nu-i darea că oricare va sta 
împotrivă a nu-i darea şi să va pune împotriva poruncii noastre unii ca aceia mare 
certare vor petre<ce>. 

Aceasta scriem. Mai 14 dni, leat 7226 <1718>. 
Şerban vei ban 
Pană vei vomic 
Grigorie vei vistier 
Neculai vei paharnic 
Ianache biv vei agă2 • 

M.M.B., nr. 25.1 JO 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (29x21 cm.). 

Bibliografie: facs.: Documente feudale privind istoria oraşului Bucureşti şi a 
satelor învecinate aflate în colec/ia Muzeului Municipiului Bucureşti, coord. dr. 
I. Ioniţă, Bucureşti, 2006, p. 53. 

1 Loc alb în orig. 
2 Semnături autografe. 

11. 
1718 (7226) mai 15 

ţ Noi şase boieri cari suntem iscăliţi mai JOS care suntem luaţi de 
dumnealui Costandin Văcărescu vtori logofăt şi de Vladu logofăt, din porunca 
dumnealor caimacamilor scaunului Bucureştilor: Şerban Năsturel vei ban i Pană 
Negoescul vei vomic i Grigoraşco vei vistier i Nicolae Roset vei paharnic, Ianache 
biv vei agă. Ca să alegem moşia dumnealui al doilea logofăt care au cumpărat de la 
Sibiu partea nepotu-său lui Pană călugărul stânjini 600 de către Vlad logofăt. 

Deci, noi strângându-ne toţi la un loc am mers de am măsurat moşia pe trei 
locuri dupre obicei am găsit la căpătâiu despre Jilava s-au găsit stânjăni 600 dintr
această dat-am dumnealui Constantin Văcărescu al doilea logofăt stânjăni 490 şi 
am dat Vladului logofăt stânjăni 110, am dat la mijloc dumnealui vtori logofăt 
stânjăni 490 şi Vladului logofăt stânjăni 240 dat-am la căpătâi despre Ialomiţa 
dumnealui vtori logofăt stânjăni 590 şi Vladului logofăt stânjăni 160 şi am alăturat 
moşia dumnealui vtori logofăt pe din sus pe lângă moşia dumnealui cea hotărâtă 
mai din nainte vreme. Şi au rămas Vladu logofăt cu partea lui de moşie pe din jos 
de Perieţi trecând şi Ialomiţa până în ruptură şi am pus şi pietrele de către Vlad 
logofăt ci să aibă a-şi ţinea fieştecare clupe cum scrie mai sus. 
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Aceasta scriem. Mai 15 leat 7226 <1718>. 
Preda căpitan ot Gherghiţă. 
Ion căpitan. 
Deadul ceauş. 
Drăghici căpitan ot Speteni. 
Vladu căpitan. 
Gavrilă iuzbaşa ot Şchei. 

M.M.B., nr. 27.639 
Copie rom. din 1894, hârtie difolio cufi/igran (35x21 cm.). 

12. 
1718 (7226) mai 30 

ţ Dat-am această scrisoare a mea la mâna fie-mea, Bălaşei clucereasa, a lui 
Şărban vei clucer Greceanul ca să fie de credinţă cum să se ştie că tăcându-mi bine 
de mi-au găsit la păsul mieu bani de mi-au dat şi neputând să-i dau banii i-am dat 
nişte moşie ce am cumpărat la Mătăseşti în sud Ialomiţa, însă de la Papa ol 

Berileşti, stânjăni 150, stânjănul po taleri 1 şi de la Micul, fecior lui Mihai 
sarageao<a> ot oraş, ginerele lui Gherghie robul ot Mătăsăşti, stânjăni 75, stânjănul 
po taleri 1, şi de la Stoica, zet lui Ionaşco Mătăsăscul, stânjăni 1 O po taleri 1, care 
fac peste tot stânjăni 235 po taleri 1, taleri 235. Şi o am pohtit să o ia cu acest preţ 
ce o am cumpărat. 

Derept aceia i-am dat această scrisoare a mea ca să ţie şi să stăpânească ea1 

şi coconii dumneaei această moşie în veci după cum scrie zapis[u]I2 acestor 
vânzăt[o]ri3 căi o am dat-o de bună v[o]ia3 mea. 

Şi am scris cu mâna mea şi am iscălit ca să să creze. Mai 30 dni, leat 7226 
<1718>. 

Şărban Bojoreanul biv vei vomic4
• 

M.M.B., nr. 28.562 
Orig. rom„ hârtie difolio cu filigran (21,5xl6,5 cm.). Provine de la 

Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

'11. 
2 Scris peste slova „e". 
3 Rupt în orig. 
4 Semnătură autografă. 
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13. 
1718 (7226) iunie 27 

ţ Dumneavoastră 4 boiari, anume: dumneata jupăne Dediule Dedulescule i 
dumneata căpitane Dumitraşco Bagdate i părcălabe Neculae i Stoiane, sin Robe, 
sănătat<e>. Aceasta vă facem dumneavoastră voastră în ştire că aici la noi veni de 
ne spuse jupânul Dediul, snă jupânului Arion, pentru o moşie ce ar fi având la 
Buzău cu Negoiţă Măcrescul păhărnicelul şi de vreo 3 ani încoace au luat tot acel 
Negoiţă venitul podului ce iaste acolea, iar venitul de sohaturi şi de altele ce ar fi 
mai fost au luat iar tot el încă de câţiva ani. 

Deci, iată că v-am rânduit pe dumneavoastă boiari socotitori la mijlocul lor 
ci să căutaţi să vă strângeţi cu toţii la un loc fiind şi ei de faţă şi pre a măruntul cu 
dreptatea lui Dumnezeu să-i socotiţi şi de venitul podului şi de venitul moşiei şi pe 
cum veţi alege cu dreptate să-le daţi şi scrisoare la mână. 

Aşijderea să mai socotiţi dumneavoastră pe jupan Dedul şi cu un Tănasie 
herghelegeul pentru nişte vite ce i-au prăpădit. Şi iar cu dreptatea lui Dumnezeu pe 
cum veţi găsi să însemnaţi tot într-acea scrisoare mărturie. 

Aceasta scriem. Iunie 27 dni, leat 7226 <1718>. 
De binevoitoru dumneavoastră Ianache vei căpitan1 • 

M.M.B., nr. 13.569 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (16x21,5 cm). 

1 Semnătură autografă. 

14. 
1718 (7227) septembrie 10 

ţ Adecă eu, Oprea ot Albeştii, brat Neagoe, dat-am zapisul mieu la mâna 
jupânului Andrei Cocanul. Precum să să ştie că mi-au făcut bine şi mi-au dat bani 
gata, taleri 8, vechi, însă aceşti bani i-am luat eu cu osteneala lor de an zece an doi 
cât va sta asupra mea. Şi pentru aceşti bani iaste chiezaş şi platnic fratele mieu, 
Neagoe. 

Deci, când va pohti dumnealui banii să aibă aidarea cu mulţumit capetele i 
dobânda lor, iar nedând bani cu bine şi s-ar face vreo chieltuială au zeciuiala să fie 
tot de la mine. 

Şi pentru credinţa mi-am pus şi degetul mai jos ca să <să> crează. 
Şi am scris eu, Mitrea logofăt, cu zisa lor. Septemvrie 1 O dni, leat 7227 

<1718>. 
ţ Eu, Oprea ot Albeştii platnic. 
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ţ Eu, Neagoe, brat Oprii chiezaş şi platnic. 
ţ Eu, Părvul călugăr, martor. 

M.M.B., nr. 30.645 
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (22xl 5,5 cm.), o semnătură digitală în 

cerneală. Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

15. 
1718 (7227) septembrie 15, Bucureşti 

ţ Io Ioan voevod din mila lui Dumnezeu domnu şi oblăduitoriu Ţărăi 

Rurnăneşti. 

Dat-am domni<i>a mea această poruncă a domniei mele cinstitului şi 

credinciosului boiariului domniei mele Iordache Creţulescu vei spătar. Ca să aibă a 
ţinea şi a stăpâni satul Bercenii ot sud Pra<h>ova, cu casele şi cu ţiganii de acolo şi 
cu toate hotarăle câte ţin împrejurul Bercenilor, anume: Corlăteştii i Şoplea i 
Cemăteştii i Cătunul şi cu morile ot Dâmbul şi cu moşiia ce să chiarnă Ciocenii ot 
sud Saac. Pre lângă acestia să mai aibă a ţinea dumnealui şi a stăpâni satul Breaza 
ot sud Prahova, partea Tomei spătariul cu rumânii de acolo şi munţii ce să chiamă 
Clăbucetul cel Micu i stâna lui Furnică cu toate veniturile lor. 

Aşijderea să ţie dumnealui şi moşiia ce să chiarnă Săpăţenii ot sud Slam 
Rămnicu şi moşiia ce să chiarnă F ocşănei ot sud Buzău. 

I iarăş să mai stăpânească dumnealui moşiile ce să chiamă Obidiţii i Largul 
i Lata ot sud Ialomiţi. Aşijderea şi moşiia ce să chiamă Cioara ot sud Tel<e>orman 
şi moşiia ce să chiarnă Măgurele ot sud Elhov cu tot venitul acestor moşii de peste 
toate hotarăle. 

Aşijderea să mai stăpânească dum[n]ealui1 şi viile den Dealul Cernăteştilor 
pogoane 8 cu pimniţa cu casele şi cu toate dichisele lor şi viile din Dealul 
Finţeştilor pogoane 40 şi cu moşiia de acolo ot sud Saac. 

Într-acesta chipu să mai ţie dumnealui şi viile din Dealul Homeştilor ot sud 
Slamu Rămnicu. <C>U acestia toate dempreună amu mai dat dumisale ca să 

stăpâneasă şi casele de aici den oraşul domniei mele, din Bucureşti, ale Tomei 
spătariul, împreună şi cu ţiganii de aicea. Care acestea toate sate, moşii, vii, 
rumâni, ţigani, case câte s-au zis mai sus, fiindu ale Tomei spătariul, după ce s-au 
hiclenit el împotriva domnului şi ţărăi au rămas toate ce au avutu el pe seama 
domniei din poruncă împărătească. 

Deci, după ce den mila marelui Dumnezeu ni s-au încredinţat şi domniei 
noastre domniia şi stăpânirea pravoslavnicii Ţărăi Rumâneşti întâmplându-se vremi 
foarte turburate cât ajunsese ţara la mare primejdie şi stingere am silit domni<i>a 
mea de o am adus la oarecare linişte şi aşăzare cu mila puternicului Dumnezeu la 
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care potolire a relelor şi aşăzare a ţărăi cunoscând domni<i>a mea pre cinstitul şi 
credinciosul boiariu ce scrie mai sus Ianache Creţulescul vei spătar sârguitoriu întru 
toate cu mare credinţă spre slujba domniei mele şi a folosului ţărăi pentru multa 
sârguială şi dreapta dumnealui slujbă am vrut domni<i>a mea de l-am miluit şi l-am 
dăruit cu aceste sate, moşii, vii, rumâni, ţig[ a ]ni 1, case ce s-au zis mai sus ca să le 
stăpânească de acum înainte dumnealui cu bună pace precum le-au stăpânit şi 

Toma spă[t]ariul 1 încât să-i fie dumisale toate acestia stătă[t]oare1 , ohabnice şi 
nestrămutate şi nicidecum înstreinate de la dumnealui, nici de la coconii 
dumnealui. Pentru că după socoteala şi după pravila stăpânirilor celor vechi 
domniia iaste volnică a face ce-i va fi voia cu lucrurile celor ce se hiclenesc de 
către domni şi de către ţară au a le ţinea au a le dărui la obraze de cinste şi 
pricinuitoare folosului ţărăi precum au fost cinstitul şi credinciosul boiariu 
domni<e>i mele ce s-au zis mai sus. 

Drept aceia cu dragoste întru Hristos frăţească pohtim pre toţi 
pravoslavnicii domni carii vor fi stăpânitori creştineştii aceştiia ţărăi să păzească 
nestrămutată şi neclătită această danie a domniei mele şi să o întărească şi să o 
adevereze pentru ca şi milele domniilor sale să fie statornice şi nemişcate în urmă
le. Şi pentru ca să-i păzească Dumnezeu în domnie cu viaţă îndelungată şi cu 
pacinică stare şi în urma vieţii domniilor sale să le fie sufletele la răpaos vecinic 
pră care-le din domni au den neamul nostru au den pământeni, au din alţii streini să 
va ispiti să înstreineze această danie de la dumnealui au de la semenţiia dumnealui 
îl supunem blestemului celui vecinic şi osândirii de cătră faţa Domnului Nostru la 
înfricoşatul judeţu. 

Deci de vreme ce hotărârile şi daniile domnilor celor pravoslavnici să 
adeverează şi să întăresc cu hrisoave, iată şi domniia mea întărim şi încredinţăm 
această milă cu hrisovul domniei mele adeverindu-l şi cu tot sfatul cinstiţilor şi 

credincioşilor boiarilor celor mari ai divanului domniei mele: pan Şerban Năsturel 
vei ban i pan Matei Fălcoianul vei vornic i pan Pană Negoescul vei logofet i <p>an 
Iordache Creţulescul vei spătar i <p>an Grigorie vei vistiiar i pan Şerban Greceanul 
vei clucer i pan Ianache Stama vei postelnec i pan Nicolae Rosetu vei păharnic i 
<p>an Costandin Greceanul vei stolnic i pan Costandin Băleanul vei comis i pan 
Dane Damiian vei slugiar i pan Barbut Merişanul vei pitar. 

Şi ispravnic dumnealui Costandin Văcărescu} vtori logofăt. 
Şi s-au scris hrisovul acesta într-al doilea an al [d]omniei1 noastre în oraşul 

scaunului domniei mele, în Bucureşti, de Nicola logofeţelul i iereul, în luna lui 
septemvrie în 15 zile, de la Facerea Lumii 7227 <1718>. 

t 'io 
0

ÎWAH BOEBOA Ml:ll\OCT
0

il0 liolK'ilO rocnOAAP 

t 'iw 
0

ÎWAH BOEBOAA <m.p.> 
Pană Negoescul vei logofăt, procitelnomu. 
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M.M.B., nr. 69.900 
Orig. rom., hârtie difolio (46x31,5 cm.), stema Ţării Româneşti În cartuş 

pictat floral, litera iniţială ornată floral, titulatura domnească şi monograma 
domnească scrise cu soluţie de aur, sigiliu mijlociu domnesc În ceară, căzut. 

Bibliografie: ed.: Documente privind istoria oraşului Bucureşti, reci. resp. Florian 
Georgescu, Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti, 1960, p. 76-79 cu facs. (doc. 35). 
facs.: Documente feudale privind istoria oraşului Bucureşti şi a satelor 
învecinate aflate în colecfia Muzeului Municipiului Bucureşti, coord. dr. I. Ioniţă, 
Bucureşti, 2006, p. 54. 

1 Rupt în orig. 
2 Semnătură autografă. 

16. 
1718 (7227) octombrie 2 

ţ MHAOCT
0

iio lio:iK"ieio Hw "iw"" BOEBOA H rocnOA4pi. 3EMAe RA4XHCKoe. 

Dat-amu domniia mea această carte a domniei mele credinciosului 
boiariului domniei mele Manolachie biv vei agă de să aibă a ţinea şi a stăpâni aici, 
în Bucureşti, casele ce au fost ale lui Staico Bengescul cu locul şi cu curtea şi 
grădina, precum le-au stăpânit şi Staico mai denainte vreme, care case şi loc iastc 
în mahalaoa Prundului, între casele boiariului domni<e>i mele ce scrie mai sus şi 
între casele banului Costandin Ştirbeiu. Pentru că acel Staico Bengescul hainindu
se şi pre sine-şi lipsindu-se de casa lui, de bună voia lui au poftit de s-au dus să 
lăcuiască supt ascultarea altor stăpâniri streine. 

Deci, den poruncă împărătească luându-se unora ca acelora toate cele ce au 
avut aici pre seama domniei şi întâmplându-se aceste case de sănt alăturea cu 
casele dumisale agăi lui Manolache domniia mea am binevoit de am miluit şi le-am 
dăruit dumnealui ca să le aibă şi să le stăpânească cu pace. 

Drept aceia i-am dat domniia mea această carte a domni<e>i mele ca de 
acum înainte1 să ţie şi să stăpânească dumnealui aceste case cu locul, cu curtea, cu 
grădina precum le-au stăpânit şi Staico, să-i fie stătătoare şi neclătită în veci pentru 
că aşa iaste porunca domni<e>i mele. 

H N4KO A"H'kCT OOCT4Bl\"keM f'OCOOACTM MH. Octomvrie 2 dni, leat 7227 <l 718>. 
t "iw °iw4N BOEBOA4, MHl\OCT

0

i10 lio:iK°ielO rocnOA4p. 

t Hw "iw4N BWEBWA4 <m.p.> 
Procit vei logofăt. 
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M.M.B., nr. 25.081 
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (32,5x22 cm.), monograma 

domnească scrisă cu chinovar, sigiliu inelar domnesc în chinovar. Provine de la 
Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

Bibliografie: facs.: Documente feudale privind istoria oraşului Bucureşti şi a 
satelor învecinate aflate în colec/ia Muzeului Municipiului Bucureşti, coord. dr. 
I. Ioniţă, Bucureşti, 2006, p. 55. 

1
1HHAHHTE. 

17. 
1718 (7227) octombrie 27, las 

ţ Adecă eu, Ştefan Rătundul şi cu fă<me>iia-mea, Aniţa, şi cu feciorii 
noştri, scriem şi mărturisim noi de nimia siliţi nici asupriţi ci de a no<a>stră bună 
voie am vândutu a no<a>stră dre<a>ptă şarbă ţigancă, anume: Aniţa, fata Perţii 
lăutariului, care ţigancă mi-au fostu mie1 dată zestre de la socrul mieu, Dima 
pârcălabul ot Focşeni. Şi am vândut-o dumisale Dumitraşco Ră<co>viţi hatman şi 
giupănesăi dumisale şi cuconilor dumnialor, nepoţilor, strenepoţilor ca să le fie 
dumilorsale ro<a>bă ţigancă în veci. Şi avându [re]2 ace<a> ţigancă doi copii feţi şi o 
fată am luat eu fata şi am vândut-o dumisale căpitanului celui mare Afenduli de 
ceia parte de la Munteni şi am lăsatu parte ţiganului lui Tănase un copil ce au fostu 
mai mare fiindu Tănasie ţiganul cobzariul a dumisale hatmanului Dumitraşco. Şi au 
mai rămas ţiganca Aniţa cu un copil mic de doi ani, anume: Petre, şi având parte şi 
eu de pe ţigancă giumătate3 de copil şi l-am dăruit parte<a> aceia giumătate de copil 
dumisale hatmanului Dumitraşco iar pe Aniţa mi-au datu dumne<a>lui bani 
optusprăzece lei 2. Şi eu încă am dat-o dumisale ca să-i fie dumisale ro<a>bă 
ţigancă în veci, nime dintru feciori noştri să n-aibă tre<a>bă. 

