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Editorial 

Cercetările închinate Bucureştilor, timp de 28 de ani de apariţie a anuarului 
Materiale de Istorie şi Muzeografie, au devenit o bibliografie profesionistă, dacă nu 
obligatorie, chiar şi pentru cititorul venit din afara interesului legat de istorie sau 
de Bucureşti. De fapt, în ultimii ani se poate observa un interes foarte mare pentru 
toată istoria Bucureşti/or. 

În continuarea efortului de a oferi informaţii noi şi perspective cât mai variate, 
cu privire la Bucureşti, incluzând aici şi elemente de studiul patrimoniului cultural 
imobil dar şi muzeistic, cercetătorii Muzeului Municipiului Bucureşti oferă publicului, 
şi în acest număr XXVIII al MI.M, o parte din munca lor de studiu, din ultimii ani. 

La secţiunea de Arheologie, studiul semnat de Vasilica Sandu, despre vechile 
aşezări care s-au dezvoltat de-a lungul Dâmboviţei în ultima mie de ani, oferă 

informaţii noi, atent sintetizate, obţinute în urma săpături/or realizate de autoare 
în câteva din siturile bucureştene precum zona podului Ciurel, Câmpul lui Boja, 
zona Institutului Pasteur, cimitirul lui Lăpteanu (loc numit la 1962 «mlaştina lui 
Lăpteanu»). Cea mai interesantă descriere de studiu este aceea a sitului Colonia 
Băncii, aşezare apărută încă din epoca bronzului şi având ramificaţii de locuire şi 
în evul mediu timpuriu. 

Secţiunea de Patrimoniu şi Muzeografie este deschisă de studiul Cameliei 
Ene despre costumul tradiţional românesc de patrimoniu din colecţiile MMB, cu 
subliniere pe impunerea stilului naţional în vestimentaţia urbană a elitelor. Este 
foarte bine scos în evidenţă fenomenul istoric al acestei asocieri încă din secolul al 
XIX-iea şi culminând cu modelul reprezentat de regina Maria. Sunt descrise piese 
din patrimoniul MMB din zone etnografice precum Muscel, Argeş, Râmnicul Sărat, 
Gorj, Romanaţi şi Dolj, apoi zona Banatului cu Valea Bistrei şi zonele Năsăud, 
Maramureş şi Pădureni din Transilvania. 

Din colecţia de manuscrise a MMB, Grina Rafailă oferă publicului informaţii 
privind documentele domniei lui Nicolae Mavrogheni, aflate în patrimoniul MMB. 
Autoarea prezintă această bogată colecţie de documente, subliniind valoarea ei 
istorică şi documentară, alături de publicarea documentelor, adnotate ştiinţific. 

Anamneza unei vechi locuinţe bucureştene, casa Erac/ie Duro din Calea Griviţei 
91, este oferită de Oliver Velescu; studiul recuperează atât memoria unei reşedinţe 
bucureştene cât şi a Căii Griviţei. 

Istoria de început a Palatului Mogoşoaia, şi anume perioada anilor 1678-1714, este 
oferită de Anca Badea. Sunt descrieri din surse contemporane, detalii de tehnică cu privire 
la arhitectură, tehnici de lucru, materiale de construcţii folosite în secolul al XVIII-iea. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



Marian Constantin publică un document cu valoare istorică dar şi din pespectiva 
domeniului urbanistic şi al regimului construcţiilor de la mijlocul secolului al XIX
/ea: contractul de construcţie al casei Aman. 

Foarte interesant este si studiul privitor la povestea monumentului dedicat 
omului politic Ion I.C.Brătianu. Autorul studiului, Cezar Petre Buiumaci, publică 
o micro-monografie bine documentată, a cărei analiză prezintă sincron istoria 
apariţiei acestui monument, distrus in 1948, cu prezentarea personalităţii lui Ion 
I. C.Brătianu. 

Zona de istorie este deschisă de studiul Magdalenei Chitilă despre biserica lui 
Bucur. Autoarea abordează problema legendei legată de fundarea Bucureşti/or şi 
particularitatea istorică a locului, unde este amplasată biserica Bucur, şi anume 
dealul Radu Vodă. 

Bucureştii lui Constantin Şerban Cantacuzino (/ 678-1688) reprezintă o descriere 
de ansamblu a istoriei oraşului Bucureşti de la sfârşitul secolului al XVII-iea. Autorul 
studiului, Gabriel Constantin, alătură istoriei de familie şi domnie cantacuzină, 
informaţii revelatoare cu privire la viaţa cotidiană, economică, demografică, a 
mentalităţilor, din aceeaşi perioadă. 

Daniela Dumitrescu oferă o scurtă dar interesantă prezentare a repertoriului 
jucat de C.I.Nottara de-a lungul carierei sale actoriceşti, episod istoric relevant 
pentru istoria teatrului românesc. 

Oliver Velescu revine cu un scurt episod istoric documentat, cu privire la 
mahalaua Popa Ivaşcu, micro-monografie binevenită despre o mică mahala din 
vestul oraşului, care şi-a schimbat câteva denumiri in scurta sa istorie, fapt care a 
alimentat multe confuzii. 

Prezentarea unor personalităţi legate de Bucureşti ne este oferită de Lelia Zamani, 
care descrie istoria in scurt a unei relaţii speciale dintre Eminescu şi Caragiale, 
două personalităţi diferite atât prin modul lor de a trăi cât şi prin modul lor de 
raportare la social şi cotidian. 

Corina Iliescu publică o binevenită notă despre impilnirea a 155 de ani de la 
naşterea lui C.I.Nottara iar Gabriel Ciotoran prezintă in timp real oraşul Bucureşti 
la sfârşitul domniei lui Carol I, oferind, cu ajutorul decupărilor din presa epocii o 
imagine cu adevărat cinematografică. 

Anuarul Materiale de Istorie şi Muzeografie (MI.M), dedicat Bucureştilor timp 
de aproape trei decenii acoperă o zonă documentată variată precum arheologia, 
istoria, patrimoniul, tehnici de conservare şi restaurare, mentalităţi. În acelaşi timp 
oferă curs atât studiilor de caz dar şi perspectivei holistice de analiză. 