Şi la <a>cestu zapis al nostru s-au tâmplat mulţi boeri cari-i mai gios să vor 
iscăli. Şi noi pentru credinţa am iscălit şi femeia me<a> au pus degetul ca să fie de 
bună credinţă. 

Ulas, leat7221 <1718> octombrie27. 
Az, Ştefan Rătondul [ ]4 
ţ Aniţa. 

[ ]4 spătar,martor 
[ ]4, martor 
[Radu Popescu ]4 vei ban, martor 
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Costandin [ J4 vei păhamic, martor 
[ J4 stolnic5

• 

M.M.B., nr. 13.546 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (31,5x22,5 cm.), o semnătură digitală 

în cerneală. 

1
MHAI. 

2 Fără sens. 
\1SM'hT44T. 
4 Indescifrabil.Reconstituire după Th. Rădulescu. 
s Semnături autografe. 

18. 
1718 (7227) noiembrie 10 

ţ Adecă eu, Mihaiu Japonca, împreună cu frate-mieu lane şi Ion Furduiu, 
feciorii Stoicăi, snă Tudoran ot Homeşti, făcut-am zapisul nostru ca să fie de bună 
credinţă la mâna dumnealui căpitan Dumitraşco Bagdat. Precum să să ştie că i-am 
vândut dumnealui moşie în Homeşti, însă partea noastră din moşul nostru Tudoran, 
care fiind 4 fraţi pe o jumătate de moş, anume Dragomir i Stoica i Negrei Neniul, 
feciorii lui Tudoran, ci Negre şi Neniul neavând feciori au rămas părţile lor la noi 
că le sântem nepoţi, însă noi am vândut partea unchiului nostru, lui Negre, iar 
partea unchiului nostru Neniului au rămas la verii noştri Tudoran şi cu fraţii lui, 
însă noi am vândut această moşie partea unchiu<lui> nostru, lui Negre, de peste tot 
hotarul, din câmp şi din pădure şi din siliştea satului şi din livezi, pe cum merge 
moşiia din cap până în cap şi ne-au dat dumnealui pe această moşie o iapă bună cu 
mânz[u] 1 şi dumnealui să aibă a stăpâni această moşie în veci coconii şi nepoţii şi 
strenepoţii dumnealui. 

Şi când am făcut acest zapis fost-au şi alţi oameni buni martori care-i mai 
jos să vor iscăli. Şi noi pentru mai adevărată credinţa ne-am pus numele şi degetul 
mai jos ca să să crează. 

Noemvrie 10 dni, leat 7227 <1718>. 
Eu, Mihaiu Japonca. 
Eu, lane Japonca. 
Eu, Ion Furduiu am vândut de a noastră bună voie. 
ţ Iordache [ ]2, martor 

[Pis, eu]3 erei Tudorache, snă popa Lupul, cu zisa lor. 
Eu, Mateiu, sin Ioşcu, martor 
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Eu, Mafteiu, martor4
• 

M.M.B„ nr. 13.520 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (30x21 cm.), o semnătură digitală în 

cerneală. 

1 Scris peste slova „i.". 
2 Indescifrabil. 
3 Rupt în orig. 
4 Semnături autografe. 

19. 
1718 (7226) noiembrie 18 

ţ Adecă eu, Buda, sne Budei ot Homeşti, dat-am zapisul meu la mâna 
dumnealui logofăt Toderaşco Gogălniceanul. Precum să să ştie că i-am vândut 
[patru ]1 6 pogo<a>ne de ţilenă, tufe pe unde au dat zăgănişte pe den sus la deal den 
gardul dumnealui, şi2 i-am vâ<mdut-o de a me<a> bună voie, de neme silit şi2 i-am 
vândut-o cu ştirea tuturor fraţilor mii de moşăi, den sus şi2 den jos, ca să-i fie 
dumnealui moşă<e> stătătoare în veci dumnealui şi2 coconilor dumnealui câţi 
Dumnezeu îi va dărui şi2 pogonul l-am vândut po taleri 1, care fac taleri 6 şi2 am 
luat aceşti bani toţi deplin în [m]âinile3 mele. 

Şi2 când am tăcut acest zapis au fost şi2 alţi oameni buni martori care-i i 
vor iscăli mai jos. şi2 eu pentru mai adevărata cridenţa mi-<a>m pus mai jos degetul 
în loc de pecete şi2 iscăletura ca să <să> crează. 

Noemvrie 18 dni, leat 7226 d 717>. 
ţ Ghiorghiţă Zăgan, martor 
ţ Eu, Buda, snă Budei ot Homeşti, vânzător 
ţ Lupul, sne Lupului ceauşul ot Homeşti, martor 
ţ Eu, Ghiorghiţă, sne Lupului ceauşul ot Homeşti, martor 
ţ Şărban, sin Drăghici 
ţ Ilie Datco, martor 
ţ Gogoraşco [Burdi... ]4, martor 
ţ Eu, N[i]ca5 logofăt, martor, sni Ion logofăt ot Bărăşti6. 

M.M.B„ nr. 13.523 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (30x22 cm.). 

1 Tăiat în orig. 
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2 
W'lt. 

3 Scris peste altă slovă. 
4 Indescifrabil. 
5 Scris peste slova „E''. 
6 Semnături autografe. 

20. 
1719 (7227) februarie 4 

ţ Adecă eu, Tud[ o ]r1
, snă Predei Găianul, dempreună cu fămeia mea, 

Anca, fata lui Matei ot Pleşoiu, i cu feciorii noştri, an[ u ]me1
: Tudor şi I[ ] 1, dat-am 

acest al nostru adevărat zapis ca să fie de mare [ere ]dinţă 1 [la] 1 mâna sfinţii sale, 
părintelui pop[ ei] 1 [l]ui 1 Datco, den mahalaoa Popi<i> Stoicăi. Precum să să ştie că 
noi de a n[oastr]ă 1 bună voie fiindu-ne păs ş[i] 1 greu la această la vreme de lipsă 
ne-am tocmit cu sfinţiia sa de i-am vândut o copilă de ţigan, anume: Ioana, fata 
Stancăi ţigane ii, ne[po ]a ta 1 lui Stănilă şi a Stanii [ ] 1 şi mie A<mcăi dată d[ e 
zestr]e1 de la maică-mea Dumitra, fata Neculii paharnic den Cărcea, [ ]1 Mihai 
postelnic şi preţul ei iaste drept, taleri [10]2, care luând noi aceşti bani toţi gata 
deplin în mâinele noastre. 

Drept aceia am dat acest al nostru adevărat zapis la mâna sfinţii sale ca de 
acum înainte3 să o stăpânească sfinţiia sa cu bună pace, însă sfinţiia sa şi coconii 
sfinţii sale, care Dumnezeu îi va dărui. 

Şi când am făcut acest zapis la tocmeala noastră au fost mulţi [o ]ameni 1 

buni mărturie, care mai jos să vor iscăli. Şi noi pentru mai adevărată credinţă 
întărit-am acest zapis cu numele puindu-ne şi degetele ca să să crează. Fevruarie 4 
dni, leat 7227 < 1719>. 

Eu, Tudor, sin Predii G~ăianul] 1 , vânzător. 
Eu, Costandin, [f]ratele Ancăi, martor 
ţ Eu, Anca, fămeia lui Tudor, vânzătoare. 
ţ Eu, Ghinea, m[ a ]rtor1 

ţ Eu, [ ]4 logofăt, martor 
ţ Drăghici cojocar, martor 
ţ Eu, Dumitraşco croitor, martor5

• 

Şi am [scris ... ]1 logofăt ot vei capitan [ ]1. 

M.M.B„ nr. 37.386 
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (32,5x22 cm.), 4 semnături digitale în 

cerneală. 

Bibliografie: ed.: Documente privind istoria oraşului Bucureşti, red. resp. Florian 
Georgescu, Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti, 1960, p. 79-80 (doc. 36). 
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facs.: Documente feudale privind istoria oraşului Bucureşti şi a satelor 
învecinate aflate în colecfia Muzeului Municipiului Bucureşti, coord. dr. I. Ioniţă, 
Bucureşti, 2006, p. 55. 

1 Rupt în orig. 
2 Scris cu altă cerneală. 
3

1NN411HTE. 
4 Indescifrabil. 
5 Semnături autografe. 

SUMMARY 
The artic/e presents written documents from the limes of ruler Jon Mavrocordat, 
owned by the Bucharest City Museum - twenty documents written on paper or 
parchment, issued during the 27 weeks of his reign while his brother, Nicolae 
Mavrocordat was inprison (until 13/24th Septernber, 1718). 
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LANSAREA VOLUMULUI 
„O JUMĂTATE DE VEAC ÎN SLUJBA 

ISTORIEI BUCUREŞTILOR" 
OMAGIU PROFESORULUI PANAIT I. PANAIT 

LA SO DE ANI 

Anca Beatrice Todireanu 

Într-o superbă zi de iarnă a anului 
2012, în ziua de 23 ianuarie, când Muzeul 
Municipiului Bucureşti împlinea 53 de 
ani de când a fost inaugurat în proaspăt 
amenajatul Palat Suţu, un eveniment de 
mare importanţă avea să se înfăptuiască 
aici. Aniversarea celor 80 de ani de viaţă, 
împreună cu lansarea volumului omagial, 
a celui care şi-a legat o mare parte din 
existenţa sa de acest Muzeu: Profesorul 
Panait I. Panait. Pentru cei care nu-l 
cunosc prea bine, voi puncta foarte pe 
scurt, câteva din momentele importante 
din viaţa Domniei Sale. 

S-a născut în luna noiembrie 193 I 
în localitatea Pietroiu (Jud. Călăraşi), în casa bunicului din partea mamei, Tănase 
Nicolae Bătăcel. Coincidenţa a făcut ca să se nască în luna şi anul când se inaugura 
în Casa Moruzi (Casa cu Lanţuri) mult aşteptatul Muzeu de Istorie al Municipiului 
Bucureşti, Muzeu pe care-l va sluji cu multă dăruire timp de 34 de ani!!! 

Tatăl său, Ion M. Panait, fiind proaspăt absolvent al Seminarului Teologic 
„Sf. Andrei" din Galaţi, este hirotonit preot unde este trimis, împreună cu soţia 
sa, doamna preoteasă Vasilchia şi cu micuţul Panait, în parohia Turkşmil, un sat 
de colonişti din Durostor. Părintele Ion M. Panait, s-a văzut deodată ajuns într-un 
sat uitat parcă de lume ... un sat fără Biserică, fără casă parohială, îară sediu de 
Primărie şi cu multe alte lipsuri, dar nu s-a lăsat... şi-a pus nădejdea în Dumnezeu 
şi cu sprijinul credincioşilor din sat, a ridicat Biserica şi o casă personală. Copilul 
Panait aici a avut primele contacte cu şcoala şi cu familia de profesori Georgescu, 
cărora le va purta un veşnic respect. La nici I O ani de viaţă, Panait, va trăi emoţiile 
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provocate de cedarea Cadrilaterului. Întreaga familie se vede nevoită să se refugieze 
la 5 km de Pietroiu în Comuna Jegălia, unde va urma clasele a III-a, a IV-a şi a V-a. 
Urmează apoi cursurile Liceului de băieţi „Ştirbei Vodă" din Călăraşi unde predaseră 
atât profesorul de istorie Dumitru Ailincăi Almaş cât şi soţia sa. 

Deşi se vedea doctor veterinar, examen pe care l-a promovat cu nota 8, 
destinul a făcut ca acest candidat să fie admis la Facultatea de Istorie a Universităţii 
„C. I. Parhon" din Bucureşti, fapt care i-a schimbat cu desăvârşire viaţa. Aici s-a 
dovedit a fi un foarte bun student dar şi un harnic arheolog, deoarece în vacanţe, 
îşi făcea ucenicia pe „Şantierul şcoală Suceava" sub coordonarea unor personalităţi 
marcante precum prof. univ. dr. Ion Nestor, prof. univ. dr. Virgil Vătăşianu, Corina 
Nicolescu ş.a. S-a folosit de fiecare prilej de a învăţa tot ce se poate de la emeriţii săi 
profesori şi nu numai. La scurt timp după terminarea Facultăţii, în ajunul Crăciunului 
din 1956, primeşte un frumos şi binemeritat cadou de sărbători: transferarea de la 
Societatea de Ştiinţe Istorice şi Filologice, unde lucra din 1 august acel an ca secretar, 
la Muzeul de Istorie al Municipiului Bucureşti, care era în prag de redeschidere. Intra 
într-un colectiv de oameni extraordinari şi bine pregătiţi: prof. univ. dr. Ion Ionaşcu, 
Petre S. Năsturel, M. Nicolau Golfin, Vlad Zirra e.t.c. şi a profitat din plin. A învăţat 
tot ce se putea de la toţi, iar mai târziu a învăţat la rândul său pe alţii, devenind apoi 
un reper pentru mulţi. Ca arheolog medievist, a cercetat neîncetat. A bătut malurile 
Dâmboviţei şi Colentinei, descoperind aşezările de la Câmpul Boja, Roşu, Străuleşti, 
Băneasa sat; a făcut cercetări la Măicăneşti, Curtea Veche, Curtea Nouă, Mănăstirea 
Tânganu, Sf. Gheorghe Nou şi multe-multe altele. 

În 1984, arheologul Panait, a devenit Directorul Panait, urmând să conducă 
cu multă pricepere Muzeul Municipiului Bucureşti până în 1990, când au venit 
vremuri noi cu oameni noi. A fost o periodă frumoasă şi rodnică dar şi foarte 
tensionată şi dureroasă mai ales în anii 1985-1986, anii marilor demolări sau translări 
de monumente remarcabile ale trecutului bucureştean. Ca Director, dar mai ales ca 
iubitor de neam şi credinţă a făcut tot ce-a putut şi cât a putut, pentru a salva edificiile 
de patrimoniu aflate în calea buldozerelor demonice. 

Din anul 1990, s-a dedicat catedrei de Istorie şi sutelor de studenţi, masteranzi 
şi doctoranzi, care au călcat pragurile Facultăţilor de Istorie „Ovidius"din Constanţa 
şi „Dimitrie Cantemir" din Bucureşti. Priveşte cu bucurie către toţi iubitorii acestei 
discipline frumoase, toţi cei care i-au cerut sprijinul, şi care i-au urmat profesia. 

Lasă în urmă o bibliografie impresionantă de importante lucrări generale, 
articole, studii, conferinţe şi multe altele. Evident că pentru întreaga sa activitate 
profesională, a fost recompensat pe măsură. Amintim acum „Meritul Cultural" 
înmânat cu ocazia sărbătoririi a 500 de ani de la atestarea Bucureştilor, precum şi un 
al Ii-lea, în rang de „Comandor" dat în urma descoperirilor de la Palatul Voievodal 
„Curtea Veche". De asemenea a primit „Diploma de Onoare Sfântul Apostol Andrei-
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Ocrotitorul României" din partea Patriarhiei Române; Diploma „In Honoris" acordată 
de Primăria Generală a Capitalei şi multe altele. 

După cum observăm, merite, diplome şi medalii i-au tot fost acordate de-a 
lungul anilor, însă Domnului Profesor, (cum îmi place mie să-i spun), îi mai lipsea 
ceva din bucheţelul cu amintiri: un Volum Omagial! 

Onoarea şi bucuria a fost a noastră, a Muzeului Municipiului Bucureşti, 
adică a Instituţiei pe care Domnia Sa, domnul profesor PANAIT, a slujit-o o jumătate 
de veac. Este adevărat că ideea acestui volum omagial a venit din afara Muzeului 
nostru, şi anume de la domnul profesor univ. dr. Ioan Opriş; Domnul Director dr. 
Ionel Ioniţă, a primit-o cu bucurie, iar domnul dr. Gheorghe Mănucu-Adameşteanu, 
şeful Secţiei de Arhelogie, a pus-o în practică, ajutat fiind de colegele de la Secţia de 
Istorie: Mihaela Rafailă şi Beatrice Todireanu. 

Timpul foarte scurt avut la dispoziţie a dus la o mică întârziere, iar Volumul 
Omagial, deşi a văzut lumina tiparului în decembrie 2011, s-a bucurat de lansare 
abia în ianuarie 2012. S-a lucrat intens ... mulţi colaboratori şi prieteni ai Domnului 
Profesor au dorit să contribuie la alcătuirea acestui volum, fapt care a dus la realizarea 
a două volume în loc de unul! Şi cu toate acestea, tot nu am reuşit să-i mulţumim pc 
toţi şi să-i introducem pe toţi. Ne cerem iertare faţă de toţi aceştia. Au rezultat două 
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volume îngrijite, cu texte frumoase şi importante scrise de personalităţi ale vremii şi 
nu numai. Mă rezum la a aminti doar câteva: Vicepreşedintele Academiei Române 
Dan Berindei, Academician Ştefan Ştefănescu, Academician Dinu C. Giurescu, 
Episcop dr. Emilian Lovişteanu, Director dr. Ionel Ioniţă, prof. univ. dr. Ioan Opriş, 
Protoiereu dr. Dinu Pompiliu, pr. dr. Florin Şerbănescu, prof. dr. Radu Ciuceanu, 
prof. univ. dr. Constantin Rezachevici, Constanţa Costea, prof. univ. dr. Tereza 
Sinigalia şi mulţi alţii, cărora le mulţumim pentru toate. Odată lucrarea editată, am 
pornit la lansarea ei. 

Iată-ne ajunşi la data de 23 ianuarie 2012, când Muzeul Municipiului 
Bucureşti împlinea 53 de ani de existenţă în acest palat. Tot acum avea loc lansarea 
Volumului Omagial „ O jumătate de veac în slujba istoriei Bucureştilor. Omagiu 
Profesorului Panait I. Panait la 80 de ani". O pace şi-o bucurie plutea parcă pe 
holurile bâtrânului palat. În jurul orei 11, intrau pe uşile muzeului, invitaţii. Revedeai 
acum colegi, studenţi, masteranzi, doctoranzi, profesori, prieteni, rude şi alte chipuri 
dragi sărbătoritului nostru şi nu numai. 