Dr. Adrian Majuru 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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ARHEOLOGIE 

DESCOPERIRI ARHEOLOGICE PE ŞANTIERUL 
DE AMENAJARE A LACULUI DÂMBOVIŢA 

DIN MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

9 

dr. Vasilica Sandu 

În vara anului 1985, în partea vestică a municipiului Bucureşti, la apus de „Podul 
Ciurel", străbătut astăzi de strada Virtuţii, în lunca inundabilă a Dâmboviţei au fost 
declanşate lucrările pentru construirea unui lac artificial, denumit în proiect „Lacul 
Morii", după moara de apă care a funcţionat înainte, imediat la vest de stăvilarul 
„Ciurel". Pe unele documente recente, cum este de exemplu Planul Urbanistic General 
al Municipiului Bucureşti, aprobat în decembrie 2000, toponimul lui este „Lacul 
Dâmboviţa". Amenajarea acestui lac şi a zonei verzi de agrement dinspre cartierele 
Giuleşti şi Crângaşi, a făcut parte din programul de transformări edilitar-urbanistice, 
pe care le-a suportat Municipiul Bucureşti în ultimii ani ai „epocii Ceauşescu". 

Lucrările au fost executate de IACERD (Intreprinderea de amenajări şi construcţii 
edilitare pe râul Dâmboviţa) şi au constat din: ridicarea unui dig artificial de pământ 
în partea vestică a luncii inundabile; înălţarea malului nordic (stâng), care avea 
aproape pe tot traseul viitorului lac panta mediu înclinată spre luncă, cu un dig 
artificial şi izolarea acestuia cu un ecran de protecţie pentru prevenirea infiltrării apei 
lacului în subsolurile clădirilor din vecinătate în perioadele cu exces de precipitaţii, 
când nivelul lacului şi al pânzei freatice ar fi depăşit cotele normale; consolidarea şi 
betonarea malului natural, înalt şi abrupt de pe partea sudică (dreaptă) a râului. 

De la stăvilarul Ciurel, construit în anul 18981
, în amonte până în dreptul localităţii 

Roşu, pe o lungime de 2,4 km, cursul Dâmboviţei a fost regularizat între anii 1940-
19442 pe un traseu artificial, în linie dreaptă până în dreptul botului de terasă pe care 
se află staţiunea arheologică Militari „Câmpul Boja, iar la vest de acest punct până în 
dreptul localităţii Roşu, pe un traseu cotit, în apropierea malului sudic. 

Pe suprafaţa luncii care urma să fie inundată, erau câteva suprafeţe mai înalte 
numite grinduri (martori de eroziune şi acumulare, care se înălţau cu 2 până la 6 m 
deasupra nivelului obişnuit al luncii) şi altele mai joase, umede şi mlăştinite, ambele 
formaţiuni fiind la origine rezultatul mai multor schimbări ale albiei Dâmboviţei 
între cele două maluri înalte, întâmplate în trecutul geologic al zonei. 

O suprafaţă mlăştinoasă, odinioară întinsă era spre nord-vestul zonei afectate, 

I. Florian Georgescu, Alexandru Cebuc, Petre Daiche, Probleme edilitare bucureştene, cap. II 
Canalizarea Dâmboviţei, Bucureşti, 1966, p. 144. 
2. Idem, în op. cit., p. 149. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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dar care după cooperativizarea forţată a agriculturii, proces politico-juridic comunist 
încheiat în anul 1962, a fost secată prin numeroase canale şi transformată în teren 
arabil. În anul 1985, încă mai erau două zone mlăştinoase active, alimentate de 
izvoare „de coastă", una în partea de nord-est, spre cartierul Crângaşi, cealaltă în 
partea sudică, între cursul canalizat al Dâmboviţei şi malul înalt şi abrupt. Este posibil 
şi ca cele două suprafeţe mlăştinoase active, să indice vechi cursuri ale Dâmboviţei, 
a căror scurgere a fost colmatată cu sedimente aduse de alte viituri. 

În anumite epoci istorice antice unele grinduri au oferit condiţii favorabile 
locuirilor omeneşti, iar în perioadele modernă şi contemporană, în partea centrală şi 
de răsărit a luncii afectate de amenajarea viitorului lac, au funcţionat cărămidăriile 
şi orezăriile Bucureştiului. La nord-vest de botul de terasă pe care se află situl 
arheologic Militari „Câmpul Boja", până la începerea lucrărilor de amenajare a 
"Lacului Dâmboviţa" era un cartier cu case modeste, denumit popular „Colonia 
Băncii" (Fig. 2), locuitorii lui fiind oameni săraci, care lucrau mai ales în sectorul 
de întreţinere carosabil, canal, apă, gaze şi de salubritate a municipiului Bucureşti. 
După ce populaţia a fost mutată în Bucureşti în blocuri de locuinţe nou construite, 
cartierul acesta a fost demolat şi acoperit de apa lacului. Aceeaşi soartă au avut-o şi 
numeroase imobile modeste din vechile cartiere Giuleşti şi Crângaşi, amplasate pe 
malul puţin înalt din partea nordică şi nord-estică a viitorului lac. Cimitirul Crângaşi 
a fost desafectat prin mutarea osemintelor umane în alte cimitire. În partea de nord
est a lacului s-a amenajat ulterior Parcul Crângaşi (Fig. 3). 

Pe 19 septembrie 1985, când au început săpăturile pe şantierul arheologic 
Militari „Câmpul Boja"3, situat pe botul de terasă înaltă a malului sudic al râului 
Dâmboviţa, care s-au efectuat cu studenţi din anul I ai Facultăţii de Istorie-Filozofie 
din Bucureşti, în perioada practicii lor de toamnă, am observat că în anumite puncte 
de pe suprafaţa luncii inundabile se executau excavaţii mecanice. Am aflat atunci, că 
pământul excavat era necesar pentru înălţarea unui dig artificial în lunca inundabilă, 
etapă necesară în cadrul unor lucrări hidrotehnice complexe pentru amenajarea unui 
lac artificial, în partea vestică a Municipiului Bucureşti. 

La Muzeul de Istorie şi Artă a Municipiului Bucureşti\ nu existau informaţii 
despre situaţia arheologică a luncii inundabile a Dâmboviţei, deoarece pînă la 
acea dată, acolo nu se făcuseră prospecţiuni de suprafaţă, atenţia arheologilor fiind 
îndreptată cu prioritate spre siturile de pe malurile înalte ale Dâmboviţei, afectate 
unele de cărămidării, altele de diverse alte lucrări de construcţii sau de surpări ale 
malurilor, în care au întreprins săpături de salvare. 