Da, domnule profesor Panait, cu toţii am venit, în număr mare, să vă vedem, 
să ne bucurăm de Domnia Voastră, şi să sărbătorim împreună cei 80 de ani de viaţă. 
Sala de conferinţe a Muzeului nostru s-a dovedit însă neîncăpătoare. Era plină de 
invitaţi, mulţi dintre ei rămând chiar pe hol. 
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Prezidiul a fost format din Dl. Director dr. Ionel Ioniţă, dl. academician 
Răzvan Theodorescu, dl. academician Alexandru Vulpe, pr. dr. Florin Şerbănescu, 
dl. Director Marius Damian, reprezentantul Primăriei Generale şi profesorul Panait 
I. Panait. Directorul Muzeului Municipiului Bucureşti, a deschis manifestarea 
povestindu-ne când şi cum l-a întâlnit pe dl. prof Panait, urmând apoi să de-a 
cuvântul fiecărui invitat din prezidiu. Cu toţii şi-au depănat amintiri frumoase, legate 
de sărbătorit, şi nu numai, vizibil bucuroşi şi emoţionaţi, încheindu-şi cuvântările, 
evident cu un călduros „La mulţi anii" 

Astfel am aflat că domnul academician Răzvan Theodorescu, îl cunoaşte 
pe Profesorul Panait de peste 55 de ani, de când făcea parte din „ echipa de studen/i 
de aur". Îl întâlnea la cercurile ştiinţifice, unde era foarte activ, deschis şi simpatic. 
având un mare rol în „popularizarea muzeului". Tot referitor la Profesorul Panait, 
domnul academician ne-a dezvăluit că a fost un istoric „ care a riscat mult în timpul 
demolări/or", iar acum la acest ceas aniversar, afirmă cu tărie că este „ întruchiparea 
Muzeului". Şi-a încheiat cuvântarea felicitând Ml,lzeul pentru această manifestare 
frumoasă care are drept scop aniversarea unui veteran al său atât de iubit şi preţuit. 

A urmat academicianul Alexandru Vulpe, care emoţionat, ne-a spus că îl 
admiră pe domnul Panait pentru felul în care a condus Muzeul şi pentru că a ştiui 
să-i salveze prestigiul. A încheiat, mărturisind că are emoţii şi că se bucură nespus de 
mult că poate să-i transmită aici un călduros „La mulţi ani"! 

A continuat apoi părintele Florin Şerbănescu, care ne-a asigurat că nu a venii 
singur la această sărbătoare, ci a adus cu Sfinţia Sa şi duhul pr. Nicolae Şerbănescu. 
tatăl său şi bun prieten cu domnul Panait. Ne-a povestit cum dl. Profesor, deseori cârni 
cobora Dealul Arsenalului îi vizita şi discutau lucruri interesante legate de istori11 
acestui neam. Ne-a mărturisit că Profesorul Panait „ era o prezenţă arzătoare", şi dl 

a astăzi este un „reper". A încheiat cu o afirmaţie cu care suntem toţi de acord: „,.,. 
bine că avem la cine ne uita"! 

A urmat o surpriză foarte frumoasă pentru noi toţi: prezenţa şi felicitam• 
rostită de doamna Rodica, fiica prof. Florian Georgescu. Ca reprezentantă a distins1·1 
sale familii, l-a salutat călduros pe domnul profesor Panait, afirmând că tatăl său s-111 
fi bucurat să fie prezent, dar „ de acolo de sus veghează asupra noastră". 

Vizibil copleşit de emoţii frumoase, domnul profesor Panait a simţit nevo111 
să se destăinuie. Încă de la început ne-a mărturisit că „se simte iubit" şi a mulţu11111 
pentru gândurile, urările frumoase dar mai ales pentru acest moment unic. Nl· 11 

mărturisit, cu modestia-i caracteristică că, din păcate, „ nu a putut atinge vârful la cm, 
s-au situat înaintemergătorii săi". A urmat apoi o scurtă prezentare a începuturi 1111 
acestui Muzeu, dar a adus şi un elogiu profesorului emerit dr. Ion Ionaşcu, cn11 
a făcut din acest Muzeu al Bucureştiului o ,,Instituţie de excepţie" şi-a format 1111 

„ colectiv cu modele deosebite". Apoi, cu tristeţe atât în suflet cât şi pe chip, 111· 11 
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rugat să ţinem un moment de reculegere pentru colegul şi fostul său Şef de Secţie, 
devenit profesor universitar doctor la Paris, Petre Ş. Năsturel. 

A fost urmat imediat de profesorul univ. dr. Ştefan Olteanu, care a adus 
mulţumiri conducerii acestui Muzeu pentru invitaţia de a fi alături de sărbătorit, dar 
şi de ai săi importanţi invitaţi, după care a depănat câteva amintiri despre „ vestita 
echipă care a instituţionalizat Arheologia Bucureşteană". 

Apoi a luat cuvântul profesorul univ. dr. Ioan Opriş, care ne-a spus foarte 
tare şi răspicat că „profesorul Panait a venit la timp", chiar dacă vremurile erau 
„ teribile şi pline de contradicţii şi realizări". „A avut şi bune şi rele de înfruntat. 
Şi-a arătat marile şi distinsele sale calităţi într-o echipă cu mari personalităţi". De 
asemenea „ a avut relaţii care trebuie reevaluate odată cu colecţionarii. A păstrat 
reia/ii cu colec/ionarii. S-a bucurat de un sim/ al artei remarcabil". Totodată, 
profesorul Ioan Opriş, a ţinut să sublinieze că „Domnul Panait este providenţial 
pentru Muzeologie, Arheologie şi Istorie"; în „ Muzeografie fiind un reper". Îşi 
amintea că în 1974, profesorul Panait spunea „Muzeul trebuie să-şi deschidă 
larg şi democratic uşile". A făcut-o prin sutele de Conferinţe publice, evidenţiind 
bogăţiile culturale ale capitalei. 

Profesorul Panait a fost un exemplu şi pentru alte oraşe, „ în ceea ce priveşte 
legătura directă cu cercetarea arheologică şi istorică". Prin profesorul Panait, acest 
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Muzeu a făcut-o concret. De asemenea a ţinut să ne amintească: „ Vasile Drăguţ 
ţinea sesiuni aici, şi nu întâmplător". Patosul cu care ne-a vorbit distinsul profesor 
Ioan Opriş ne-a fermecat pe toţi. S-a grăbit să încheie, nu înainte de a mulţumi 
realizatorilor acestui Volum Omagial, dar şi al acestei manifestări, neprecizând însă, 
din modestie, un amănunt foarte important pe care l-am subliniat şi anterior: Domnia 
Sa a fost iniţiatorul acestui proiect. 

I-a adus domnului Mănucu Adameşteanu felicitările binemeritate, pentru efortul 
uriaş depus în redactarea acestui volum, dar şi colaboratoarelor sale, prezente în sală. 

A urmat "motoraşul" acestui eveniment aniversar, domnul arheolog dr. Gheorghe 
Mănucu-Adameşteanu, care a descris în câteva cuvinte cum s-a ajuns la lansarea acestui 
volum omagial şi la această frumoasă zi. A ţinut să mulţumească călduros domnului 
Director dr. Ionel Ioniţă, pentru sprijinul acordat, a mulţumit sponsorului principal, Pr. 
Vasile Ioana, colaboratoarelor sale, precum şi tuturor celor care au contribuit şi au sprijinit 
această acţiune. Intervenţia Domniei Sale s-a sfârşit urându-i domnului profesor Panait 
multă sănătate, pace şi multe bucurii alături de toţi cei dragi! 

SUMMARY 
A number of noted personalities of the Romanian cultural life, such aJ 

Vicepresident of the Academy of Romania Dan Berindei, Academician Ştefan 
Ştefănescu, Academician Dinu C. Giurescu, Bishop Dr. Emilian Lovişteanu, th1• 
Manager of the Bucharest City Museum Dr. Ionel Ioniţă, Prof. Univ. Dr. Ioan 
Opriş, Archpriest Dr. Dinu Pompiliu, Pr. Dr. Florin Şerbănescu, Prof. Dr. Radu 
Ciuceanu, Prof. Univ. Dr. Constantin Rezachevici, Constanţa Costea, Prof. Univ. 
Dr. Tereza Sinigalia were presen! at the Soutzou Pa/ace, on January 23rd, 2012, to 
celebrate 53 years since the Bucharest City Museum has been housed by this above/ 
mentioned edifice - one of the most important well preserved palaces in the center 
of the Roman ian capital - and a/so 80 years of life of one of the former manager.1· 
ofthe Museum, prof.dr.Panait I.Panait, reputed historian, whose whole activity wa.1· 
dedicated to Bucharest. 
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ALEXANDRU ŢIPOIA (1914-1993) 
LA 15 ANI DE ETERNITATE 

O OPERĂ DE CONSTRUCTOR 

241 

George Tzipoia 

Artist exhaustiv, complex şi complet, unic în genul său printre artiştii de 
frunte ai generaţiei sale, Alexandru Ţipoia a fost, înainte de toate, cu predilecţie, un 
Constructor de imagini, un Arhitect al formelor plastice, un artist al Permanenţelor, 
al Definitivului, al Eternului ca atitudine artistică. 

Din panoplia sa artistică nu i-a lipsit nicio modalitate a exprimării. S-a 
manifestat cu dăruire şi pasiune în Desen (toate tehnicile), Pictură (toate tehnicile), 
Gravură (toate tehnicile), Sculptură (tehnici variate), Artă decorativă (tapiserie, 
broderie, mozaic, ceramică, etc), Pictură Murală bisericească şi Restaurare de 
pictură la Monumentele Istorice, etc. Aşadar, condiţia sa artistică supremă a fost 
„Totalitatea", „Întregul", deci „Risipirea", căreia să nu-i scape nimic, cea care 
i-a caracterizat „prea plinul" tumultului alcătuitor, tumult pe care n-a ezitat să-l 
facă vizibil de-a lungul unei vieţi dăruite cu pasiune artei, aşa cum niciunul din 
contemporanii săi nu a făcut-o. 

Alexandru Ţipoia este un artist de un „cu totul alt tip" decât marii colegi 
ai generaţiei sale, atât de bine cunoscuţi, iubiţi, apreciaţi şi pentru că previzibili şi 
mereu identici, cu uşurinţă clasificaţi. 

Ceea ce caracterizează cu obstinenţă Opera lui Alexandru Ţipoia este tocmai 
unicitatea ei ca Imprevizibilitate, imposibilitatea de-a o stăpâni cu uşurinţă din afară 
ca privitor, ca amator sau ca administrator profesionist al Fenomenului artistic. 

Faptul că Operei nu-i putem găsi cu uşurinţă un sertăraş în care să o cazăm pentru 
a o clasifica, pentru a pune ordine în gândirea culturii noastre plastice, este un handicap 
pentru toţi, căci ea Scapă în permanenţă unei uşoare conştientizări, unei rapide clasificări, 
iar omul nu iubeşte şi nu se apropie de ceea ce nu controlează., de ceea ce îi scapă. 

Faptul că Opera lui Alexandru Ţipoia în ansamblul ei nu iese în întâmpinarea 
unor sensibilităţi şi obişnuinţe bine stabilite, ci din contră, rupe aceste obiceiuri, 
deconcertează, descumpăneşte, deranjază, dă de gândit, este o consecinţă a inadecvării 
demersului său plastic la modalitatea obişnuită a omului curent de-a înţelege şi de
a-şi apropia percepţia artistică. Dar nu artistul trebuie să urmeze gustul şi nevoile 
societăţii, ci societatea trebuie să-l urmeze pe artist, dacă poate, în cercetările şi 
cuceririle sale interioare. 
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Cu toate acestea, aş spune tocmai de aceea, Opera lui Ţipoia se aşază cu 
greutate şi statornicie la întretăierea a trei mari curente ale artei româneşti, curente 
reprezentate în epocă de trei mari personalităţi ale plasticii noastre: Ciucurencu (n. 
1903), postimpresionist; Baba (n. 1906), clasicizant; Ţuculescu (n. 191 O), expresionist 
şi expresionist abstract. 

Acestor atitudini plastice, Alexandru Ţipoia le opune o viziune arhitectonică, 
de factură sintetică, abstrăgând esenţialul din natură şi redându-l ca pe o concluzie 
plastică, o dorinţă şi o nevoie de organizare a spaţiului (a suprafeţei pânzei) diferită 
de cea a iluştrilor săi colegi. La el dorinţa era să răzbată calmul, reculegerea extatică, 
forţa spiritului fără gesticulaţie inutilă, reducerea la maxim a mijloacelor utilizate, 
apropiindu-se oarecum de ceea ce s-a numit ulterior „arte povera". 

Această dorinţă de epurare a imaginii plastice din arta lui Ţipoia, venea 
ca o replică, ca o opoziţie la postimpresionism, din care s-a alimentat din belşug 
expresionismul, răspândite ambele în epocă în arta românească. 

Dar cum nu te alcătuieşti organic, ca fiinţă „contra" cuiva, ci eşti emanaţia 
propriei tale structuri interioare, pictorul s-a lăsat sedus de puterea de convingere a 
unui mod de exprimare, preluând generos dar parcimonios, de pretutindeni, tot ce-i 
corespundea, fără prejudecăţi, fără angoase, creându-şi cu timpul un stil personal, 
recognoscibil, plin de o modernitate reţinută şi de o sobră intelectualitate. 

Pânzele lui Ţipoia sunt încă de timpuriu „simple", „epurate", simple ca formă 
compoziţională, dar complexe, concentrate ca un aforism, esenţializate prin „stilizare", 
ceea ce le apropie întrucâtva de cubism, amintindu-l, lară să fie însă cubiste, căci 
tehnica nu insistă pe volum, ci numai îl sugerează, cu discreţie şi rafinament. 

Încă din 1937, de la vârsta de 23 de ani, Alexandru Ţipoia se adună în jurul 
unui nucleu solid, plin de poezie şi armonie al formelor, sugerând materialitatea „în 
plan", punând „emoţia plastică" în slujba unui concept al sintezei. Desenele sunt 
revelatoare pentru înţelegerea plastică a picturii sale în ulei. Ampla sa expoziţie din 
28 ianuarie- 20 februarie 1940 de la Sala Ileana (Cartea Românească), din Bucureşti, 
este încununarea unui efort plastic deosebit şi distanţarea netă de tot ceea ce pictura 
românească practica la acea vreme. În 1943, profesorul George Oprescu recunoştea 
într-un articol din Universul că „Dna Rădulescu şi Ţipoia reprezintă la noi două din 
curentele „modeme" cele mai Înaintate". 

Şi totuşi, în acel moment, nici Magdalena Rădulescu, nici Horia Damian 
nu ajunseseră la sinteza oferită de Al. Ţipoia. Ambii iubind materia plastică, mai 
rătăceau prin secvenţe subalterne: prima căutându-şi reperele în arta etruscă, sub 
înrâurirea picturii lui Massimo Campigli, desigur fără a le găsi simultan, al doilea, 
aplecându-se spre interpretarea naturii imediate, parcă subjugat de farmecul ei dar 
şi de viziunea lui Corneliu Baba, de la acea epocă. Ambii au părăsit România şi s-au 
realizat în mod firesc, în lumea liberă a occidentului. Dar în timp ce ei plecau, aşa cum 
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au făcut-o atunci şi Alexandru Istrati şi Natalia Dumitrescu, prieteni cu Alexandru 
Ţipoia, acesta făcea greşeala ireparabilă de-a se întoarce în 194 7 din Italia, pentru a 
se găsi instantaneu, prizonierul pe viaţă, fără scăpare, al Gulagului roşu. 

Drumul artistic al lui AL Ţipoia va fi marcat din acel moment cu brutalitate 
de „Starea de Captivitate", de „Stressul permanent" şi de „Exilul interior supus 
Terorii exterioare" în care artistul a trebuit să-şi ducă viaţa şi să-şi elaboreze Opera. 

Condiţiile politico-sociale ale Comunismului şi-au pus amprenta asupra 
sensibilităţii sale artistice excepţionale, subminând-o, destabilizând-o, aşa cum nu s-a 
întâmplat nici cu Ciucurencu, nici cu Baba, iar din cu totul alte motive nici cu Ţuculescu. 

Privind de unde s-a plecat şi văzând unde s-a ajuns în opera sa, deci privind 
„traseul" creaţiei, nici Ciucurencu, nici Baba, nici Ţuculescu nu au avut un parcurs 
de o asemenea bogăţie, de o asemenea deschidere a „cercetării plastice'', pornită 
dintr-o „nelinişte continuă'', dintr-o „nemulţumire continuă". Condiţia lui artistică 
este similară şi extrem de apropiată cu cea a cercetătorului ştiinţific, numai că 
domeniul său de activitate este arta, transmiterea emoţiei sub formă de concluzie, 
printr-un limbaj plastic redus la esenţă. Lucru remarcat de altfel şi de Ion Frunzetti, 
încă din 1946, la expoziţia lui Ţipoia de la Ateneul Român: „Departe de a fi ajuns 
la o formulă, pe care să o considere reţetă universală, confecţionând la infinit după 
indicaţiile ei, Ţipoia preferă să păstreze fiecărui tablou caracterul de experienţă". 

Şi s-ar putea spune că neliniştea, nemulţumirea este condiţia sa primordială: 
nemulţumirea, precum cea a omului de ştiinţă, pentru că numai ea poate mişca şi 
împinge implacabila maşinărie a spiritului într-un efort continuu de autodepăşire, 
până la paroxism. 

Această nevoie interioară de depăşire de sine, l-a salvat pe pictor, de-a 
lungul deceniilor de impus şi constrângător „Realism socialist'', să eşueze într
un lamentabil formalism, într-o schemă artistică prestabilită, practicată de marea 
majoritate a artiştilor deceniilor 6 şi 7 ale secolului XX. 

În perioada cea mai neagră a istoriei României, după 1948, artistului îi cade 
în sarcină responsabilitatea întreţinerii întregii familii formată din şapte persoane, 
nimeni ne mai având nici un venit, prin confiscarea proprietăţii funciare, tatăl său 
având „domiciliul obligatoriu'', ca moşier, iar fratele său fiind închis, şapte ani şi 

jumătate, până în 1956, pentru „activitate contra clasei muncitoare". Alexandru 
Ţipoia, ca artist necolaboraţionist, din 1949 „tras pe linie moartă" până la Revoluţia 
din decembrie 1989, face faţă onorabil terorii impuse în artă de autorităţi, începând 
cu Partidul Muncitoresc Român, apoi cu Partidul Comunist Român, în vederea 
creării „omului nou". 

Paralel cu arta „figurativă" din care trebuie să-şi întreţină acum familia, gândeşte 
abstract în continuare, face artă pentru sine, fără să expună, îşi continuă cercetarea care îl 
va scoate din acest „impas" impus, care nu-i era nici propriu, nici firesc. 
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Cum fiecare individ în parte, a trebuit să plătească într-un fel sau altul, cu 
libertatea, fie ea şi de expresie, gulagului comunist, pictorul a plătit-o cu arta sa 
„realistă", dar nefăcând niciodată rabat la calitatea plastică propriu-zisă. Calitatea 
artistică a operei este salvarea sa întru eternitate. 