A doua zi, am făcut două echipe de lucru. Majoritatea studenţilor au rămas cu 

3. Responsabil de şantier dr. Mioara Turcu, Vasilica Sandu, în colectivul de cercetare. 
4. Astăzi Muzeul Municipiului Bucureşti. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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doamna Mioara Turcu pe şantierul Militari "Câmpul Boja", iar eu împreună cu o 
grupă formată din 7 tineri5, am efectuat cercetarea arheologică sistematică a suprafaţei 
întregii zone care urma să fie inundată, cu care ocazie am constatat că în luncă, 
până la acea dată, aproape că se terminaseră excavaţiile de pământ necesar pentru 
înălţarea digului artificial al viitorului lac şi erau în curs de desfăşurare săpăturile 
pentru construirea ecranului de protecţie. În cursul acelor cercetări am identificat 
trei noi situri arheologice (Fig. 1 ), de existenţa cărora nu s-a ştiut nimic până atunci, 
precum şi a unui fost curs al Dâmboviţei6, al cărui traseu se afla imediat la sud de 
grindurile 2 şi 3, pe care s-au găsit vestigii arheologice: 

1. Situl ,,Institutul Pasteur", la sud-est de construcţiile Institutului Pasteur, pe 
suprafaţa unui teren arabil, liber de construcţii, situat pe panta cu înclinaţie medie a 
malului nordic al Dâmboviţei, au fost adunate fragmente de lipitură din pereţii unor 
locuinţe şi de la vase din lut ars care provin din rămăşiţele unor aşezări antice şi 

medieval-modeme, scoase la suprafaţă de arături sau alte săpături ocazionale7
• 

Câteva fragmente de vase care au în pasta ceramică nisip, pietricele şi pleavă sau 
alte materii vegetale aparţin unor vase cu profil specific culturii Gumelniţa (Fig. 5/1 ). 

Mai numeroase sunt fragmentele de vase din secolele III-IV d. Hr. De remarcat 
sunt cele lucrate la roată din pastă fină, arsă cenuşiu, care provin de la castroane, căni 
(Fig. 5/3), vase de provizii, precum şi fragmente de castroane gălbui ori cărămizii, unul 
decorat cu o linie în val incizată superficial (Fig. 5/2). S-au găsit fragmente de oale 
lucrate la roată din pastă zgrunţuroasă, imitate după ceramica romană provincială şi 
fragmente de la amfore pătrunse în această aşezare pe calea schimburilor comerciale 
dintre populaţia autohtonă dacică şi Imperiul roman. 

Pe solul acoperit atunci cu lucernă s-au găsit şi fragmente de vase din secolele 
XVIII-XIX. 

Jumătatea sudică a suprafeţei acestui sit a fost suprapusă de digul artificial al 
lacului, construit cu pământ adus din luncă. La baza spre luncă a digului, aflată la 
limita pantei terasei cu lunca inundabilă, a fost săpat mecanic un şanţ cu lăţimea de 
l m, în care urma să se construiască ecranul de protecţie din beton armat. În acest 
şanţ, în dreptul sitului, a fost interceptat parţial un cuptor de copt pâine şi groapa 
de deservire a acestuia. Pentru cercetarea în plan a cuptorului, ni s-a permis din 
partea constructorului, deschiderea unei casete de 2,00 x 0,90 m, în peretele nordic 
al şanţului. Groapa de deservire a cuptorului avea forma rectangulară cu colţurile 

5. Emil Lupu, Carol Căpită, Liliana Nicoleta Hanganu, Sorin Voicu, Paul Lupaşcu, Elisabeta Iordache 
şi Daniela Dracinski 
6. Observaţie fhcută de Dr Vasile Boroneanţ, care a fost pe şantier, în ultimele zile de săpătură. 
7. Operaţiile de prelucrare a materialelor arheologice aduse din acest şantier (spălare, marcare cu tuş, 
restaurare parţială, desenare în creion/hârtie, tuş/calc şi finisarea computerizată a ilustraţiei) au fost 
efectuate de Vasilica Sandu. 

\/. ZEUL MUN1c 1p-~ 1u1 
• 818LIOîECA 11, • 

Bucu~ www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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rotunjite şi podeaua la 0,75 m adâncime de la nivelul de călcare al terenului în 
1985. În peretele nordic al gropii de deservire a fost săpat cuptorul, prin scobire în 
pământul gălbui, nisipos. Cuptorul, păstrat întreg, avea forma rectangulară în profil 
şi rotundă în plan, diametrul interior de l, I O m, înălţimea de 0,22 m şi pereţii arşi 
la roşu pe circa 0,06 m. Pământul ars al bolţii a apărut la 0,34 m adâncime de la 
nivelul de călcare al terenului din 1985 (Fig. 4 ). Pe vatră era cenuşă şi dopul de la 
orificiul de evacuare a fumului. În pământul cu care era umplut interiorul lui nu s-a 
găsit nici un fragment ceramic sau alte materiale pentru datare. Diametrul mare al 
cuptorului arată că el a fost folosit pentru coacerea pâinii. După tehnica în care a 
fost construit, forma profilului, precum şi după aspectul pământului de umplutură 
din groapa de deservire a cuptorului, considerăm că acest complex meşteşugăresc a 
fost contemporan cu fragmentele din secolele XVIII-XIX găsite pe restul suprafeţei 
acestui sit şi cu mormintele de pe grindul „Cimitirul lui Lăptaru". 

2. Situl „Cimitirul lui Lăptaru'', aflat pe un grind de formă ovală, orientat NS, 
care se ridica cu aproximativ 5-6 m deasupra mlaştinii înconjurătoare, cunoscută 
printre localnici ca ,,Mlaştina lui Lăptaru", secată după 1962, drenată şi transformată 
într-o suprafaţă arabilă, uscată la data cercetării noastre arheologice. În partea cea mai 
înaltă, culmea avea circa 50 m lungime şi 15 m lăţime. Acolo, constructorii excavaseră 
perpendicular pe axul grindului (pe direcţia EV) o secţiune de circa 4 m lăţime şi 
2 m adâncime, pentru a analiza dacă pământul respectiv corespundea calitativ, în 
vederea folosirii lui la construirea digului artificial. În malul sudic al acestei secţiuni 
s-a observat un schelet, iar în cel nordic trei schelete umane, orientate VE (cu capul 
la vest şi picioarele la est). Am efectuat o săpătură limitată, pentru a ne lămuri cu 
privire la ritualul de înmormântare, cu care ocazie am constatat poziţia pe abdomen a 
palmelor şi lipsa obiectelor de inventar. Scheletele aparţineau unor indivizi de vârsta 
copilăriei şi maturităţii. Nu s-a constatat existenţa resturilor de sicriu şi nici nu s-a 
delimitat conturul gropilor. În pământul de deasupra oaselor erau câteva fragmente 
de la vase decorate cu smalţ verde. Aceste schelete făceau parte dintr-un cimitir de rit 
creştin, ortodox. Toponimul specific al acestui grind, cunoscut unor locuitori vârstnici 
din apropierea lui, s-a verificat şi confirmat arheologic. Datorită situaţiei politice de 
la acea dată, al ritmului alert de execuţie al lucrărilor de amenajare a lacului, la 
această descoperire arheologică întâmplătoare nu am beneficiat de sprijin logistic 
de la constructor pentru extinderea în suprafaţă a săpăturilor şi a lămuri suprafaţa 
cimitirului, densitatea şi numărul total al mormintelor. Locuitoarea Dumitra Buzatu 
din cartierul „Colonia „Băncii", Crângaşi, ne-a spus că, bunica ei care a trăit 106 
ani îşi amintea acolo de un cimitir părăginit şi de o bisericuţă din lemn abandonată, 
deoarece înmormântările începuseră să se facă în noul cimitir „Buna Vestire" din 
cartierul Giuleşti. Datele stratigrafice şi informaţiile orale aflate în legătură cu acest 
cimitir, conduc către sfârşitul secolului XVIII şi prima jumătate a secolului XIX, ca www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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interval de funcţionare a acestuia. 
În pământul din malurile secţiunii, prăbuşit sub acţiunea unui buldoexcavator, au 