După 1960, evoluţia sa plastică îşi reia oarecum cursul iniţial, constrânsă 
tot mai puţin de cerinţe de ordin politic. Arta sa îşi continuă aventura cercetării 
pentru propria nevoie a existenţei, materia se structurează iarăşi după propriile nevoi 
spirituale ale sufletului artistului. Imaginile lucrărilor sunt acum mai sobre, evocând 
„teme abstracte", cu „tentă" existenţială, filosofică, dezvoltate pe cicluri mari, care 
acoperă două, trei decenii. 

Aşa au luat naştere ciclurile „Instrumentelor muzicale", al „Cariatidelor", al 
„Mişcărilor ondulatorii", etc. 

Opera lui Alexandru Ţipoia triumfă cu o apoteoză plastică de o infinită 
sensibilitate, de o calitate spirituală deosebită, marcându-şi teritoriul său propriu, cu 
eleganţă, discreţie şi forţă, în spaţiul spiritualităţii româneşti. 

Încă necunoscută suficient, la nivelul pe care creaţia sa o merită şi impune, 
opera sa este în continuare victima moştenirii mentalităţii comuniste. 

Muzeul Naţional de Artă al României, spre ruşinea sa, nu expune decât o 
singură lucrare, din 1941, pe când artistul avea 27 de ani, în timp ce opera sa acoperă 
mai bine de jumătate de secol de cercetare plastică, iar lucrări ale artistului se mai 
află în depozitele de la subsol ale muzeului. Trebuie, de asemenea, să subliniem 
faptul că Muzeul Naţional de Artă al României în noul său volum de prezentare al 
Galeriei de Artă Românească Modernă, editat în 2001, îl omite total pe Alexandru 
Ţipoia. Nu numai că nu-i reproduce opera expusă în muzeu, dar nici măcar nu-i 
pomeneşte numele, printre celelalte citate (unele de-a dreptul nesemnificative pentru 
Istoria Artei Româneşti), ca şi cum artistul n-ar fi existat, cu toate că Muzeul i-a 
organizat în 1998 o expoziţie Retrospectivă, ce-i drept, care a durat foarte puţin 
timp pentru că era prea valoroasă şi interesantă şi nu convenea Direcţiei. Tot aşa nu 
convenise nici vechii Direcţii a Muzeului din regimul comunist, care a făcut totul ca 
Retrospectiva Alexandru Ţipoia să nu aibă loc cu toate că era în „planul" muzeului, 
dar numai fictiv. Iată tradiţia şi moştenirea comunistă cum acţionează şi astăzi! 

Cât de bogaţi suntem, pentru a ne putea permite să ignorăm operele 
capitale! 

În acelaş timp, Istoria adevărată a artei româneşti aşteaptă răbdătoare să fie 
în sfârşit scrisă. 

(J'ext apărut în revista Căminul Românesc de la Geneva, septembrie, 2008) 
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SUMMARY 
Alexandru Ţipoia was a complex artist; his work comprises drawings, 

paintings, sculptures, decorative arts (tapestries, mosaics, ceramics), engravings. 
Yet, his work was occulted by the Communist regime, and its revival means a great 
challenge for his son, George Tzipoia and his family, al/ involved in restoring the 
rightful place within the highest ranks of the Romani an modern fine arts, of Alexandru 
Ţipoia s achievements. 
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FILELE DE ISTORIE 
ALE PALATULUI SUŢU 

dr. Nazen Peligrad 

Albumul îşi propune să facă o cuprinzătoare imagine a contextului social din 
prima jumătate a secolului al XIX-iea care pune în valoare palatul şi cuplul Suţu. 

Am început acest proiect în urmă cu 3 ani şi finalizarea lui se va concretiza 
prin publicarea acestei monografii. Pe lângă faptele istorice descrise am vrut ca 
această lucrare să imprime asupra cititorului acel tip de moştenire care se transmite din 
generaţie în generaţie, grija pentru cunoaşterea şi păstrarea amprentei trecutului. 

Bucureştiul era cunoscut ca un oraş grădină având o dezvoltare urbană 
aleatorie, ca multe alte capitale europene, sărăcia şi opulenţa coexistând în acelaşi 
context social. 

Secolul XIX a avut o importanţă deosebită pentru dezvoltarea economică, 
administrativă şi socială a Ţărilor Române reflectată prin stabilirea unei strânse relaţii 
de prietenie cu Franţa, prin rolul pe care l-a avut Napoleon al Iii-lea în constituirea 
României 1• Trebuie să menţionăm simbioza dintre cultura constantinopolitană şi cea 
occidentală, cu precădere cea venită de la Paris. La începutul secolului al XIX-iea a 
început un proces de modernizare a societăţii care a dus inevitabil la preluarea mai 
mult sau mai puţin conştientă a unor influenţe vestimentare, culinare, mobiliare şi 
a interioarelor, în stilul modei pariziene.2 Este o perioadă de tranziţie de la epoca 
fanarioţilor, prin renunţarea la limba greacă şi asimilarea limbii franceze. 

Balurile familiei Suţu au început după căsătoria lui Grigore cu Irina 
şi concurau cu cele ale familiei Oteteleşeanu în casele de pe Podul Mogoşoaiei, 
transformate după 1900 în terasa Oteteleşeanu, iar din 1933 s-a construit Palatul 
Telefoanelor. 3 

La Palatul Suţu erau baluri în fiecare duminică, unde gazdele păstrau un 
anumit protocol: Grigore îşi primea invitaţii de sus din capătul scării, iar Irina avea 
o grijă deosebită pentru invitaţi. Valsurile lui Strauss, umpleau toate saloanele 
stilate, iar fineţea siluetelor tinerelor domnişoare nu trecea indiferentă domnilor. Join 
aveau seară dansantă. Mai erau organizate două baluri mari dintre care unul eru 
costumat. Cel mai spectaculos era cel organizat de ziua lui Grigore Suţu din 30 

l. D. Berindei, Napoleon al III-iea şi constituirea României, Napoleon al Ill-lea şi Principatele Române, 
Muzeul Naţional de Artă al României, Bucureşti, 2008, p. 26-29. 
2. C. C. Giurescu, Istoria Bucureşti/or, ediţia a II-a revăzută, Editura Vremea, Bucureşti, 2009, p. 270. 
3. Ibidem, p. 463 si urm. 
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ianuarie. Toate saloanele se deschideau inclusiv cel roşu cu brocart şi cel galben 
(Sala Oglinzilor) cu stucaturi. Grigore Suţu îşi aştepta invitaţii la intrarea de jos, 
îară mânuşi, pentru domnitorul Carol I, ţinând într-o mână un candelabru cu 
lumânări aprinse conducându-l pe scară până în salonul de recepţie, unde era Irina 
Suţu. Invitaţii aşteptau în linişte ca domnitorul să treacă prin faţa fiecăruia vorbind 
cu toti invitaţii. S-a păstrat o scrisoare din anul 1870 a Irinei Suţu trimisă familiei 
Hagi Mosco unde se spune că domnitorul a venit însoţit de fratele său, princepele 
Frederic, dar că doamna s-a scuzat fiind suferindă. Pentru a completa acest program 
cultural organizau şi serate artistice, comedii de salon, în limba franceză, avându-i 
ca invitaţi pe diverşi cântăreţi şi actori. În fiecare duminică familia Suţu primea 
invitaţi. El primea invitaţii, ca de obicei, înmănuşat în capătul de sus al scării, 
iar soţia sa aşezată pe o canapea, primea înclinări şi sărutări de mâini. În timpul 
balurilor era neobosită având grijă să nu lipsească nimic de la bufet şi să aibă grijă 
de invitaţii care nu aveau partener de dans. 

Acestea sunt doar câteva detalii care se pot descoperi citind viitoarea 
monografie a palatului Suţu. 

SUMMARY 
The text signals the preparation of an album dedicated to the Suţu family -

an important noblemen family of Greek origin, whose members fu/fii/ed important 
politica/ tasks boith in Walachia and Moldavia. It is the Suţu Pa/ace that houses the 
Bucharest City Museum of today. 
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REŞEDINŢA BOIERULUI DINICU GOLESCU 
DE PE PODUL MOGOŞOAIEI 

dr. Irina Spirescu 

Exigenţele moderne de confort şi de reprezentare ale proiectului 

demonstrau destinaţia acestei locuinţe, care se dorea un palat „pentru viitorime". 

Proprietarul conacului de la Goleşti, boierul cărturar Dinicu Golescu, construia 
pe Podul Mogoşoaiei, în perioada 1812-1815, o nouă reşedinţă ce corespundea, 
conform cerinţelor proprietarului, unor comandamente estetice şi funcţionale avansate. 
Exigenţele modeme de confort şi de reprezentare ale proiectului demonstrau destinaţia 
acestei locuinţe, care se dorea un palat „pentru viitorime". Construcţia, realizată confonn 
arhitecturii neoclasice, se înscria în linia tradiţională din Ţara Românească, de locuinţă 
prevăzută cu pivniţe şi două caturi (parter şi etajul 1 ), parterul ocupat de anexe, iar etajul 
destinat locuinţelor comanditarilor şi spaţiilor oficiale. 

Compusă din 25 de încăperi, casa lui Dinicu Golescu era frumos ornamentată, 
lucrările de decoraţie fiind realizate de sculptorul Karl Schmutzer, cum reiese din 
contractul încheiat la 18 ianuarie 1820. Sculptorul gennan urma să primească 4000 de 
taleri pentru figuri ce decorau atât exteriorul cât şi interiorul casei: 46 figuri „bariileu" 
(basoreliefuri) amplasate deasupra ferestrelor de sus, 29 figuri ,,rotunde" (altorelief) 
deasupra ferestrelor de jos, 5 figuri ,,rotunde" la ferestrele de la balcon etc. - care 
făceau Parte din decoraţia exterioară a casei; 24 „căpiitaluri" (capitaluri) cu 16 vaze şi 
50 de co ţi de frize împodobeau interiorul 1• 

Viitoarea reşedinţă regală, care avea să-l dezamăgească atât de mult pe Carol 
I în 1866, era locul de întâlnire pentru elita Valahiei. Cotidianul Le Moniteur roumain 
descria, în 1869, întâlnirile ce aveau loc în casa lui Constantin Golescu: „Sala care 
astăzi este sufrageria pentru marile dineuri - era destinată reuniunilor de seară. Se 
juca billiard, primul pe care-l vezi în această ţară.( ... ) Toţi străinii care treceau prin 
ţară se bucurau de o ospitalitate remarcabilă"2• 

Fruntaşul generaţiei liberale, Dinicu Golescu, implicat în diverse evenimente 
culturale ale epocii, a reuşit să încredinţeze clădirii şi alte roluri decât cele domestice, 
înfiinţând aici, alături de Ion Heliade Rădulescu şi de viitorii domni Gheorghe Bibescu şi 
Barbu Ştirbei, Societatea Literară Românescă, al cărei statut conţinea un vast program de 

1. Nicolae Stoicescu, op.cit, p. 41. 
2. ,,Le Palais Princier", în Le Moniteur Roumain, 21fevrier1869, p. 79. 
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emancipare culturală. Tot aici au avut loc dezbaterile pentru înfiinţarea primelor ziare din 
Ţara Românescă, la parterul clădirii funcţionând o librărie înzestrată cu titluri franceze 
şi germane. O bibliotecă ad-hoc şi un „cabinet de citire" al ultimelor apariţii editoriale 
străine se aflau în camerele învecinate3• 

Interior Palatul Regal 

După moartea lui Dinicu Golescu, în 1833, urmaşii acestuia au vândut 
Statului clădirea pentru 1 O.OOO de galbeni olandezi, cum reiese din actul de vânzare 
întocmit la 21 aprilie 1833 de generalul Kiseleff, aici urmând să funcţioneze, pentru 
o perioadă, sediul Sfatului Administrativ". 

Venirea la domnie a lui Alexandru Dimitrie Ghica (1834-1842) a schimbat 
destinaţia casei lui Din icu Golescu, care se doreşte a fi reşedinţă domnească. În perioada 
1834-183 7 au fost realizate lucrări de transformare a acesteia cu ajutorul arhitecţilor: 
Rudolf Arthur Borroczyn şi Xavier Villacrosse. Au fost necesare ample acţiuni de 

3. Nicolae Kretzulescu, Amintiri istorice, Bucureşti, Editura Ziarului Universul, 1940, p. 2. 
4. Nicolae Şt Noica, Palatul Regal. Muzeul Nafional de Artă al României, Ed. Cad.mos, Bucureşti, 2009. 
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renovare şi dotare a clădirii, pentru care statul a alocat suma de 312 586 lei, sumă 
insuficientă pentru amenajarea camerelor, dotate cu mobilierul personal al domnuluis. 

Referitor la concepţia decorativă a interiorului, bazată pe un stil dominant, 
corespunzător dorinţelor de emancipare a domniilor regulamentare, nepoata 
domnului Alexandru Ghica, Alexandrina Ghica mărturisea: „Mobilarea Palatului 
era în întregime după stilul Empire şi conţinea unele piese de toată frumuseţea; 
proprietatea personală a Domnului, aceste piese s-au risipit între moştenitorii lui, 
unele mai trăiesc şi ar fi demne de o reproducere fotografică, din pricina înaltei 
lor valori artistice legată de vreo amintire istorică: cele mai însemnate se găsesc 
acuma în castelul din Paşcani, fosta reşedinţă de vară a Domnitorului - un lavabo, 
mai cu seamă, lucrat după gustul împărătesei Josephina, este o adevărată bucată de 
muzeu. Pereţii erau împodobiţi cu nişte gobelinuri din veacul al XVII-lea referindu
se la vizita ambasadei siameze la curtea lui Ludovic al XIV-lea. Aceste gobelinuri 
moştenite de mine au fost cumpărate de către Regele Carol şi s-au întors astfel la 
vechiul lor domiciliu"6

• 

Deschiderea familiei Ghica spre ideile estetice occidentale (remarcată mai 
întâi la palatul Ghica-Tei, prin asocierea elementelor de decoraţie parietală), anunţa 
acum, în cazul reşedinţei domneşti, compatibilitatea dintre designul, interiorul şi 

mobilierul Empire, una dintre amprentele neoclasicului. Preferinţa pentru solemnitatea 
Empir-ului, ieşit din moda europeană la sfârşitul anilor 1830, nu excludea alte stiluri 
de mobilier în reşedinţa domnească. Adoptarea stilului Louis-Philippe în amenajarea 
salonului doamnei dovedea disponibilitatea Curţii pentru tendinţele contemporane şi 
adecvarea stilistică la utilitate. 

Urmaşii domnului Alexandru Ghica, domnii Gheorghe Bibescu şi Barbu 
Ştirbey au locuit în propriile reşedinţe (cel dintâi locuia în fostul palat brâncovenesc 
construit pe Cheiul Dâmboviţei, iar cel de-al doilea în palatul său, nou construit 
pe Podul Mogoşoaiei), casa domnească de lângă biserica Kreţulescu păstrându-şi 
funcţia de „palat de ceremonie"7

• 

În timpul revoluţiei din 1848, în reşedinţa de pe Podul Mogoşoaiei a fost 
instalat guvernul provizoriu format din I. Heliade Rădulescu, Cristian Tell, N. Golescu, 
având ca secretari pe C. A. Rosetti şi Ion Brătianu. Domnul Barbu Ştirbey a preferat 
să locuiască în reşedinţa sa elegantă de pe Podul Mogoşoaiei, aici instalând batalionul 

5. Vladimir Ghica, „Din istoria Palatului Regal'', în Convorbiri literare, nr.5/1913, p. 348. 
6. Ibidem, p. 457-458. 
7. Grigore Ionescu, Bucureşti, ghid istoric şi artistic, Bucureşti, Fundaţia pentru Literatură şi Artă 
"Regele Carol II", 1938, p. 32-34. 
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model comandat de căpitanul Macedonski8 şi de căpitanul Culoglu9
• În perioada 

căimăcămiei prinţului Al. Dimitrie Ghica reşedinţa domnească a fost reinstalată în 
palat, reconstituit şi reamenajat, aici fiind, în aceeaşi perioadă, birourile secretariatului 
guvernului interimar format din Ion Manu,1° Emanoil Băleanu11 şi I.A. Filipescu12

• 

AMENAJĂRILE INTERIOARE DIN PERIOADA DOMNIEI LUI CUZA 
Dubla alegere a lui Al. I. Cuza din ianuarie 1859 şi proclamarea Unirii 

Principatelor impun instalarea reşedinţei domneşti la Bucureşti, în vechea clădire a 
lui Dinicu Golescu, moment ilustrat de artistul Carol Popp de Szathmari în acuarela 
Primire la Palatul domnesc 13

• Cu acestă ocazie, Cuza a iniţiat modificări substanţiale 
ale casei domneşti, dorind o amplificare a acesteia, după cum rezultă din instrucţiunile 
Ministerului Lucrărilor Publice din 186314

• Bugetul necorespunzător l-a determinat 
pe domnul Unirii să se rezume la transformări ce ţineau doar de decoraţia interioară. 
Listele 15 inventarelor de mobilare a palatului domnesc din perioada 1859 până la 
22 iulie 1860, înfăţişează împărţirea interioară a acestuia şi achiziţiile de mobilier 
efectuate, în valoare de 54.033,30 lei16• 

La etajul I se aflau următoarele secţiuni: 
1) apartamentul domnitorului, compus din 6 încăperi - „salonul din 

colţ spre Kreţulescu'', „salonul roşu (conabiu) de alături", „camera orientală", 
„camera de toaletă", „camera de culcat", „salonul bibliotecii"; 

8. Alexandru Macedonski (?-1869), tatăl poetului Al. Macedonski, a făcut studii militare la Kerson, 
în Rusia, fiind comandant al unui batalion model înfiinţat de domnitorul Barbu Ştirbey. A susţinut 
candidatura domnului Al. Ioan Cuza, îndeplinind funcţia de ministru de război ( 1859). 
9. Emanoil Culoglu (?-1896), colonel. 
10. Ion Manu (1803-1874), om politic, a deţinut funcţii importante în administraţia Ţării Româneşti 
precum: prefect la Galaţi şi Giurgiu, director în Ministerul Treburilor din Lăuntru în vremea domniei 
lui Al. Dimitrie Ghica, agă în perioada domniei lui Gheorghe Bibescu, ministru de externe în timpul 
lui Barbu Ştirbey, membru în căimăcămia de trei în perioada octombrie 1858 - ianuarie 1859 alături de 
Emanoil Băleanu şi Ion Filipescu. 
11. Emanoil Băleanu (1793-1862), om politic, membru în comitetul legislativ mixt moldo-muntean 
pentru redactarea noilor coduri de legi (1829-1830), comandantul Miliţiei Pământene din Ţara 
Românească din 1831, candidat la domnie (1842, 1858), secretar de stat (1843), ministru al Treburilor 
din Lăuntru ( 1856), membru în căimăcămia de trei împreună cu Ioan Manu şi Ioan Filipescu (octombrie 
1858 - ianuarie 1859). 
12. Ioan A. Filipescu (1808-1863) a îndeplinit funcţii multiple sub diverse domnii: ministru de externe 
şi logofăt al Dreptăţii în perioada lui Barbu Ştirbey, membru în căimăcămia de trei susţinând Unirea 
Principatelor; prim-ministru în 1859, ministrul justiţie, de externe şi ad-interim la finanţe în mai multe 
cabinete, deputat şi vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor (1863). 
13. Ulysse de Marsillac, Bucureştiul in veacul al XIX-iea, Bucureşti, Ed.Meridiane, 1999, p. 163-165. 
14. A.N.l.C., Fond Castele şi Palate, dosar 75/1884. 
15. A.N.l.C, Fond M.A.D„ Ecarete, dosar 1513/1864, f. 41-65. 
16. Ibidem, f. 41. 
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2) apartamentul doamnei, format din 4 camere- „salonul spre intrarea principală", 
„salonul albastru", „camera de culcat" şi „budoarul"; 

3) apartamentul de mare recepţiune care conţinea 4 saloane - „salonul albastru 
deschis", „salonul verde", „salonul galben" şi „salonul albastru închis"; 

4) sala tronului, spre care convergeau intrările dinspre apartamentele 
domnitorului; salonul galben; intrarea dinspre bibliotecă; culoarul şi scara spre 
intrarea în apartamentul doamnei; camera cameristelor, camera de garderobe; 
apartamentul suitei alcătuit din „camera de culcat", „salonul amarant", „salonul 
verde", „cămăruţa servitorului" 17

• 

Catul de jos al clădirii cuprindea „camera de aşteptare a domnilor adjutanţi", 
„camera adjutantului de serviciu permanent", „apartamentul secretarului Măriei 

Pahare cristal cu stema Principatelor Unite -
Colecţia Cristal-porţelan a M.M.B. 