ieşit la iveală şi câteva :fragmente lucrate cu mâna din pastă cu nisip şi pietricele arse 
cărămiziu-gălbui, arse neuniform de la oale databile în secolele V-VII d. Hr. (Fig. 5/4). 

3. Situl „Colonia Băncii". La sud-est de grindul „Cimitirul Lăptarului" se afla 
un grind mai întins, având suprafaţa de circa 2 hectare şi cu 2-3 m mai înalt faţă 
de nivelul luncii înconjurătoare care, până la data sosirii noastre în zonă, fusese în 
totalitate distrus prin excavarea pământului necesar pentru înălţarea digului artificial 
din partea vestică a viitorului lac. 

Din informaţiile obţinute de la constructor, pe toată suprafaţa grindului, s-a realizat 
mai întâi decopertarea mecanică a solului până la adâncimea de 0,50 m, deoarece acest 
pământ nu corespundea din punct de vedere al calităţii, pentru construirea digului 
artificial, apoi s-a excavat pământul până pe la aproximativ 2,50m adâncime. 

Pe suprafaţa rezultată în urma extragerii pământului, alternau zonele joase unde 
apa băltea din cauza faptului că pământul se scosese până sub nivelul pânzei freatice 
şi altele puţin mai înalte formate în general din pământ scăpat din cupa excavatorului 
în care se găseau rare fragmente de lipitură din pereţii unor locuinţe arse şi de vase, 
aparţinând a două locuiri din epoci istorice diferite: 

a. Locuirea din epoca bronzului, cultura Tei, faza I 
De pe suprafaţa excavată s-au recuperat numai câteva fragmente de la vase, 

antrenate din păcate din contextul în care au zăcut aproape 4.000 de ani. Gradul 
avansat de distrugere a sitului nu ne-a mai permis să stabilim dacă acestea proveneau 
din stratul cultural sau din complexe de locuire. Dintre formele de vase identificate 
menţionăm: un fragment dintr-o ceşcuţă din pastă fină, maronie (Fig. 5/7); un 
fragment dintr-un castron bitronconic modelat din pastă cu nisip şi decorat cu pastile 
din lut (Fig. 5/5); un fragment de castron din pastă cu nisip şi rare pietricele, decorat 
cu impresiuni realizate cu unghia (Fig. 5/6) şi un fragment dintr-un vas de provizii, 
din pastă cu nisip şi multe pietricele, decorat cu brâu alveolat şi striuri oblice adânci 
(Fig. 5/8). În aria bucureşteană, fragmente de vase decorate cu pastile aplicate8 sau 
incizate cu striuri oblice adânci asociate cu brâu alveolat s-au descoperit pe cursul 
râului Colentina, în aşezarea de la Căţelu Nou, datată în faza I a culturii Tei9

• Aşezări 

din faza I a culturii Tei au mai fost descoperite pe malul sudic al lacului Căldăruşani, 
la Greci "La Ceair", comuna Grădiştea, judeţul Ilfov10

, pe cursul mijlociu al pârâului 

8.Valeriu Leahu, Cultura Tei, Bucureşti, 1965, p. 91, Fig. 15/1-2. 
9.ldem, în op. cit., p. 90, Fig. 14/5. 
I O. Augustin Ulani ci, George Trohani, Săpăturile de la Greci, corn. Grădiştea, jud. Ilfov, în Cercetări 
arheologice, MIRSR, I, 1975, p. 86-93. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



14 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXVIII 

Mostiştea, la Surlari, corn. Petrăchioaia, jud. Ilfov11
, şi în mai multe puncte de pe 

teritoriul comunelor Tunari şi Ştefăneştii de Jos12 aflate în apropierea cursurilor 
superioare ale pârâurilor Pasărea şi Mostiştea. 

b. Aşezarea din epoca Latene geto-dacică, secolele II-I î. Hr. 
Resturile ei materiale s-au găsit pe toată suprafaţa excavată a fostului grind, însă 

în 8 zone bucăţile de pământ ars, unele cu amprente de nuiele şi fragmentele de vase 
erau mai numeroase, ele reprezentând resturi ale unor locuinţe geto-dacice. Pe o 
mică suprafaţă scăpase de la distrugere o parte din podeaua unei locuinţe, care fusese 
amenajată artificial prin bătătorire şi lipire. Podeaua era netedă şi pe alocuri arsă la 
cărămiziu. Aproape tot materialul ceramic găsit, are barbotina erodată în diverse 
proporţii, din cauza mediului umed în care au stat peste două mii de ani. 

Aproximativ în mijlocul suprafeţei fostului grind, a scăpat de la excavarea totală, 
probabil din cauză că utilajele nu mai puteau ajunge la ea, fără riscul de a se împotmoli, 
numai o făşie de circa 3,00 m lăţime şi 30 m lungime, de pe care se îndepărtaseră 
numai straturile superioare de pământ. Suprafaţa acesteia avea numeroase denivelări 
rămase de la cupa excavatorului. Pe lungimea profilului sud-vestic rezultat în urma 
excavării pământului de la sud de această făşie, până sub nivelul pânzei freatice, 
am constatat existenţa a două lentile separate, de O, 15-0,20 m înălţime, formate din 
numeroase fragmente de vase, pământ ars şi bucăţi de lemn carbonizat. 

Pentru lămurirea apartenenţei acestora, pe suprafaţa făşiei-martor am efectuat o 
săpătură de salvare, prin trasarea unei secţiuni S I, de 17 m lungime şi 1 m lăţime, 
orientată 111° SE - 291° NV, lărgită ulterior spre nord-est, pentru cercetarea restului 
suprafeţei complexelor de locuire apărute, săpătură care a însumat 59,50 m2• 

Săpătura a confirmat că lentilele observate în profilul de excavaţie făceau parte din 
resturile gropilor a două bordeie, parţial adâncite în pământ, ale căror părţi dinspre 
vest şi sud fuseseră distruse total de excavaţii (Fig. 4). 

Bordeiul nr. 1 (B 1 ), cu partea inferioară a gropii, semnalată în martorul de 
excavaţie din jumătatea nord-vestică a săpăturii printr-o lentilă de 6,28 m lungime şi 
O, 15 m înălţime, aflată deasupra podelei, în care erau resturile rămase după dispariţia 
locuinţei prin incendiere. Pe suprafaţa cercetată, conturul este aproximativ oval şi 
podeaua neamenajată la 0,40 m adâncime (0,90 m de la nivelul de călcare al grindului 
de dinaintea excavaţiilor). Majoritatea materialului arheologic găsit în lentilă constă 
din bucăţi de lipitură din pereţii arşi ai acestei locuinţe (mai ales în partea nordică 
şi spre profilul de excavaţie, adică spre centrul ei), amestecate cu bucăţi mici de 

11. Valeriu Leahu, George Trohani, Sondajul arheologic de la Sur/ari, în Cercetări arheologice, MIRSR, 
II, 1976, p. 75-77. 
12. Descoperiri f!cute de Vasilica Sandu şi prezentate într-o lucrare care va fi publicată în anul 2015, la 
Editura Academiei Române în voi. Materiale şi Cercetări Arheologice. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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cnrbuni rămaşi după arderea incompletă a lemnelor, un fragment de râşniţă (partea 
superioară= meta) din gresie, perforată în partea centrală (Fig. 6/1); un fragment 
dintr-o fusaiolă (Fig. 6/2) şi numeroase fragmente de la vase din lut, lucrate cu mâna 
~i la roată în mediul autohton geto-dacic sau importate din lumea greco-elenistică. 

Bordeiul nr. 2 (B 2) a apărut în capătul sud-estic al săpăturii de salvare, la 3,70 
111 distanţă de B 1. Pe suprafaţa cercetată s-a găsit aproximativ o treime din groapa 
lui, de formă rectangulară, cu colţurile rotunjite, surprinsă în profilul de excavaţie pe 
4,90 m lungime şi pe 1,80 m lăţime. Podeaua neamenajată era la 0,95 m adâncime, 
deusupra ei fiind lentila pe care am menţionat-o mai sus. În colţul estic era o groapă 
rotundă în plan, cu diametrul de 0,20 m şi baza la 0,55 m sub nivelul podelei, plină 
cu cenuşă şi tăciuni. În această groapă a fost fixat probabil, unul din stâlpii pentru 
sustinerea acoperişului locuinţei. Materialul arheologic găsit consta din numeroase 
bucăţi de lipitură tăcută din lut şi paie, de la pereţii arşi, pe care s-au păstrat amprente 
de tulpini de treistie şi de nuiele cu D = 1,8 - 2 cm, fragmente de vase autohtone şi 
de import. 

Ca în majoritatea aşezărilor antice, resturile arheologice păstrate până în vremea 
noastră sunt cele din lut ars, material care a fost mai rezistent la acţiunea agenţilor 
fizico-chimici. Prin prezentarea compoziţiei pastei, tehnicii de modelare şi de ardere, 
11 formelor de vase şi repertoriului decorativ, am urmărit să arătăm asemănarea 
ceramicii descoperite în aşezarea de la Bucureşti "Colonia Băncii", cu cea din alte 
a~ezări contemporane ei. 

Ceramica lucrată cu mâna 
Compoziţia pastei ceramice diferă în funcţie de forma, dimensiunile şi 

l'unctionalitatea vasului care s-a modelat. Pentru căţui, fructiere şi străchini pasta era 
din lut amestecat cu nisip şi cioburi pisate mărunt, bine frământată, îngrijit modelată, 
cu stratul de barbotină aplicat uniform şi adesea lustruit. Pentru borcane, pasta 
ceramică avea ca degresanţi cioburi pisate, nisip, pietricele de râu sau concreţiuni 
calcaroase pisate, a fost mai slab frământată, modelată mai puţin îngrijit, având la 
data descoperirii barbotina erodată în diverse proporţii. La vasele de provizii pasta 
ceramică conţinea puţin nisip şi numeroase pietricele de râu, unele având până la 
I O mm lungime. La căţui, fructiere, străchini şi unele borcane arderea s-a tăcut în 
condiţii reducătoare, vasele având culoarea maronie sau cenuşie-negricioasă. Alte 
borcane şi aproape toate fragmentele de la vasele de provizii sunt cărămizii, arderea 
fiind făcută oxidant (în prezenţa oxigenului). 

Ca forme de vase au fost identificate: căţuia (Fig. 6/3); pahare (Fig. 8/7, 9); 
străchini (Fig. 8/8 şi Fig. 10/3-5); fructiere (Fig. 10/1-2 ); vase de provizii la care 
pereţii verticali au 2-3 cm grosime în secţiune, precum şi numeroase borcane. 

Unele borcane au gura teşită orizontal (Fig. 9/2) sau oblic spre interiorul vasului 
(Fig. 7/4), corpul cilindric cu peretele vertical puţin arcuit şi fundul plat, neprofilat www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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(Fig. 8/6). Decorul este format dintr-un brâu orizontal alveolat, situat în treimea 
superioară a vasului, din butoni tronconici, cilindrici mici, mijlocii şi mari, unii 
având la exterior o impresiune rotundă (Fig. 9/3,8). Uneori butonii sunt alungiţi 
în plan orizontal, au una (Fig. 911) sau două impresiuni ovale la exterior şi sunt 
asociaţi cu brâuri orizontale arcuite. Mai rar, sub buton se află un bastonaş (Fig. 
9/7), combinaţie decorativă care s-a descoperit în numeroase aşezări geto-dacice din 
secolele 11-1 î. Hr. dintre care o menţionăm pe cea de la Grădiştea, Brăila13 • S-au găsit 
şi fragmente de borcane cu butoni care au trei (fig. 9/5) sau patru impresiuni (Fig. 
9/6) şi nu sunt asociaţi cu brâu alveolat, în ultimul exemplu fiind vorba de pastile de 
barbotină. În dava de la Grădiştea, jud. Brăila s-au găsit butoni cu trei 14 sau cu cinci 
impresiuni 15 • Pe un buton cilindric sunt două linii incizate, dispuse în "cruce", cu 
analogii la Grădiştea, jud. Brăila16 • În zona bucureşteană, în aşezările din secolele 
11-1 î. Hr. de la Popeşti, Căţelu Nou şi Bragadiru au fost descoperite borcane, la care 
butonii aşezaţi simetric pe umărul vasului au o incizie în cruce17

• Motivul crucii 
incizate pe butoni cilindrici a mai fost descoperit pe valea Mostiştei, în aşezarea de la 
Vlădiceasca "Ghergălăul Mare", corn. Valea Argovei, jud. Călăraşi 18 şi în aşezarea de 
la Ardeu, jud. Hunedoara, unde apare asociat cu brâu alveolat şi bastonaş dedesupt 
şi se datează cel mai târziu la începutul secolului I î. Hr. 19

• Un element de decor mai 
rar întâlnit aşezările geto-dacice a fost realizat din pastile de barbotină în relief (Fig. 
9/1). În aşezarea de la Bucureşti „Colonia Băncii" s-au găsit fragmente de la mai 
multe borcane. 