Sale Domnitorul", care avea două încăperi, dormitorul şi camera de lucru, „camera 
domnilor ofiţeri de ordonaţă", „sala de mâncare'', bucătăria şi spălătoria, două intrări 
principale şi câteva camere ale personalului de serviciu („camera camerierului Măriei 
Sale Domnitorul", „Camera directorului palatului'', „camera intendentului", „camera 
frizerului", „camera servitorilor"). Cabina lampistului, corpul de gardă, schimbul de pichet, 
grajdurile şi remisele domneşti, apartamentul comisului, camerele cucierilor [vizitiilor] 
şi ale celor care lucrau la grajduri erau cuprinse în anexele palatului domnescl8• 

Urmărind dotările interioare ale fiecărei camere-tipul mobilelor, al materialelor, 

17. Jbidem, f. 41-65. 
18. Jbidem. 
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natura textilelor sau alte obiecte ornamentale - s-a putut deduce că stilul caracteristic 
al palatului era specific stilului Napoleon III, răspândit în această perioadă în Europa 
(mai ales în spaţiul francez). Amenajările interioare s-au realizat în funcţie de destinaţia 
fiecărei încăperi, după normele modei europene, binecunoscute de familia Cuza. 

Apartamentul domnului, „Salonul din colţ spre Creţulescu" se distingea 
prin tonalitatea albastrului dominant, folosit în materialul perdelelor şi al draperiilor 
de mătase groasă albastră, în tapiţeria garniturii salonului formată din 24 de piese 
realizate din lemn de palisandru (canapeaua, divanul de colţ, fotoliile, taburetele). 
Mobilierul se completa cu două piese în stil Boulle - un dulap „cu marmură neagră 
deasupra, încrustat cu bronz", cu garnitura formată dintr-o pendulă ce imagina ziua 
şi noaptea, şi două candelabre de bronz aurit cu 1 O lumânări fiecare, ce reprezentau 
cele patru anotimpuri; plus o masă ovală încrustată cu bronz, stil Ludovic al XV-iea 
- la care se adăuga o masă mică din lemn de trandafir, încrustată cu mozaic. 

Din designul salonului făceau parte, de asemenea, două oglinzi mari (1 % x 
lm), 3 corpuri de iluminat „un policandru cu şase lumini având deasupra un comet de 
sticlă atârnat printr-un lanţ de bronz", „două candelabre albe garnisite cu bronz fiecare, 
având trei lumini"; un covor de Lipsea, netuns, pentru toată camera; o masă de cărţi 
din lemn de acajou, o scuipătoare. Un accentuat rol decorativ îl aveau trei vase mici de 
bronz aurit, aflate pe masa din lemn de trandafir şi un vas de alabastru pentru tutun19

• 

Amenajarea interioară a salonului era realizată conform modelor europene, dovadă că 
numai ansamblul draperiilor era compus din 11 piese (perdele, draperii, storuri)20

• 

Celelalte încăperi, dotate conform destinaţiei, respectau normele occidentale 
de amenajare. Salonul roşu devenea impresionant prin această dominantă cromatică 
(roşu), utilizată în tapiţeria garniturii de salon (2 canapele, 6 fotolii mari şi 6 scaune, 
realizate din lemn de palisandru) care era din mătase roşie de Lyon; la cele 3 draperii 
şi două perdele confecţionate din aceeaşi mătase. Mobilierul era completat cu două 
oglinzi mari (1Yzx1 m) cu cadrul auriu, o pendulă de masă din bronz aurit cu o figurină 
alegorică închipuind regretul, o masă din marmură cu picioare de nuc, o consolă din 
lemn de nuc sculptat având deasupra marmură albă, o garnitură completă de bronz 
pentru sobă. Parchetul salonului era acoperit cu un covor de calitatea celui din „salonul 
din colţ spre Creţulescu". Printre obiectele adăugate în urma aşezării mobilierului: un 
candelabru cu 6 lumini, iar braţele de bronz aurit erau susţinute de un cupidon de bronz 
negru, aşezat pe o coloană din marmură albă, cu baza de bronz aurit; un clopoţel din 
bronz semi-aurit, semi-oxidat, un covor pentru masa din mijloc21 • 

În camera orientală se remarcau tapiţeriile de mătase ale garniturii (trei 

19. Ibidem, f. 46. 
20. A.N.I.C., Fond M.A.D., Bunuri mici, dosar 707/1867, f. 46. 
21. A.N.I.C., Fond M.A.D., Ecarete, dosar 1513/1864, f. 47. 
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sofale mari, o banchetă), cele două draperii şi perdeaua realizate din aceeaşi material 
ca şi tapiţeria, cu ancadrament de stâlpi albi, poleiţi, în stil oriental, două covoare 
de Persia (cu lungimea de 3 x 2Yi m şi respectiv 21/2 x I Yi m), o pendulă în formă 
orientală cu două figurine alegorice, o etajeră de colţ cu oglindă în stil oriental, două 
mese mici cu caractere orientale. Mobilierul camerei se completa cu: două oglinzi 
cu ancadrament aurit, o masă rotundă de stejar, o masă pentru cărţi, din lemn de 
palisandru, un cămin din marmură neagră cu garnitură de fier completă şi oglindă 
deasupra. Printre obiectele de decor aflate în această încăpere se găseau: o lampă de 
bronz, o scuipătoare de tinichea, două vase negre cu lămpi şi globuri, două candelabre 
din bronz aurit cu trei lumini fiecare şi figurine orientale, două etajere mici, rotunde, 
din bronz, pentru aşezat ţigări, patru vase de tutun, respectiv din: marmură albă, 
marmură neagră, de humă cu figurine şi garnisit cu bronz, iar altul de lemn22 • 

În camera de toaletă a domnitorului se observau: o portieră şi o perdea de 
marchizet, căptuşite cu mătase şi galerii poleite; o dormeză, 5 fotolii de acajou, 
îmbrăcate cu mătase roşie; un fotoliu de acajou îmbrăcat cu mătase roşie; o oglindă 
mare cu cadru aurit (1 % x I m); un lavabo din acajou cu patru sertare, având deasupra 
marmură, cu oglindă şi etajere mici, un dulap mai mic de acaju, un dulap mai mic 
pentru hârtie, o lampă de bronz cu glob, o sobă din porţelan cu garnitură, un covor 
albastru pentru întreaga cameră, o masă de palisandru şi covor deasupra, o garnitură 
completă de spălat din porţelan, două candelabre din bronz aurit cu trei lumini, o 
etajeră de haine, o călimară din marmură neagră, un vas din marmură pentru tutun, 
un obiect mic de bacfon pentru ţigară23 • 

Camera de culcat era dominată de culori pastelate (alb, albastru, roz) şi auriu. 
Mobilierul, caracteristic pentru o încăpere cu această destinaţie, era format din: un pat 
din bronz aurit, cu somieră şi întreaga garnitură (o saltea de lână, o pernă mare, două 
perne mijlocii, două plăpumi din mătase - una roz şi alta albastră, un polog de rips de 
lână căptuşit cu mătase albă); o dormeză, două fotolii şi patru scaune din palisandru 
cu aceeaşi tapiţerie de polog; o masă de noapte şi una rotundă din lemn de palisandru; 
o garderobă din lemn de nuc, o sobă de porţelan cu garnitură de bronz, un dulăpior 
de noapte de palisandru. Amenajarea interioară era completată de un covor franţuzesc 
pentru întreaga cameră, un covor de picioare, o sonetă, un covor de masă pus în 
faţa canapelei, două sfeşnice din bronz aurit şi un obiect din bronz pentru atârnarea 
bijuteriilor, un suport pentru chibrituri şi un altul pentru ţigări, ambele din bronz24• 

În bibliotecă domina lemnul de stejar sculptat din care erau confecţionate: 
o bibliotecă mare, un scriitoriu, o masă mare rotundă, două dulapuri cu formă 

22. Ibidem, f. 47, 48. 
23. Ibidem, f. 48. 
24. ibidem, f. 48, 49. 
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Biblioteca Palatului Regal 

piedestală, două canapele, patru fotolii şi şase scaune. Alte obiecte care decorau 
camera: o pendulă, două candelabre de bronz negru, cu 6 lumânări; o lampă cu 
trei lumini; 4 girandole (candelabre cu mai multe braţe); două vase chinezeşti; un 
barometru şi termometru de bronz; o sobă de porţelan cu garnitură de fier; un bust 
din bronz al lui Cuza, o figură alegorică a zilei de 24 ianuarie 1859, realizată tot din 
bronz, un covor pentru întreaga cameră, două perdele şi două draperii de rips de lână 
şi pluş; două storuri, plus o garnitură simplă de scriitoriu25

• 

Apartamentul Doamnei, deşi era dominat de nuanţe mai deschise (galben, 
albastru deschis, alb, verde) era amenajat asemănător cu cel al Domnului. În salonul 
dinspre intrarea principală, tapiţeria întregii garnituri (două canapele, patru fotolii, 
patru scaune mari, patru scaune mici) cât şi perdelele şi draperiile erau confecţionate 
din atlas verde. Ca şi în „salonul din colţ spre Creţulescu" din apartamentul Domnului, 
printre piesele de mobilier din salonul Doamnei se remarcă două dulapuri stil Boulle, 
garnisite cu bronz. Alte piese de mobilier din salon erau două oglinzi mari cu cadrul 
aurit, două oglinzi medalion cu cadrul încrustat, o masă de acaju cu marmură deasupra, 
un truman lucrat cu mozaic şi bronz, cu marmură deasupra; o masă ovală de palisandru, 
o masă de cărţi, o masă de lucru, o pendulă de marmură albă, o garnitură pentru sobă. 
Pentru iluminat se foloseau două candelabre de bronz aurit şi un policandru tot de 
bronz cu 12 lumini; două vase japoneze, un covor pentru masă şi un covor pentru tot 

25. Ibidem, f. 49. 
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parchetul făceau parte, de asemenea, din decoraţia încăperii26 • 

Cum indică şi specificul încăperii, pentru amenajarea interioară a salonului 
albastru s-a folosit această culoare, întâlnită în tapiţeria garniturii (4 canapele, 
8 fotolii, 8 scaune, o canapea rotundă la mijloc, două taburete mari de şezut, 12 
taburete mici pentru picioare), cele 4 perdele şi două draperii care erau confecţionate 
din acelaşi material ca şi tapiţeria mobilelor. Dintre piesele de mobilier întâlnite 
în această încăpere: patru oglinzi, o masă pentru canapea din lemn de trandafir, cu 

Salon Palatului Regal 

mozaic şi garnisită cu bronz aurit, două console identice, două etajere identice, o 
măsuţă din lemn de nuc garnisită cu bronz, un dulap garnisit cu bronz, cu marmură 
deasupra şi un medalion de bronz în faţă, o pendulă de marmură albă cu o figurină 
din bronz aurit. Pentru iluminat se folosea un policandru din bronz aurit cu 18 lumini 
şi 4 candelabre din bronz aurit cu 9 lumini fiecare. Alte obiecte de decor interior erau 
două vase chinezeşti şi un covor aşezat peste tot parchetul27

• 

26. Jbidem, f. 50. 
27. Ibidem, f. 51. 
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Natura textilelor folosite în amenajarea interioară din camera de culcat erau 
mătăsurile de culoare galbenă, întâlnite şi la tapiţeriile garniturii (două divane în 
formă de canapea, 6 fotolii mari, 2 taburete de picioare), la cele 4 perdele şi două 
draperii, un polog cu toate accesoriile era confecţionat din mătase galbenă şi reţea, 
dar şi mătase de culoare roz sau albastru cu flori (cele două plapume). Mobilierul 
se completa cu: două mese de noapte de palisandru, un birou din lemn de trandafir 
şi palisandru garnisit cu bronz; un birou în formă de dulap din lemn de trandafir, 
garnisit cu bronz; un dulap de rufe din lemn de trandafir garnisit cu bronz; o şifonieră 
de palisandru cu oglindă; un birou de lucru din lemn de abanos încrustat, adus de la 
Cotroceni; un birou din lemn de trandafir cu buchete pictate deasupra; un rugătoriu 
din lemn de trandafir garnisit cu bronz, două oglinzi (2'/.i x I Yz m). Alte piese din 
amenajarea interioară a camerei: o lampă de bronz cu cristaluri şi şase lumini, două 
lămpi de porţelan chinezesc cu globuri, un candelabru cu baza de bronz aurit, o 
coloană de marmură albă cu braţele susţinute de o figurină de bronz, patru sfeşnice 
mici, o garnitură de bronz pentru sobă, un covor pentru toată cameră28 • 

În budoarul Doamnei, garnitura din lemn de trandafir (două canapele, două 
fotolii, patru scaune, şase taburete) era tapisată cu mătase roşie de Lyon, în timp ce 
perdeaua şi cele două draperii erau din acelaşi material. Din piesele de mobilier nu 
lipseau: garnitura de porţelan aurit pentru spălat, un lavoar şi un ibric din porţelan 
alb, o toaletă de palisandru cu marmură şi etajeră, o masă de palisandru, două oglinzi 
cu ancadramentul aurit, două oglinzi medalion cu bordură de cristal, două şifoniere 
mari de palisandru cu oglinzi, 2 sfeşnice din bronz, două vase mici din bronz pentru 
bijuterii, două candelabre mici din bronz şi cristal cu câte trei lumini fiecare, un covor 
care acoperea întreaga cameră. 

Apartamentul de mare recepţie al palatului cuprindea patru saloane care purtau 
denwniri de culori. Salonul albastru deschis era caracterizat prin existenţa tapiseriilor de 
această culoare, care îmbrăcau garniturile de lemn aurit (2 canapele, 4 fotolii, 4 scaune, 
4 scaune în formă de fantezie); cele două perdele şi trei draperii erau confecţionate 
din aceeaşi textură ca şi tapiseria. Mobilierul salonului se completa cu o consolă cu 
marmură albă deasupra, garnisită cu bronz aurit şi mozaic; o oglindă, o pendulă în 
stil Rennaissance, un fotoliu din lemn de nuc garnisit cu lemn de trandafir, o garnitură 
de sobă de aramă, o masă de palisandru, întreaga cameră fiind acoperită cu un covor. 
Două candelabre cu 8 lumini, în stil Rennaissance realizau iluminarea camerei29• 

În salonul verde se observa întreaga tapiserie de mătase verde a garniturii de 
palisandru (2 canapele, 4 fotolii, 6 taburete, 8 scaune), două perdele şi două draperii 
confecţionate din aceeaşi mătase. Alte piesele de mobilier existente în salon: două 

28. Ibidem, f. 52. 
29. A.N.l.C„ Ibidem, f. 52. 
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dulapuri din lemn de trandafir, cu mozaic şi marmură deasupra; două console, trei 
oglinzi; o pendulă cu figurină alegorică, o sobă de porţelan cu garnitură de bronz 
galben, două storuri. Pentru iluminarea salonului se foloseau: două candelabre de 
bronz aurit cu 6 şase lumini fiecare; două candelabre de bronz aurit cu 5 şase lumini 
fiecare, un policandru de lemn aurit. Decoraţia interioară a salonului era completată 
de două vase de porţelan de Sevre, cu formă antică aşezate pe cele două dulapuri şi 
un covor pentru întreaga încăpere30 • 

Salonul galben se distingea prin tapiseria de mătase galbenă a garniturii de 
palisandru (două canapele, două dormeze, şase fotolii, şase scaune, 12 taburete, o 
canapea rotundă de mijloc), cinci perdele îndoite şi trei draperii realizate din aceeaşi 
mătase galbenă şi reţea. Printre piese de mobilier din salon mai erau: patru oglinzi 
cu ancadrament aurit, patru console de palisandru, garnisit cu bronz cu marmură 
albă deasupra, o măsuţă din lemn de trandafir cu picturi, două garnituri de sobă de 
bronz, 5 storuri. Un policandru din metal aurit, opt candelabre cu statui de bronz 
negru având 6 lumini fiecare, 15 girandole cu 6 lumini fiecare asigurau iluminarea 
salonului. Printre obiectele folosite la decorare aflate în salon se găseau două vase 
chinezeşti şi un covor3 1• 

Salonul albastru închis era marcat de această dominantă coloristică întâlnită în 
tapiseria garniturii din lemn de nuc, garnisită cu lemn de trandafir (două canapele, un divan 
de colţ, 6 fotolii, 6 scaune, o canapea rotundă de mijloc); cele trei perdele şi două draperii, 
realizate din aceeaşi mătase ca şi tapiseria. Printre piesele de mobilier: un dulap de abanos 
şi omarnente de bronz şi marmură albă, o pendulă de bronz cu figuri mitologice, o măsuţă 
rotundă din lemn de trandafir cu ornamente de bronz. Alte obiecte de ornament interior 
folosite: un vas de bronz cu piedestal de piatră se găsea deasupra canapelei de piatră, o 
garnitură de sobă de bronz, o acvilă de ipsos pusă pe sobă, o oglindă cu ancadrament aurit 
şi alte două oglinzi medalione, cu ornamente de bronz şi un covor. Iluminarea camerei se 
realiza cu ajutorul a patru candelabre asemănătoare şi un policandru de bronz aurit32

• 

Una din cele mai importante încăperi era Sala Tronului, realizată în acord cu 
stilul Second Empire. Natura textilelor viu colorate scotea în evidenţă autoritatea acestora 
în faţa pieselor de mobilier ale camerei - purpuriul catifelei utilizată în tapiseria garniturii 
(estrada tronului, două fotolii mari pentru Măria Sa Domnitorul, 6 scaune, 2 perne pentru 
fotolii, calota tronului cu perdele, 6 banchete lungi, 4 banchete mai scurte, 2 banchete 
mai mici, 24 de scaune), 5 perdele îndoite şi 4 draperii de „pluş purpură cusute cu fir şi 
ciucuri de fir". Amenajarea interioară a sălii tronului se completa cu 6 oglinzi mari cu 
ancadrament aurit ce aveau o lungime de 2Yi m x 1 Yi m; două coloane din lemn aurit, 

30. A.N.I.C., Ibidem, f. 53. 
31. A.N .l.C.,/bidem, f. 54. 
32. Ibidem, f. 54. 
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de-o parte şi de alta a tronului; 5 storuri, 6 policandre şi 16 girandole aurite33
• Dacă 

în celelalte săli menţionate s-a observat prezenţa obiectelor decorative de efect (garnituri 
pentru sobe sau şemineu, diverse vase, pendule, producţia de bronzuri sau gipsuri 
decorative etc.), sala tronului era un spaţiu rezervat primirilor oficiale, recepţiilor, unde 
domina o atmosferă de solemnitate, mai puţin de încântare vizuală. Intrările saloanelor 
care convergeau spre Sala Tronului păstrau în amenajare aceleaşi piese de ornament, 
întâlnite în celelalte încăperi ale palatului: canapele, banchete, storuri, perdele şi draperii, 
lămpi de bronz sau de porţelan, covoare, sobe de fier, scuipători. 