Alte borcane au gura evazată şi buza rotunjită (Fig. 8/3-4) sau teşită oblic în exterior 
(Fig. 7 /1-3) şi corpul cu pereţii verticali mult mai arcuiţi. Un fragment de la un astfel de 
borcan cu gura evazată era decorat cu linii incizate superficial (Fig. 8/2). 

Ceramica lucrată la roată 
La vasele de dimensiuni mici şi mijlocii, pasta este în general din lut fin, iar la 

cele de dimensiuni mai mari lutul a fost amestecat uneori cu o cantitate variabilă de 
nisip. Prin ardere au culoarea cenuşie şi mai rar gălbui-cărămizie. 

Ca forme de vase, am recuperat un fragment din partea superioară a unei cupe 
decorată cu două striuri (Fig. 12/1). 

13. Valeriu Sîrbu, Dava getică de la Grădiştea, judeţul Brăila, l, Brăila, 1996, p. 224, Fig. 68/7. 
14. Valeriu Sîrbu, în op. cit., p. 166, Fig. 10/10. 
15. Idem, p. 184, Fig. 28/5. 
16. Ibidem, p. 184, Fig. 28/6. 
17. Mioara Turcu, Geto-dacii din Câmpia Munteniei, Buc„ 1979, p. 117, PI. XXIII/I. 
18. George Trohani, Săpăturile din aşezarea geto-dacă de la Vlădiceasca, în Cercetări arheologice, 
MIRSR, voi. II, 1976, p. 122, Fig. 26/3. 
19. Larissa Nemoianu şi Ion Andriţoiu, Sondajul arheologic de la Ardeu (corn. Bolşa,jud. Hunedoara), 
în CA, I, 1975, p. 183 şip. 185, Fig. 2/5. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Multe fragmente ceramice provin de la căni de dimensiuni diferite, cu corpul 
bitronconic, toartă supraînălţată şi baza inelară. Ele sunt dintr-o cană miniaturală, 
decorată cu caneluri în jumătatea superioară a corpului (Fig. 14/2) şi de la mai multe 
căni de dimensiuni mijlocii, decorate cu striuri mai adânci sau mai puţin adânci, mai 
apropiate ori mai distanţate, dispuse uneori în bandă de câte 3-4. Printre acestea se 
numără şi o cană decorată cu două linii orizontale striate în zona bitronconicităţii 
(Fig. 14/1). De la cănile de dimensiuni mari au fost recuperate fragmente din corp 
dar mai ales din baza inelară (Fig. 12/5, 7 şi Fig. 13/2) şi o toartă cu nervură mediană. 
Unele căni de dimensiuni mari, sunt şi din pastă cu nisip, arse cărămiziu sau cărămiziu
maroniu, au fundul inelar (Fig. 12/9), şi sunt decorate cu câte una sau două linii 
orizontale striate pe umăr sau cu o linie în val, între linii orizontale drepte (Fig. 12/2). 

Au fost identificate fragmente din diverse părţi ale corpului unor străchini. Dintre 
acestea menţionăm un grup din partea superioară a corpului de formă bitronconică, 
din pastă cu puţin nisip, galben-cărămizie (Fig. 13/1) şi o bază inelară (Fig. 13/3) din 
pastă fină, cenuşie. 

O altă formă de vas este fructiera. Aceasta are buza lată, oblică sau orizontală, 
corpul bitronconic evazat (Fig. 1111-7) şi piciorul tronconic, înalt (Fig. 11/9) sau 
mai scund (Fig. 12110), în general nedecorat. Dintre cele decorate menţionăm unul 
cu caneluri orizontale, paralele (Fig. 11/8), cu analogii la Vlădiceasca „Ghergălăul 
Mare"20 şi altul cu nervuri şi două benzi orizontale, din fascicule de linii incizate în 
val (Fig. 14/4). Cu o bandă asemănătoare, din linii incizate în val, a fost decorat şi un 
vas getic descoperit în dava de la Grădiştea-Brăila în B 921 • 

Ceramica greco-elenistică 
În B 1 au fost găsite fragmente galben-cenuşii şi trei cărămizii dintr-un crater (Fig. 

13/4), lucrat la roată din pastă cu nisip şi rare pietricele, cu buza lată, orizontală şi 
coaste în partea superioară a corpului. Printre fragmentele recuperate de pe suprafaţa 
aşezării geto-dacice menţionăm: baza unei oenochoe cărămizii, din pastă cu nisip 
(Fig. 13/5); două fragmente de culoare alburie dintr-un vas cu pereţii subţiri, din 
pastă cu mult nisip; un fragment rozuliu dintr-o pastă cu mai puţin nisip, de la un 
vas de mici dimeniuni. În B 2 s-a găsit un fragment din gâtul unei amfore de culoare 
gălbuie, lucrată din pastă cu nisip fin. Din resturile B 1 şi din restul aşezării, provin 
mai multe fragmente de toarte rotunde în secţiune sau cu şanţuri pe ambele feţe, 
de la amfore (Fig. 13/6). Mai numeroase sunt fragmentele din corpul unor amfore 
cărămizii din pastă cu nisip, sau nisip şi rare pietricele, arse cărămiziu-gălbui. 

Chiar dacă am recuperat foarte puţine date tehnice şi ceva mai multe materiale 
arheologice mobile, majoritatea dislocate de excavatoare din contextul în care 

20. George Trohani, în op. cit., p. 112, Fig. 18/12. 
21. Valeriu Sîrbu, în op. cit., p. 251, Fig. 95/3. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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au zăcut mii de ani, vestigiile geto-dacice din secolele II-I î. Hr. de pe grindul 
„Colonia Băncii", prin varietatea formelor vaselor, multitudinea fragmentelor de la 
diferitele vase de provizii, dar mai ales prin prezenţa amforelor şi a altor recipiente 
de dimensiuni mai mici din lumea greco-elenistică, arată că această aşezare aflată 
pe cursul Dâmboviţei a fost una statornică, locuită un timp mai îndelungat de o 
populaţie cu o stare materială bună, care i-a dat posibilitatea procurării unor produse 
de import, ca de exemplu uleiul de măsline grecesc, adus în amfore. 

Aşezarea din secolele XVIII-XX 
În săpătura de salvare efectuată pe grindul „Colonia Băncii" s-a constatat că 

groapa B 1 geto-dacic, a fost tăiată de o groapă menajeră cu gura ovală ( 1, 1 O x 1,40 
m) şi baza la 1,40 m adâncime, plină cu fragmente de cărămizi din a doua jumătate a 
secolului XIX şi prima jumătate a secolului XX, pământ ars la roşu, cenuşă şi tăciuni 
de la arderea incompletă a lemnelor. 

În mai multe locuri de pe suprafaţa luncii inundabile, am observat gropi şi resturi, 
provenite de la cărămidăriile artizanale, care au funcţionat în acest interval cronologic, 
prin amestecarea şi turnarea manuală a lutului în forme, uscarea calupurilor 
(cărămizilor) şi arderea lor în cuptoare în aer liber. Pe întreaga suprafaţă a luncii erau 
fragmente de vase din lut ars, unele aduse probabil de viiturile Dâmboviţei, altele 
provenind de la locuitorii din zonă. 

Concluzii 
Descoperirea resturilor de activitate omenească pe două din grindurile aflate pe 

suprafaţa luncii inundabile, afectată de amenajarea „Lacului Morii", ne arată că atât 
în antichitate cât şi în epoca medieval-modernă, aceste formaţiuni geologice, puţin 
mai înalte faţă de nivelul de călcare al luncii inundabile, au fost alese ca amplasament 
pentru locuinţe şi ca loc de înmormântare. Având în vedere nivelul foarte aproape de 
suprafaţă al pânzei freatice din lunca inundabilă şi numeroasele suprafeţe mlăştinite, 
unele fiind active până la lucrările de amenajare a „Lacului Morii", considerăm că 
locuirea pe acele grinduri s-a putut face numai în acele perioade istorice în care 
s-a înregistrat un nivel scăzut al precipitaţiilor atmosferice pe întregul teritoriu al 
Munteniei şi în special în bazinul hidrografic al râului Dâmboviţa, când cursul apei 
pe suprafaţa luncii era stabilizat într-o albie situată undeva între cele două maluri 
înalte. La sud de grindurile „Cimitirul Lăptarului" şi „Colonia Băncii", în profilele 
de excavaţie făcute de IACERD, s-a observat una din nenumăratele albii în care 
Dâmboviţa a curs în trecutul său geologic. Vieţuirea pe suprafaţa mică a acestor 
grinduri era posibilă numai dacă şi lunca înconjurătoare avea multe suprafeţe uscate www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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pentru păşunat şi cultura unor plante, precum şi pentru a fi posibilă legătura pe uscat 
cu cele două maluri înalte ale râului Dâmboviţa. 

Grindurile din luncă au fost folosite şi ca loc de refugiu în vremurile de restrişte, 
pentru unele comunităţi omeneşti trăitoare pe malurile înalte sau chiar ca loc statornic 
de aşezare, când au găsit acolo condiţii de viaţă mai lesnicioase, decât în aşezarea 
în care vieţuiau. Este cunoscută situaţia că în antichitate, atunci când locuinţele unei 
aşezări omeneşti care erau construite în general dintr-o structură din stâlpi de lemn, 
între care se fixau nuiele, peste care se lipea lut amestecat cu paie şi pleavă, se uzau 
şi resursele naturale de hrană se împuţinau, iar lemnul de foc se găsea la distanţă 
lot mai mare de colibe era mai practic pentru populaţia respectivă să părăsească 
uşezarea şi să întemeieze alta la o distanţă variabilă de vechea aşezare, într-un loc 
unde pădurea şi hrana (peşte, vânat, fructe de pădure, ciuperci şi plante comestibile 
din flora spontană) se refăcuseră. 

Descoperirile arheologice efectuate în siturile Ciurel22
, Militari "Câmpul Boja"23, 

22. Situl Ciurel se întinde pe suprafaţa unui bot de terasă, imediat la vest de şoseaua Virtuţii, acoperit 
ustăzi de construcţii noi, ridicate după 1990. Săpături de sondaj au fost efectuate de Dinu V. Rosetti în 
unul 1930 şi de către Seb. Morintz şi Gh. Cantacuzino în 1956, cercetări sistematice în anii 1957-1961 
şi preventive în anii 1994, 1997 şi 2008. S-au descoperit vestigii dintr-o aşezare din epoca bronzului 
(cultura Glina), o necropolă de incineraţie şi urmele rare ale unei aşezări din prima epocă a fierului 
(Hallstatt), resturi rare de la o aşezare din a doua epocă a fierului (Latene), aşezări din secolele VI-VII, 
IX-X şi XVII-XIX. (Sebastian Morintz, Gh. Cantacuzino, I Sectorul Dealul Ciurel, în MCA, 5, 1958, 
p. 613-636; I. Ionaşcu, Vlad Zirra, Sebastian Morintz, Gh. Cantacuzino, Dinu V. Rosetti, Şantieru/ 
arheologic Bucureşti, II, Săpăturile de pe Dealul Ciurel, în MCA, 6, 1959, p. 768-770; Sebastian 
Morintz, Săpăturile de pe Dealul Ciurel, în MCA, 7, 1961, p. 658-663; Sebastian Morintz şi Petre 
Roman, Săpăturile de pe Dealul Ciurel, în MCA, 8, 1962, p. 761-767; Suzana Dolinescu-Ferche, 
Ciurel, Habitat des Vl'-VJJ• siec/es de notre ere, în Dacia, N.S., XXIII, 1979, p. 179-330; Cristian 
Schuster, Mircea Negru, Bucureşti, punctul "Dealul Ciurel", Aşezarea culturii Glina. O retrospectivă, 
în CAB, IX, 2013, p. 26-65). 
23. Situl Militari "Câmpul Boja ", cercetat cu întreruperi din anul 1958 până în prezent are pe suprafaţa 
lui resturile unor aşezări din epoca neolitică (cultura Boian), epoca bronzului (cultura Glina, aspectul 
cultural Militari-Câmpul Boja şi cultura Tei, faza IV), prima epocă a fierului (Hallstatt), a doua epocă 
a fierului (Latene, secolele IV-III şi II-I î. Hr.), epoca daco-romană (secolul III d. Hr.), secolele V-VII, 
IX-XI şi din secolul XIX. (Vlad Zirra şi Gh. Cazimir, Unele rezultate ale săpături/or arheologice de 
pe Cîmpul Boja din cartierul Militari, în CAB, I, 1963, p. 49-75; Mioara Turcu, Cercetări arheologice 
la Militari-Cîmpul Boja, în CAB, III, 1981, p. 226-235; Mioara Turcu, Descoperiri arheologice la 
Militari-Cîmpul Boja (Bucureşti). Secolele ll-lll şi VI e.n„ în CAB, IV, 1992, p. 37-56; Mircea Negru, 
Cristian F. Schuster, Dragoş Moise, Militari-Câmpul Boja. Un sit arheo/ogicpe teritoriul Bucureştilor, 
Bucureşti, 2000; Mircea Negru, Alexandru Bădescu, Vasilica Cuculea-Sandu, Militari-Câmpul Boja, 
VI, Sett/ements dating from 5 th to 7th Centuries AD (Archaeo/ogical Excavations since 1958 up to 
2005), Bucureşti, 2009). www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Roşu24, Giuleşti Sârbi25 şi Crângaşi26, situate pe malurile înalte ale Dâmboviţei, în 
zona înconjurătoare suprafeţei pe care s-a amenajat „Lacul Morii", arată o continuitate 
mobilă de locuire din epoca neolitică până în epoca modernă. 