Amenajarea interioară a celorlalte încăperi de la etajul I - camera 
cameristelor, camera de garderobă, apartamentul suitei (camera de culcat, salonul 
amarant, salonul verde) era realizată conform destinaţiilor acestora. Catul de jos, 
rezervat personalului din slujba palatului, cuprindea „camera de aşteptare a domnilor 
adjutanţi"; „camera adjutantului de serviciu permanent"; „apartamentul secretarului 
Măriei Sale Domnitorul", care avea două încăperi (dormitorul şi camera de lucru); 
„camera domnilor ofiţeri de ordonanţă"; „sala de mâncare"; bucătăria şi spălătoria, 
„camera directorului palatului", „camera intendentului", „camera frizerului", 
„camera servitorilor". 

Urmărind amenajarea „sălii de mâncare" se poate deduce importanţa 

destinată acesteia şi exigenţa protocolului ce se impunea la Curtea Domnului Cuza. 
Printre piesele de mobilier identificate în interiorul acesteia pot fi menţionate: 

„o masă mare de stejar pentru 60 de persoane (cu 18 scânduri şi mecanismu de fer); 
un fotoliu cu armeria princiară sculptată în stejar pentru M. S. Domnitorul; 

48 de scaune formă gotică; 24 taburete - din lemn de stejar, îmbrăcate cu damasc rips 
de lână, pe fond verde; 

2 bufeturi mari cu uşi de sticlă, 4 mese mari cu etajere sub ele, 4 mese cu 
etajere mai mici, din lemn de stejar; 

4 oglinzi; 
4 candelabre mari aşezate la cele patru colţuri ale camerei; 
16 girandole (12 cu 5 lumini, iar celelalte 4 cu 4 lumini); 
5 perdele de rips de lână verde; 
1 O perdele mici de reţea, câte două pentru fiecare fereastră; 
3 draperii de rips de lână verde; 
un covor carpet sub masă; 
2 garnituri de sobă"34• 

Standardele înalte ale etichetei de la Curtea lui Cuza s-au dedus urmărind şi 
listele pieselor de argintărie sau serviciile de masă achiziţionate în timpul domniei sale 

33. Ibidem, f. 54, 55. 
34. Ibidem, f. 59. 
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sau moştenite de la predecesorii săi, preluate ulterior de prinţul Carol I. ArgintăriaB 
de la palat se compunea din: 

- seiviciul mare de masă - 180 cuţite de masă, 180 furculiţe de masă, 60 
cuţite de desert, 60 furculiţe de desert, 60 linguri de supă, 59 linguriţe de desert, 59 
linguriţe aurite (vermeil), 24 linguriţe pentru ouă, 2 linguri mari pentru supă, 6 linguri 
mari pentru bucate, 6 linguri rotude pentru salţă (sos picant cu care se ungeau anumite 
fripturi), 6 linguriţe pentru muştar, 6 cuţite mistrie pentru peşte, 6 furculiţe mari pentru 
bucate, 2 cuţite pentru unt, 6 furculiţe mari pentru bucate, 2 cuţite pentru unt, 2 cleşti 
pentru zahăr, 2 untdelemniţe cu câte 4 flacoane fiecare; 

- seiviciul de ceai-o tavă mare rotundă, un samovar (formă englezească), un 
ceainic, o cafct rL·ră, un lăptamic, o zaharniţă; 

- surtucul mesei (din cristal argintat cu ornamente în relief) - un candelabru 
mare pentru mijloc cu 12 lumini; 4 candelabre cu şase lumini fiecare şi vas de cristal 
deasupra; 4 port-vase de fructe cu piedestaluri de argint, cu câte un vas de argint fiecare; 
2 coşuleţe de pâine, 60 pahare de filigram pentru punch giace, 4 tăvi cvadrate pentru 
dulceaţă (din cristal), 4 vase pentru şampanie, un ceainic, o cutie pentru ceai, 2 cutii 
pentru unt, un port-licheur; 

- seiviciul vechi de Ruolz - un candelabru de mijloc cu 8 lumini, 2 candelabre 
mai mici cu câte 6 lumini, o tavă mare, 3 tăvi mai mici, 3 tăvi de diferite forme, o tavă 
încrustată cu nacru (sidef); 2 vase de şampanie, 2 vase pentru bomboane, 4 vase pentru 
dulceaţă, un port-licheur cu trei flacoane, 6 solniţe, 5 cocotiere, un ceainic, o cafetieră, un 
lăptamic, o zaharniţă, 2 strecurători, din care una lungă; 32 cuţite, din care 12 stricate; 20 
cuţite de desert, 33 furculiţe, 19 furculiţe de desert, 16 linguri de masă, o lingură de supă, 
2 linguri pentru bucate, o lingură pentru salţe (sos picant, acrişor), un cuţit mistrie pentru 
peşte, 2 furculiţe mari (pentru friptură şi salată), un cuţit pentru unt, un cleşte pentru zahăr, 
o lingură pentru muştar, 3 perechi de sfeşnice, un sfeşnic, 2 vase cu capace pentru masă36• 

Dintre seiviciile de masă utilizate merită a fi menţionate: seiviciul mare, de 
porţelan de Sevre, pentru 60 de persoane, cu bordurile aurite, armele Măriei Sale; 
seiviciul de Sevre pentru 24 de persoane, seiviciul de cafea şi de ceai ataşat pe lângă 
seiviciul de 24 de persoane, seiviciul vechi de masă pentru personalul palatului. Pentru 
seiviciul de 60 de persoane se foloseau în jur de 365 de cristaluri (carafe, pahare de apă 
şi vin, cupe de şampanie, farfurii pentru îngheţată),37 iar pentru cel de 24 de persoane 
se utilizau alte aproximativ 155 de cristaluri. Mai exista un seiviciu de cristal pentru 
dulceaţă (32 piese) şi cam 170 de piese din vechiul seiviciu de cristaP8

• 

35. Ibidem, f. 67-70. 
36. Ibidem, f. 68. 
37. Ibidem, f. 70. 
38. Ibidem, f. 70-71. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



PATRIMONIU 261 

Printre obiectele pentru masă ale palatului princiar mai exista: 
„un serviciu din porţelan, prima calitate, pentru 250 de persoane, compus 

din 3460 de piese, cu o valoare aproximativă de I 2 500 de franci; 
un serviciu de masă din porţelan, prima calitate, pentru 36 de persoane, 

compus din 563 de piese, în valoare de aproximativ 2500 de franci; 
un serviciu din porţelan prima calitate, pentru 60 de persoane, ce număra 

9 I 3 piese în valoare de 900 franci; 
un serviciu din porţelan de Sevre pentru desert, pentru 60 de persoane, format 

din 23 I de piese în valoare de 6500 de franci; 
un serviciu din cristal foarte fin, cu ornamente gravate, pentru 60 de persoane, 

format din 900 de piese, cu o valoare de 4 I 00 florini; 
un serviciu din cristal tăiat, pentru 250 de persoane, format din 2598 de piese 

în valoare de 7950 florini; 
un serviciu din cristal tăiat, model P, pentru 36 de persoane, din 270 de piese, 

în valoare de 640 florini; 
I 4 servicii de dulceaţă, fiecare pentru I 2 persoane; 
I 4 servicii de Douz pentru supă, fiecare pentru 12 persoane; 
286 patene din cristal tăiat; 
24 de flacoane din cristal tăiat pentru rom; în total numărau 702 piese, în 

valoare de aproximativ I 840 de florini. 
,,Argintăria de Ruolz", model englezesc bogat, era formată din 2808 piese în 

valoare de aproximativ 47 OOO franci; 
Serviciu de ceai din argint titlul I de Paris, cântărind 14,250 kg şi valorând 

6400 franci"39• 

Urmărind minuţiozitatea cu care au fost achiziţioante serviciile de masă 
pentru prânzul de gală, desert, ceai, vin etc, dotarea bucătăriei cu maşini performante, 
franţuzeşti; seturile de lenjerie fină, dotările apartamentelor din palat, se poate 
deduce care erau exigenţele Curţii şi grija în cele mai mici detalii în ceea ce priveşte 
respectarea etichetei. 

Imitând canoanele stilului Napoleon III, pentru amenajarea interioarelor 
reşedinţei sale, Al. I. Cuza a reuşit să redea palatului, la numai câteva decenii de 
normele cutumelor fanariote, imaginea metamorfozată a acestuia, înscrisă în tiparele 
civilizaţiei europene. 

39. Ibidem, f. 110- 114, o listă cu obiectele ce completau dotarea palatului princiar. 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



262 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXVI 

SUMMARY 
Nobleman (boyar) Dinicu Golescu had a residence built on the Podul 

Mogosoaiei Street, during 1912-1915. It was a neoc/assical building with 25 
rooms. After his death, it was sold to the State, and became a rulers' residence. 
Alexandru Ioan Cuza chose it as his residence, after his election as a ruler of tht• 
reunited principalities of Moldavia and Walachia. It underwent significant changes, 
throughout the years. The paper renders details concerning the interior decoratiom 
and the architectural transformation of the building that, finally, was to become tht• 
Romanian kings 'residence. 
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AVÂNTUL ŢĂRII: CONSTANŢA ŞI BUCUREŞTI 
MONUMENTE ALE CAMPANIEI DIN 1913 

263 

Mihai Petru Georgescu 

Fiul Romei Antice trage spada străbună; Înainte! Pentru Mărirea României!; 
Trăiască România - Liberarea Silistrei - 28 iunie 1913; La Sofia! Trăiască Armata 
Română; Izbânda Armatei Române. Cadrilaterul Nostru - reprezintă câteva dintre 
lozincile alipite alegoriilor cartofile1 tipărite în scop propagandistic cu ocazia participării 
României la cel de-al doilea război balcanic (iunie 27/iulie IO-iulie 16/29 1913). 

În amintirea înălţătorului avânt ... , rămas legendar prin numărul mare de 
tineri ce s-au prezentat la mobilizare, la 7 noiembrie 1913, prin Înaltul decret nr. 
6247 a fost instituită medalia Avântul Ţării1, conferită militarilor de orice grad, 
funcţionarilor şi tuturor acelora care au prestat un serviciu permanent pe lângă 
armată în timpul conflagraţiei. Avântul ţării devine sintagma consacrată acestui 
moment istoric, regăsindu-se în denumirea medaliilor (Avântul Ţării - modelator 
Gurschner) şi plachetelor (placheta Tratatului de pace din Bucureşti cu medalioanele 
Avântul Ţării bătută de Primăria Capitalei - gravor Carniol), ziarelor (Avântul 
ţărei. Naţionalism. Cultură. Democraţie. Tecuci 1 martie - 15 iunie/ 1 iulie 1914) 
şi monumentelor dedicate evenimentului. Pe cel din Bucureşti - dezvelit la 22 iunie 
1925, într-un scuar din Calea Griviţei, opera sculptorului Etnii W. Becker (arh. Arghir 
Culina) - îl putem admira şi astă.zi în piaţa Valter Mărăcineanu, cu câteva inscripţii şi 
basoreliefuri îndepărtate3 în perioada comunistă cu scopul de a-i deturna mesajul prohibit 
în epocă, asimilat astfel monumentelor comemorative din Primul Război Mondial. 

Anterior celui bucureştean, la Constanţa, în primăvara anului 1916 a fost 
inaugurat monumentul Avântul Ţării (antreprenor Hristu Iorgu). Evenimentul va fi 
descris în ziarul Liberalul Constanţei4 din 3 aprilie precum şi, două zile mai târziu, 
în revista bucureştenă Arta şi Frumosul (an I, nr. 2): 

Din iniţiativa şi prin concursul d-lor Mumuianu Prefect şi a d-lui Andronescu 
Primarul oraşului Constanţa s-a ridicat şi se va inaugura în curând, un falnic 
monument demn de prosperitorul oraş Constanţa, care să eternizeze memoria 

1. În mare parte datorate graficianului Ary Mumu 
2. Regulamentul publicat în Monitorul oficial nr. 179 din 1 O XI 1913 
3. Georgescu M.P., 2010. Sculptorul Emil Wilhelm Becker -Aspecte inedite, Bucureşti Materiale de 
istorie şi muzeografie, XXIV, pag. 244-252 
4. Păuleanu Doina, 2003, pag . .481-482 
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ostaşilor morţi pentrn Patrie, pe câmpiile Bulgariei, şi avântului cărora se datoreşte 
mărirea patriei prin anexarea Cadrilaternlui. 

Pentrn acest măreţ scop, au fost invitaţi mai mulţi artişti să prezinte 
machete şi proiecte. Dintre operele prezentate, comisiunea instituită ad-hoc, pentrn 
examinarea ofertelor, a ales proiectul arhitectului Cristu Sotiriu5 din Bucureşti. 

Dăm aci o vedere generală a acelui monument precum şi câteva detalii. 
Monumentul are o înălţime de I O metri. El se compune dintr-un bazament 

arhitectonic, pătrat jos şi octogonal sus, de 5 metri înălţime, peste care se ridică opt 
coloane corintiene. Aceste coloane susţin o cupolă terminată cu o sferă peste care 
se află un vultur ce-şi ia avântul, gata să se ridice în slavă. 

Partea de sus (coloanele şi cupola) a monumentului este inspirat din 
arhitectura templului lui Lysicrate din Atena. 

Partea de jos (bazamentul dreptunghiular) formează un mic mazoleu6 unde 
s-ar putea conserva relicve şi trofee din răsboi. 

În mazoleu se pătrnnde printr-o uşe de stejar, ce este o operă desăvâşită de 
artă aplicată. 

5. Personajul din dreapta imaginii Vedere generală, este arh. K.S. 
6. Din monografia dedicată lui K.S. reiese şi preocuparea acestuia, în perioada constănţeană, pentru realizarea 
unui osuar - rol care presupunem că urma să-l îndeplinească incinta de la parterul monumentului 
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De-asupra uşei se află un fronton ornamenta/, cu motive răsboinice: armure 
antice. Acest fronton serveşte ca bază unei statui a unui dorobanţ ce stă gata de atac. 

În întregime monumentul se prezintă graţios, svelt, cu linii delicate care 
încântă ochiul. Coprinde in înfăţişare o adevărată poezie, multă poezie. Da: poezie 
in arhitectură, căci după cum foarte judicios spune John Ruskin, ştiinţa arhitectului, 
considerată in toată adâncimea ei, in maxima ei extensiune, e una din cele mai 
nobile creaţiuni ale geniului uman. 

Monumentul ieşit din concepţiunea arhitectului D. Cristu Sotiriu nu e numai 
o strictă şi limitată observare a regulelor proporţiilor.ci e şi o bogată exprimare a 
unor sentimente. În această concepţiune simţim ceva mai mult decât recea ştiinţă a 
riglei şi compasului. N-a lucrat numai ochiul ci şi mintea artistului. 

* 
Monumentul a cărei lucrare este pe sfârşite, este lucrat in piatră artificială 

ce imită granitul şi este ridicat in piaţeta din faţa pa/atului Regal, având o frumoasă 
perspectivă din toate direcţiunile. 

Inaugurarea7 se va face la o dată ce se va fixa ulterior. V. 
Monumentul va fi distrus peste 6 luni (octombrie 1916) de trupele de ocupaţie 

bulgare8
; tot atunci a fost doborâtă la pământ şi statuia poetului Ovidiu (turnată în 

bronz, aceasta a putut fi repusă pe soclu de către soldaţii germani). 

7. Ziarul Liberalul Constanţei din 3 aprilie consemnează dezvelirea provizorie a monumentului; data 
inaugurării propriu-zise diferă în funcţie de surse: 12 aprilie sau 16 mai. 
8. Acte similare de vandalism au comis şi la Tulcea, distrugând până la temelie monumental anexării 
Dobrogei, statuia lui Mircea cel Bătrân şi bustul poetului Ion Neniţescu. 
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llonnmenlol ,.Arănlul Ţăril" din Con>lan\a: Bazorcliel. Arhitect Crislo Sotiriu 

La 25 septembrie 1932 pe fundaţia fostului monument a fost inaugurat9 

bustul lui Ioan N.Roman10
, operă a sculptorului I.C. Dimitriu-Bârlad (înlocuit, la 

rândul lui, în 1957 cu cel al lui Vasile Pârvan). 
Autorul monumentului Kristo Sotiri 11 s-a născut la 27 martie 1870 

în localitatea albaneză Pogradec. În 1875 se stabileşte împreună cu familia la 
Bucureşti, apoi la Tulcea, unde urmează clasele primare. Liceul 
îl va absolvi la Galaţi. Între 1893-1898 urmează cursurile 
facultăţii de inginerie civilă ale Universităţii din Padova. 
Stabilit la Veneţia, după şase ani de studii strălucite 
la Academia Regală de Arte Frumoase obţine 

şi diploma de arhitect. Revine în RomAnia în 
1909 unde se bucură de sprijinul reginei Elisabeta. 
Activează la Constanţa, ca preşedinte al unm 
birou de proiectare, unde importante edificii12 

din localitate îi poartă semnătura. Se repatriază în 
anul 1920, urmând să devină, o dată cu proclamarea ca rege 
a lui Ahmet Zog, arhitectul Curţii Regale. Moare la 28 

9. Desvelirea monumentului lui I.N. Roman, România Jună, XXVIII, nr. 147, 28 septembrie 1932, p.l 
10. Ioan N. Roman (1866- 1931), publicist, avocat, primar, deputat şi senator. 
11. Arh. Koi;o Miho dedică lui K.S. o monografie apărută la Tirana în 2004 (2006 - trad.rom.) 
12. Ipoteza contribuţiei lui K. S. Ia realizarea Cazinoului rămâne de verificat. 
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februarie I 953. Considerat drept un pionier al arhitecturii culte albaneze a fost 
declarat de către intelectualitatea oraşului Durres "Om al secolului". 

Singurul document iconografic găsit de noi referitor la monument, în 
afara numerelor 2/ 5 aprilie şi 313/27 aprilie I 9 I 6 ale revistei 14 bucureştene Arta 
şi Frumosul (care conţin, pe lângă articolul din numărul 2 şi un număr important 
de imagini de ansamblu şi detalii) este o carte poştală ilustrată, tipărită în timpul 
ocupaţiei de o editură berlineză, în care acesta apare vandalizat: tunurile, soldatul 
şi vulturul înlăturate, basoreliefurile buciardate; ulterior va fi demolat - stă mărturie 

o altă imagine (colecţia Ş. Caloianu) din perioadă ce surprinde o defilare a trupelor 
germane la care publicul asistă din scuarul unde fusese amplasat monumentul. 

Final deschis: în anul 19 I 8, în 
apropierea gării Hamangia s-au găsit 

abandonate pe câmp pietre cioplite, un leu 
cu botul pe labe şi un vultur (ambele din 
bronz) componente ale unui monument ce 
urma să comemoreze victoria definitivă a 
bulga'rilor în Dobrogea. Cu excepţia leului, 
acestea au intrat în alcătuirea primului 
monument constănţean dedicat cinstirii 
eroilor căzuţi în Primul Război Mondial, 
inaugurat în anul I 922. Să fie întâmplătoare 
asemănarea dintre vulturul românesc şi cel 
bulgăresc ... ?! 

Avântul Ţării, atât cel de la 
Bucureşti cât şi cel de la Constanţa, fac 
parte dintr-un număr restrâns de monumente 
dedicate Campaniei din 19 I 3, dintre care doar o parte au „supravieţuit" şi perioadei 
comuniste. În preajma comemorării centenarului alipirii Cadrilaterului se impune o 
cercetare exhaustivă a subiectului 15

• 

13. Din monografia dedicată lui K.S. reiese că acest număr se găsea şi în arhiva arhitectului; numărul 
2 se aftă în Colecţia de periodice a Bibliotecii Academiei Române 
14. Pe coperta 4 a revistei este inserată o reclamă tip carte-de-visite în care se consemnează domiciliul 
lui K.S.: Bucureşti - Ştirbei-Vodă, 122 (la Arhivele constănţene figurează aceeaşi stradă la nr. 128?!) 
15. http://ro.wikipedia.org/wiki/Monumentul_Av%C3%A2ntul_%C8%9A%C4%83rii_din_ 
Bucure%C8%99ti; http://www.vrancea.djc.ro/ObiectiveDetalii.aspx?ID=9 l 6; 
http://www.vrancea.djc.ro/ObiectiveDetalii.aspx?ID=45 8; http://www.ziaruldevrancea.ro/monumente
mutilate/l 3816-monument-unic-la-odobesti.html sunt câteva din adresele de e-mail ce suplinesc golul 
bibliografic pe acest subiect - iunie 2012 
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La realizarea acestui material ne-am bucurat, ca şi în alte dăţi, de sprijinul 
d-lui Şerban Caloianu, din colecţia căruia provine cartea poştală reproduf - îi 
mulţumim şi pe această cale. 

Monumentul "Avântul Ţării". Detaliu (colţar), Arh. Cristo Sotiriu 
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SUMMARY 
The artic/e dea/s with commemorative monuments and issues connected to 

a less known moment in the Romanian history, represented by the involvment in the 
second Balkan war (June 27/July JO- July 161291913). 
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STUDIU ISTORIC 

Gabriel Ciotoran 

Acest material se bazează pe cercetarea făcută pe teren şi pe următoarele lucrări: 
Mahalele Bucureştiului de A Majuru; Străzi vechi bucureştene de A. Ofrim; Istoria 
oraşului Bucureşti din 1965 de un colectiv de la M.1.B.; Bucureştii vechiului regat de 
G. Costescu; O. Bucureşti, Citadela seculară a lăutarilor români de V. Cosma. 

Am contactat de asemenea Direcţia Monumentelor şi am cercetat Arhiva 
Mun. Bucureşti. 

Palatul Ghe. Bibescu 
A fost construit de Constantin Brâncoveanu pe spaţiul enorm cuprins între 

Cheiul Dâmboviţei şi Mânăstirea Antim. Poarta sa era în dreptul străzii Bibescu 
Vodă. Gheorghe Bibescu l-a obţinut prin moştenire. Era din marmură albă cu etaj. 
„Ruinele lui au fost demolate complet în anul 1884" (Popescu - lumină, Buc. Din 
trecut şi astăzi). Deci cladirea situată în apropiere de strada George Georgescu a fost 
recent ridicată şi nu are nici o legătură cu palatul. 

Constantin C. Giurescu afirmă „azi palatul nu mai este", nici internetul nu-l 
menţionează. 

Gheorghe Bibescu şi-a ridicat un palat pe malul lacului Herăstrău, neterminat. 
„Palatul ciorilor" (Es. Săveanu în Enigmele Buc.) În 1973 nu mai era de deceniu. 

Casa „Petre Hanciu" 
Este situată pe strada George Georgescu la nr. 50, arhivele consemnând adresa 

iniţială pe Calea Rahovei nr. 96. Acestea sunt însă sărace în privinţa istoricului Vilei. 
A fost construită în perioada de emulaţie care a urmat făuririi României Mari, 

în anul 1924. Primul proprietar a fost filosoful Mircea Eliade asociat cu Frideman. Are 
parter, două etaje şi o mansardă. A servit drept casă de raport şi firmă de avocatură. 

Cel mai important eveniment din istoria sa, 1-a reprezentat naţionalizarea, 
survenită după război la începutul regimului comunist. Proprietarul de atunci, P. 
Hanciu, a dat numele Vilei. 

S-au făcut numeroase intervenţii la imobil. 
Nu sunt urmaşi ai proprietarilor. 
În prezent aici locuieşte doamna Laura Nicolau, preşedinta societăţii „Nea 

Calita", cârciumăreasa care a „botezat" mahalaua în anul 1800, schimbândjicnitoarea 
denumire de „Podul Calicilor". 

Vila nu figurează pe lista monumentelor istorice. 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



PATRIMONIU 271 

Preşedinta societăţii „Nea Calita" doamna Laura Nicolau, proprietară a 
„locantei Jaristea", situată lângă vila Petre Hanciu, speră în sprijinul autorităţilor, 
pentru a ridica pe spaţiul localului, un nou han care ar continua tradiţia celui care ar fi 
fost aici în secolul al XVII-lea, hanul Golescu. Era casa Nirecher înainte de război. 

El este menţionat şi de doctorul Ferrati, ultimul al lui C. Brâncoveanu. 
Datini, tradiţii, obiceiuri. 
Primul istoric care s-a referit la această zonă a oraşului, a fost Ionescu Gion, 

în „Podul Calicilor". De fapt, prima sa denumire a fost „Calea Craiovei". De-a 
lungul timpului, cartierul fiind împărţit în mahalale, aici au fost: Mahalaua Antim, 
Mahalaua „Sfântul Spiridon cel Nou", „Mahalaua Sf. Ilie", „Mahalaua Sf. Nicolae 
din Prund'', biserica omonimă existând şi-n prezent. 

Aici erau cei mai săraci locuitori ai oraşului, care de multe ori aveau şi 
diferite infirmităţi: ciungi, schiopi, orbi. 

N. Vătămanu şi P.I. Cemovodeanu, susţin că „prima menţiune a calicilor 
este din 1639. Iniţial s-a folosit termenul de mişel, acesta fiind înlocuit cu cel de 
„calic". Ei sunt însă identici. Desigur că prin calic se înţelege „om care nu dă", doar 
pentru el. Aceşti locuitori însă nu dădeau, fiind ei înşişi în situaţia de a fi ajutoraţi! 

După anul 1697, în timpul lui C. Brâncoveanu, ei ai fost scoşi în afara oraşului, 
daţi diferitelor mănăstiri. S-au pierdut în vii şi-n „Ţigănia metropoliei". Referitor la 
infirmi, câteva nume sunt semnificative: Lisandru Ologul, Simion Ciungul, Radu 
Orbul, Tudor Gură-Stricată, Antimia-Surda. 

La începutul secolului XX, de la rondul „11 Iunie" s-a desprins „Grădina de sub 
Mitropolie"; din ea următoarele: ,,Pariziana, Suzana, Ionisiana". În zona rondului de pe 
bulevardul ,,Regina Maria" se află grădina Gramont ,.Aici veneau turcii să se lupte între ei". 

Mitologia populară este foarte bogată pentru această zonă. Ea transpare nu 
numai în „codul comportamental", ci merge „până la cutume, obiceiuri". În tradiţia 
populară, cel care a încălcat-o este pedepsit prin dobândirea unui beteşug sau altul. 

Cerşetorul este un nomad trimis al lui Dumnezeu. Acesta împreună cu Sf. 
Petru „umblă deghizaţi pe străzi, pentru a încerca pe trecători, dacă le oferă sau nu. 

Omul pocit trece drept malefic. Duhul său, „circulă noaptea, pocindu-i pe cei 
mici". Şchiopul, este întruchiparea altui spirit malefic, nocturn, care-i avertizează pe 
diferiţii locuitori să „pună capăt viciilor". 

Piticul este „conducătorul dracilor". Chiorul este simbolul „puterii magice", 
iar ciungul, simbolizează medierea dintre oameni (aspect prezent în legislaţie astăzi 
prin instituţia mediatorului). Ţiganii au coexistat cu ceilalţi locuitori în zonă, până-n 
prezent. Ei au dat „ghicitoarele" şi „vrăjitoarele" (arse în vestul catolic!). 

Revenind la istoric, în anul 1802, „cerşetorii" conduşi de Melamos, au cucerit 
oraşul. Acesta s-a aflat sub conducerea lui timp de 40 de zile. Dorea să-l incendieze, 
ca anticul Nero, Roma. A fost învins de Alexandru Suţu, domnul Moldovei. 
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În anul 1821, Tudor Vladimirescu a venit de la Pades, intrând pe aici în oraş. 
Avea în dreapta un preot cu cruce în mână. În mână ţinea o pâine, semnificativ pentru 
dorinţa lui de a-i îndestula pe sărmanii locuitori. 

În luna octombrie a anului 1878, în primul an al independenţei obţinute în 
tranşeele din Bulgaria, cartierul a primit denumirea actuală: Calea Rahovei. Ea glorifica 
victoria din 9 noiembrie 1877, de la Rahova, în războiul cu Imperiul Otoman. 

„Podul Calicilor" a dispărut demult. Trecând pe străzile perimetrului cercetat, 
am văzut puţini oameni pe străzi, în timpul zilei. Tinerii de ambele sexe, siguri pe 
informaţiile lor, răspund cu amabilitate întrebărilor puse. 

Alte imobile importante 
Casele doctorului B. Ferrati 
La mică distanţă de palatul lui Ghe. Bibescu, pe strada Justiţiei se află două 

case cu efigii boiereşti la faţadă. Sunt părăsite şi n-au nici o placă comemorativă la 
nr. 48. Structuri cu un cap de bărbat şi unul de fată. 

Într-un prisov din anul 1718, al Maricăi Brâncoveanu, văduva celui decapitat 
cu patru ani înainte, se afirmă: „Vodă dăruise doftorului său nişte case în apropierea 
palatului, pe lungimea Dâmboviţei. Ele fuseseră cumpărate cu bani din cămara 
noastră de la Tanasie Vomicul şi le dăduse lui Ferrati, ca să-i fie de odihnă şi să le 
stăpânească cu bună pace cât va fi viaţa dumisale." 

În 1714, când un pâlc de turci l-au mazilit şi luat ostatic pe domnitor, el a 
fugit; ele au rămas fără proprietar şi au stat în ele cine a vrut. 

Un document de la B.A.R. intitulat „casa din Bucureşti a doctorului Ferrati", 
o localizează pe cheiul Dâmboviţei, în sudul oraşului, pe strada Gârliţei, denumire 
devenită anacronică după secarea pârâului. Strada era „în spatele Tribunalului". 

În timpul lui Ştefan Cantacuzino (1714-1716), i-a fost întărită proprietatea 
asupra lor de soţia acestuia: „Să le stăpânească Dumnealui şi coconii lui, în veci". 
Doctorul declară că „le-am cumpărat în Târgul Bucureştiului" de la o femeie! N-are 
nici o obligaţie, deci faţă de domnul căzut în dizgraţie faţă de imperiul Otoman, 
care-l dovedesc că este „viclean". 

Într-o declaraţie din timpul procesului de revendicare a dreptului de 
proprietar, Ferrati desemnează următorii vecini: biserica Sf. Nicolae din Prund şi 
hanul Golescu (unde este acum Jaristea). 

Într-o publicaţie de specialitate din 1942, se localizează astfel: „se afla la 
intersecţia străzii Gârliţei cu Artei, Bibescu Vodă, Rahovei". Localizarea este în 
ambele edificatoare pentru identificarea ei. 

El a plecat însă în Moldova, iar casele au reintrat în anul 1732 în proprietatea 
lui Iosif Kalnocki, viitorul maestru de ceremonie al domnului C. Mavrocordat. Aici 
a condus o organizaţie de spionaj! 

În 1748 a reintrat în posesia lui Gr. Brâncoveanu, nepotul domnului, deci 
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familiei care le-a deţinut iniţial. 
Localizarea lor la mică distanţă de palatul lui C. Brâncoveanu explică două 

aspecte: era chemat şi putea veni rapid la nevoie; a putut observa pe cei care intrau la 
domnitor. Totul era divulgat familiei Cantacuzino, duşmana lui de moarte. Aşa cum 
afirmă soţia noului domn „el s-a aflat de-a pururi în folosul casei noastre". 

(În 1914, unui spion al Rusiei, i s-a dat casă în Bucureşti lângă un sediu al 
„Siguranţei", de unde era urmărit în permanenţă). 

Apreciez că şi-n acest caz trebuie oprită degradarea lor; valorificarea lor 
corespunzătoare. Indubitabil au valoare de monumente istorice. 

Imobilul de pe strada Justiţiei nr. 36. 
Aici este o casă modestă, tip vagon, construită în perioada interbelică. La 

faţadă se găseşte o placă comemorativă pe care scrie „Aici a locuit şi a creat poetul 
Gheorghe Magheru între anii 1922-1952". El a fost un poet prolific, menţionat de G. 
Călinescu în „Istoria Literaturii Române". Dintre publicaţiile sale, amintesc: Poezii, 
Poezii antiermetice, Poezii în limba păsărească, coarde balcanice. 

Biserica Sf. Nicolae Vlădica 
Este situată în estuarul bulevardului „Regina Maria'', în spatele Mitropoliei. 

Continuă tradiţia bisericii medievale cu acelaşi nume, demolată în anul 1889. 
Construcţia este din cărămidă, realizată de arhitectul austriac Leboeut, în 

stilul neobizantin. Este masivă cu o cupolă centrală şi două turle de 14 m lungime 
şi 12 m lăţime; are o înălţime de 36 m; pictura murală a fost făcută de pictorii Ion 
Voinescu şi D. R. Girolomo, în stilul renascentist. 

Palatul Dumitru Marinescu Bragadiru. 
Este situat pe Calea Rahovei nr. 147. A fost construit la începutul secolului 

XX, de industriaşul român cu acelaşi nume. El a fost primul român care a spart 
monopolul berii germane pe piaţa internă cu berea „Rahova". El o fumiza şi pentru 
renumitul local „Carul cu bere". Să învingi concurenţa berii germane cu seculara ei 
tradiţie nu a fost uşor! Clădirea are parter şi etaj. 

La faţadă sunt frumoase strucaturi reprezentând personaje feminine. Tot aici se 
menţionează „Sala Colloseum". O placă mare semnalează numele primului proprietar. 

La parter este un foarte frumos restaurant. La etaj sunt apartamente. 
În anul 1879, cofetarul Dumitru Marinescu (1842-1915) a cumpărat de la 

urmaşii familiei generalului Laptev o moşie în cartierul „Dealul Bragadiru" spre a 
deschide o fabrică de spirt alimentar, băuturi spirtoase şi drojdie comprimată. 

În 1894 a cumpărat terenul din „Calea Rahovei" necesar ridicării pe el a unei 
fabrici de bere, denumită „Rahova". Astăzi, din aceasta au rămas în spatele palatului 
doar ruinele, terenul ei fiind foarte mare. S-a săpat în jurul zidurilor, cu scopul căderii 
acestora. Operaţia însă a eşuat, fapt care demonstrează soliditatea lor. Terenul este în 
proprietatea omului de afaceri Dumitru Dragomir. 
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Consider că prin distrugerea acestor ruine (indiferent de modalitate; orice 
om are dreptul să facă săpături pe propriul teren!?!) se face un atentat la istoria 
acestui oraş, fiind vorba de prima fabrică de bere! 

Pe Justiţiei la nr. 67 este un monument: „Fundaţia Poenaru; Şcoala Comunală 
din 1878". Are parter şi etaj. Este aici „Federaţia profesorilor" în prezent. 

Legea nr. 422/2001 a fost elaborată în vederea „protejării monumentelor 
istorice". A fost republicată în anul 2006 cu modificări. 

Ea reglementează regimul juridic al monumentelor istorice. Definindu-se 
noţiunea de monument istoric se precizează: „construcţii şi terenuri situate pe teritoriul 
României, semnificative pentru istoria, cultura şi civilizaţia naţională şi universală". 

Prin protejare se înţelege „ansamblul de măsuri cu caracter ştiinţific juridic, 
administrativ, menite să asigure identificarea, cercetarea, inventarierea, conservarea 
şi consolidarea acestora, integrarea socio-economică şi culturală. 

S-au stabilit categorii de monumente: la suprafaţă, sub pământ şi acvatic. Se 
reglementează forma de proprietate: publică sau privată. 

Pentru vinderea lor Ministerul Culturii are dreptul de preempţiune. 
Se instituie o zonă de protecţie în jurul fiecărui monument, delimitată de la 

un caz la altul. 
Pentru biserici sunt prevederi speciale. Zona de protecţie în oraş este stabilită 

la 100 de metri. 
Distrugerea lor este interzisă. 
Încălcarea acestei legi se pedepseşte cu închisoarea sau cu amendă penală. 
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Vila Petre Hanciu 

Locanta Jariştea 
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SUMMARY 
The paper presents some buildings on the GeorgeGeorgescu Street in 

Bucharest, one ofthe oldest, partly preserved streets in the Romanian Capital. 
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MARGINALIA 
PE O STATUETĂ DE CARL MILLES 

(Consideraţii despre Artă şi Timp) 

dr. Liana Ivan-Ghilia 

Motto: „ With God. all is Now. " 
(Edgar A/lan Poe) 

În Artă, problema Timpului apare corelată cu aceea a Valorii: contraponderea 
temporalităţii ar fi valoarea; ea dezvăluie apartenenţa obiectului de artă la planul 
elevat al Absolutului, al obiectivităţii, faţă de subiectivitatea conştiinţei relative. 
Situată la joncţiunea între Fenomen şi Idee, opera de artă face să fuzioneze, miraculos, 
misterios, aparent paradoxal, prin Metarforă, aceste „câmpuri" oximoronice, aducând 
esenţele în primul plan al aparenţelor expresiv gestionate. Un personaj al celebrului 
roman dostoievskian „Demonii", Varvara Petrovna, deschidea zorii modernităţii 
în mod simptomatic, printr-o negaţie surprinzătoare, hazardată, insolentă, frapant 
nefundamentată, însă postulând dreptul la opinie al receptorului modem de artă: 
„Nu-mi place Rafael'', ea negând, de fapt, prin ratarea întâlnirii ei cu capodopera 
renascentistă, nu valoarea lui Rafael, ci numai acuitatea simţului estetic personal. 
Dreptul la negare, însă, a devenit, cu vremea, un drept fundamental al individului, 
confundat adesea chiar de către „specialişti" cu dovada labilităţii valorii artistice în 
sine şi a reversiblităţii sentinţelor pozitive date de istoria artelor. Factorul „modă''
timp minimalizat - sinonim cu acela de epocă, de etapă înseriată în istoria percepţiei 
unei lucrări artistice, a putut fi utilizat ca explicaţie (scuză) pentru aprecieri 
momentane, fulgurante, oricând reconsiderabile, anulabile. 

Dar opera de artă nu numai transgresează Timpul, păstrându-şi, în ciuda 
fluctuaţiilor sentimentale ale „publicului" şi a unor eventuale alterări ale integrităţii 
fizice, identitatea valorică, fie şi după ruperea ei de orice context spaţial sau istoric 
originar, dar devine ea însăşi purtătoare, generatoare de timp, anume prin capacitatea 
ei de a transpune receptorul într-o stare de conştiinţă specială, pe care anumiţi exegeţi 
o interpertează ca fiind asociată unei ipostaze aparte a Temporalităţii. 

Complementară faţă de achiziţiile culturale ale trecutului, modernitatea şi-a 
re-orientat atenţia, între altele, către realitatea imediată; cotidianul şi clipa au fost 
recunoscute ca subiecte interesante, apte a fi abordate artistic. „Modernitatea a oscilat 
între aceşti doi poli: impresiile de zi cu zi, momentul fugitiv. Istoria şi cunoaşterea 
au fost momentan uitate, abandonate în favoarea bucuriei percepţiei senzoriale şi a 
instantaneului privirii. În plus, modernitatea a însemnat viteză, scânteia ce sare de 
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la artist spre privitor. Artistul, eliberat de alegoric, şi-a deschis ochii asupra unui 
tărâm până atunci ignorat: cotidianul."1 În aceste condiţii, percepţia timpului se leagă 
implicit de subiectivitate; odată ce aceasta din urmă (care nu este nicidecum cea mai 
neînsemnată) şi-a dobândit un statut onorabil în mentalitatea gânditorilor moderni, 

artistul (nu doar „consumatorul" 
de artă poate fi subiectiv) şi-a putut 
exercita, perfecţiona, scoate la lumină 
abilităţile speciale de înţelegere şi 

reprezentare ce-l situează faţă de cele 
două teme - timp şi subiectivitate 

într-o postură privilegiată: 

subiectivitatea sa fundamentată pe 
Intuiţie (sensiblitatea aparte cu acces 
înspre Idei, prin urmare, mai aproape 
de Adevăr decât conceptele, precum a 
demonstrat Schopenhauer distingând 
între „unitas ante rem" şi, respectiv, 
„unitas post rem") permiţându-i 

o mai mare familiarizare cu acea zonă obscură a cunoaşterii de dincolo de aria 
sigură, confortabilă, a „convenienţei salutare"2, a acceptabilităţii tradiţional probate, 
înspre „îndrăzneli" investigative înnoitoare. Dincolo de „superficialitatea" aparentă, 
sub eticheta căreia i s-au adus grave acuzaţii, Impresionismul a re-afirmat dreptul 
inteligenţei umane creative la sensiblitate ca mod de a cuprinde (şi reconstitui, întregi) 
realitatea. Prin formula instantaneului, arta impresionistă - ca şi aceea clasicizantă, 
conceptualizantă, sintetizantă şi nu mai prejos de ea - postulează absolutul valoric al 
operei (derivat din adecvarea la Idee nu 
didacticist, ci prin autenticitatea revelatoare a 
inspiraţiei), transpunând conştiinţa în timpul 
real, oferindu-i şansa experierii (cum se spune 
în limbaj teologic) timpului suspendat fie şi 

numai pe durata cât îşi exercită ,,magia". 

l. „Modemity fluctuated between these two poles: the everyday impressions, the fleeting instant. History 
and knowledge were temporarily forgotten, abandoned for the delights of sense perceptions and rapid 
glimpses. Yet modemity also meant speed, a sparkjumping between the artist and the veiwer. The artist, 
having swept away allegory, opened his eyes on a realm hitherto ignored: the quotidian."Anne Pingeot, 
"The Living Moment", în Metamorphoses of Modern Sculpture, Taschen, 2005, p. 940. 
2. Montesquieu - comenta Paul Hazard, în European Thought in the Eighteenth Centuty, Penguin 
Books, New York, 1965, pag. 320 - era adeptul înlocuirii adevărului - când acesta este dificil de acceptat 
pentru societate - cu „convenienta salutară". 
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* 
Particularitatea prozelitismului lui Auguste Rodin a fost, precum au observnl 

exegeţii, aceea a influenţei prin respingere (J.A.Schmoll scria despre „filia\i1 
contradictorii"3); ca o planetă generatoare, prin implozie, a unei noi constela\ii, 
Rodin şi-a format contemporanii sculptori, inducându-le un etalon faţă de care sil-~1 
definească propriile identităţi creatoare. Între artiştii prezenţi în preajma maestrului 
Rodin, s-a numărat Carl Milles, cel ce avea să devină sculptorul naţional al Suediei 
Muzeul Municipiului Bucureşti deţine în patrimoniu o statuetă din bronz semnaln 
Carl Milles4

, interesantă prin trăsăturile sale defintorii în privinţa modernităţii salt•, 
în sensul apartenenţei la era rodiniană a sculpturii europene. 

Subiectul lucrării este unul inefabil: emoţia. Titlul complet, corect, ar li 
,,Fetiţe privind cum o pisică vânează un şoarece." Bronzul păstrează şi redă modeleul 
iniţial rapid, expresiv prin impresia de atingere febrilă a materialului maleabil, în can• 
degetele grăbite şi agere ale sculptorului să surprindă un complex de ... sentimenlt• 
greu definibile altminteri decât în chiar forma acestei statuete. Două copile de vârsk 
puţin diferite, drapate în cămăşuţe de noapte, cu buclele prinse, drăgălaş, în vârful 
căpşoarelor, privesc fascinate cum pisica (ea însăşi, prin definiţie, capodoperă întn· 
creaturi, a cărei frumuseţe a inspirat artişti de pretutindeni şi dintotdeauna) alear~n 

3. Apud Manfred Schenckenburger, în Metamorphoses of Modern Sculpture, Taschen, 2005, p.411. 
4. Milles (23 iunie 1875--19 septembrie 1955), pe numele său Carl Wilhelm Andersson, fiul locotenentul111 
Emil "Miile" Andersson şi al sotiei acestuia, Walborg Tisell, s-a născut în localitaea suedeză Lagga, 1111 
departe de Uppsala, in 1875. A fost sculptor, profesor de sculptură, medalist. A studiat la Stockhol111, 
între 1895-97, apoi la Paris, unde a rămas până în 1904, frecventând cursurile academiei Colaross1, 
lucrând şi în atelierul lui Auguste Rodin, influentat fiind de Impresionişti, câştigându-şi trep1111 
recunoaştera ca sculptor. In 1904, împreună cu sotia sa, Olga, s-au mutat la Miinchen, într-o perio11dll 
în care istoricii de artă mentionează influenta lui Adolf von Hildebrand asupra stilului său de lucru, 
pentru ca, doi ani mai târziu, să se stabilească în Suedia, unde Milles a activat ca profesor de sculptu1R 
la Şcoala de Belle Arte din Stockholm ( 1920-31 ), amenajându-şi totodată Millesgârden, proprietatea sn 
de pe insula Lidingii, în apropeire de Stockholm, cu reşedinţă şi atelier ce aveau să devină componcntr 
ale muzeului său memorial. În 1931 Milles a ajuns în America, în calitate de profesor de sculpturii 
(1931-45) la Cranbrook Academy of Art in Bloomfield Hills, Michigan. În 1945 a primit cetătc111r 
americană. În 1936 Millesgârden a devenit fundatie şi a fost donată poporului suedez. Milles şi so\111 
sa, Olga au revenit în Suedia în 1951, locuind acolo în timpul verilor, petecându-şi iernile în Italia, lu 
Roma, unde Academia Americană le-a oferit un spatiu de atelier. Milles şi sotia sa, Olga (decedntR 
în Austria, la Graz, în 19167) se afă îngropati într-o capelă mică proiectată de Miles însuşi, situat!\ lu 
Millesgârden. Activitatea lui Milles, desfăşurată în Europa şi America, cuprinde - în Suedia - înlrt' 
altele: Europa şi Taurul În Halmstad (1926), Fântâna lui Poseidon la Giiteborg (1927-30), Orpheu lu 
Stockholm (1936) - şi America, şi s-a materializat predilect în sculpturi monumentale (este adem1 
numit "sculptorul făntânilor" - făntâni ale sale se găsesc la Chicago, Kansas City, New York, St Louis) 
Printre realizările sale americane: monumentul pentru Delaware din Wilrnington, (1938), "Întâlnirc-n 
apelor" initial intitulată "Cununia apelor", din St Louis (1840), "Fântâna Învierii" la Falls Chun.:h, 
lângă Washington (1950-1952). 
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la picioarele lor. Bucata „primordială" de lut reuneşte („însufleţeşte") toate aceste 
personaje (dintre care, prin grija plină de umor a autorului, nu lipseşte şoarecele), 
într-o cavalcadă de uimire, agerime, vioiciune, amuzament din care se distilează 
imaginea unei senzaţii ce depăşeşte momentul, extrapolându-se într-o permanenţă a 
trăirii omeneşti - aceea a ingenuităţii infantile recuperate, pentru care lumea mirifică 
merită orice investiţii de entuziasm. 

Confruntat cu realitatea proteică, aflat în căutarea propriei identităţii şi 

meniri, intrigat de „condiţia umană", pus în faţa paradoxalei situaţii de a înţelege 
adevăruri din fenomene (semne şi sinecdoce), de a discerne esenţe ferme din aparenţe 
schimbătoare şi incerte, artristul a găsit adesea în Furmuseţe numitorul comun ce 
indică - printre manifestări şi în dinamica lor - prezenţa valorii permanente. 

Arta - considera Jose Ortega y Gasset - începe acolo unde se termină 
experienţa personală, în momentul epurării de orice sentimentalism, prin trecerea 
dincolo de afectele individuale. Confirmând această teorie, statueta lui Carl Milles 
devine interesantă abia după ce este depăşită orice tendinţă de decriptare a ei în 
registrul minor, al empatiei ordinare; abia atunci instantaneul se preschimbă în 
secvenţă de eternitate, întâmplarea apare ca semnificativă, subiectul şi forma 
lucrării fuzionează „alchimic" sub forţa Ideii. Redarea momentului, a mişcării 
de-o fracţiune de secundă, se justifică, în artă, prin căutarea a ceea ce Anne Pingeot 
numea „instantaneul semnificativ".s Impresia generată de statueta lui Milles este de 
spontaneitate absolută; în spatele acestei reuşite stau ore şi ore de exersare a ochiului şi 
mâinii, de observaţie, de analiză (meditaţie), eforturi de a străbate diafragma întâmplării, 
hazardului, arbitrarului, capriciului vremelnic, înspre zona elementelor persistente şi 
imuabile unde Frumuseţea este, cum credea E.A.Poe, indiciu al nemuririi. 

Mulţi gânditori din Orient şi Occident semnalează, în diverse situaţii şi 

contexte, incapacitatea insului obişnuit de a-şi trăi prezentul, îndurerat de pierderea 
trecutului, îngrijorat de viitor, consumat între două inexistenţe - a trăirilor lăsate în 
urmă şi a proiectelor încă neîmplinite. Hans Sedlmayr decelează astfel problema: 
„caracterul eonului în care trăim ( ... ) se defineşte prin pierderea în cea mai mare 
măsură a timpului adevărat."6 În această dramă, rolul Artei este din nou unul corector, 
pe care „Fetiţele" lui Milles îl ilustrează fără echivoc, deoarece ele întrupează victoria 
timpului artistic asupra caducităţii timpului ordinar - experienţa recuperată prin 

5. „Catching movement on the wing had its polar opposite: a preoccupation with the significant instant." 
-Anne Pingeot, op.cit„ p.940. 
6. Hans Sedlmayr, „Problema timpului", în Epoci şi opere, ed.Meridiane, Bucureşti, 1991, voi.I, p.171. 
„Una din consecinţe este apetitul pentru nou („.). Mult discutata grabă şi agitaţie a omului modem, 
cronofagia sa îşi au rădăcinile în această pierdere a prezentului. Epoca noastră duce până la limită 
caracteristica acelui timp îară prezent, pe care Baader îl numeşte timp aparent şi care reprezintă, de fapt, 
statutul temporal durabil huius mundi." V. op.cit„ nota 9, pag.179. 
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transpunere din registru conjunctural în registru valoric (sentimentul devine Idee şi 
primeşte echivalent formal). ,,Această experienţă fundamentală, faptul că opera de 
artă aparţine, ca orice alt eveniment istoric, timpului istoric, dar trece totodată, într
un mod specific, din zona istoriei într-un timp extraistoric, supraistoric, constituie 

paradoxul esenţial al oricărei considerări a artei 
prin prisma istoriei. O asemenea considerare 
implică o teorie a timpului."7 Între timpul 
istoric şi cel artistic, „deosebirea nu e de ordin 
psihologic, ci ontic"8

• În cazul timpului artistic, 
„caracterul tranzitoriu al clipei este anulai, 
timpul „întreg" se opreşte ( ... ) într-un prezenl 
durabil, constant. ( ... ) Momentul dobândeşte 
durată şi abia astfel devine prezent autentic. 
( ... ) Prezentul autentic integrează („vindecă") 
momentele contrastante ale temporalităţii într
un timp „nealterat" (nefragmentat). ( ... ) Mai 
corect este însă să vorbim despre „eliberarea" 
de timp a operei de artă, înţelegând prin acestu 
( ... ) statornicirea ei, ca să spunem aşa, într
un prezent trinitar, în care trecutul şi viitorul 
ca prezent viitor şi trecut al prezentului însuşi 
fiinţează deopotrivă, în „bogăţia prezentului"." 
„Însuşi momentul pe care îl fixează ( ... ) oricfil 
de fugitiv ar fi obiectul reprezentat, dobândeşte 
în opera de artă liniştea şi durata prezentului 
autentic."10 „Pentru cel ce trăieşte o operă de aril\ 

este cert faptul că apare o nouă dimensiune, suplimentară, a temporalităţii, un timp în 
care, indiferent de dimensiunea sa temporală, fiecare clipă, oricât de trecătorare, arc 
atributul eternităţii. " 11 

„Dar această modalitate a existenţei timpului adevărat şi nealterat, integrat 
şi incoruptibil (toate sunt sinonime!), pe care am relevat-o mai întâi la opera de 
artă muzicală şi apoi la orice operă de artă, nu este deloc apanajul doar al operei de 
artă. În mit, în cult şi în simbol, la sărbători şi festivităţi, în epifanii şi revelaţii, în 

7. Idem, p.155. 
8. Ibidem. 
9. Idem, pp.158-159. 
10. Idem, p.1,60. 
11. Idem, p.162. 
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sacramente - în toate se realizează, se atinge, se creează, se revelează, se fundează 
de fiecare dată într-un mod specific timpul adevărat, prezentul autentic." 12 

SUMMARY 
The Bucharest City Museum owns a statuette signed by the famous Swedish 

sculptor Carl Milles, representing two girls watching a cat chase a mouse. With 
humour and delicacy, the sculptor renders the eterna/ significance of a blink: in faci, 
he transposes into matter an emotion representing the ingenuity of chlidhood and 
the capacity of the childish, vivid mind to get enchanted by the beauty of the world. 
Carl Milles 'statuette perfectly illustrates Hans Sedlmayr s theory of the Real Time 
of the artistic object that operates an opening towards eternity, co-incidentally with 
E.A.Poe s assertions that beauty is a sign of immortality and that „ With God al/ is 
Now ". This capacity of the artistic object to repair ordinary time (with its Joss of the 
Present) by transposing the consciousness into a moment of a-temporality, is a/so 
common for spiritual practices such as myth. ritual, liturgy. 
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