24. Situl Roşu, situat pe malul sudic înalt al Dâmboviţei, a fost cercetat în săpătură în vara anului 
1958, cu care ocazie s-au descoperit complexe de locuire aparţinând unei aşezări din epoca bronzului 
timpuriu, cultura Glina. (Margareta Constantiniu şi Panait I. Panait, O aşezare din epoca bronzului la 
Roşu, în CAB, I, 1963, p. 301-338). 
25. Situl Giuleşti Sârbi, situat pe malul stâng al Dâmboviţei, pe locul unde s-a construit în secolul în 
secolul XVIII mânăstirea Chiajna Giuleşti. Au fost descoperite aşezări din epoca neolitică (culturile 
Boian şi Dudeşti), epoca bronzului (culturile Glina şi Tei, faza IV), secolele III-IV şi X d. Hr. (Valeriu 
Leahu, Săpăturile arheologice de la Giuleşti Sârbi, în CAB, I, 1963, p. 179-270). 
26. Situl Crângaşi a fost cercetat în anul 1953 într-o săpătură de salvare. Se afla pe suprafaţa unui bot de 
terasă care a fost distrus de cărămidării. S-au găsit resturile (locuinţe de suprafaţă, un cuptor de ars oale) 
unei aşezări de scurtă durată, din a doua jumătate a secolului IV d. Hr. (Vlad Zirra, Margareta Tudor, 
Săpăturile arheologice din sectorul Giuleşti. b) Crîngaşi, în Studii şi referate privind Istoria României, 
I, Bucureşti, 1954, p. 309-322; Sebastian Morintz, Dinu V. Rosetti, Din cele mai vechi timpuri şi până 
la formarea Bucureştilor, în Bucureştii de odinioară, Bucureşti, 1959, p. 33). www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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MUNICJPIUL BUClJREŞTI 

ZSC SDOm 

Figura 1 Localizarea siturilor din zona "Lacului Dâmboviţa'', Municipiul Bucureşti, pe un 
plan realizat de DTM în anul 1961. 
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MUNIOPIUL BUCUREŞTI 

Figura 2 Planul cadastral al zonei Giuleşti-Crângaşi-Militari, înainte de începerea lucrărilor 
hidrotehnice de amenajare a "Lacului Dâmboviţa", Bucureşti, pe traseul aprobat în proiect. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

\ 

LACUL DAMBOVIŢA 

Figura 3 Zona "Lacului Dâmboviţa" astăzi (extras din Planul Urbanistic General al 
Municipiului Bucureşti, aprobat în anul 2000). Situl 33 "Institutul Pasteur"; 34 Militari 
"Câmpul Boja"; 35 "Ciurel". 
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Lacul Dâmboviţa, 1985 
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Figura 4 Planuri ale săpăturilor arheologice de salvare şi ale complexelor de locuire. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Figura 5 Fragmente ceramice: 1-3 Pct. I "Institutul Pasteur; 4 Pct. 2 "Cimitirul lui Lăptaru"; 
5. Pct. 3 "Colonia Băncii" (I epoca neolitică, cultura Gumelniţa; 2-3 secolele III-IV d. Hr.; 4 
secolul VI d. Hr.; 5-8 epoca bronzului, cultura Tei). 
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Figura 6 "Colonia Băncii": I fragment de râşniţă; 2 fragment de fusaiolă; 3 partea superioară 
a unei căţui, toate din B I 
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Figura 7 "Colonia Băncii" Ceramica lucrată cu mâna: 1-2, 4 din B 2; 3 passim. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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·'o 3 

9 

Figura 8 "Colonia Băncii" Ceramică lucrată cu mâna: 1 din B 2; 3 şi 5 din B 1; 2, 4, 6-9 
passim. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Fli.:ura 9 "Colonia Băncii" Fragmente ceramice decorate: 1-2 din B 1; 3 din B 2; 4-9 
passtm. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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7 
1 

' u I 

, ( 
Figura IO "Colonia Băncii" Fragmente de la străchini lucrate cu mâna: 1 din B I; 2-5 
passim. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Figura 11 "Colonia Băncii" Fragmente de la fructiere lucrate la roată: 1, 8 din B 1; 2 din B 
2; 3-7 şi 9 passim. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Figura 12 "Colonia Băncii" Fragmente de la vase lucrate la roată: 2, 6, 10 din B l; 1, 3-5, 
7-9 passim. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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l'lgura 13 "Colonia Băncii" Fragmente de la vase lucrate la roată: 1 din B 2; 4 din B 1; 2-3, 
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RE SUME 
Dans la partie occidentale du municipe Bucharest, sur la sur/ace inondable de 

la riviere Dâmboviţa, a /'ouest du pont Ciurel, en /'ete et /'automne de /'annee 
1985, ont ete efectues excavations pour / 'amenagement du lac artificiel denomme 
tout d'abord „Lacul Morii" et plus tard "Lacul Dâmboviţa". 

Les travailles ont resides dans la construction d'une digue artificielle dans la 
partie occidentale, /'e/evation du bord nordique et estique, plus bas, la construction 
ci 'un ecran de protection pour protejer Ies sous-so/s des bâtiments /imitrophes de 
infiltrations, la conso/idation et le betonnage du bord sudique, haut. 

la terre necesaire pour /'e/evation des digues artificielles a ete excavee de quelques 
mllines situees sur la surf ace du futur lac, qui se dressaient sur la surface inondab/e avec 
2jusque 6 m,formeesjadis par la suite des nombreux changements du cours du riviere 
I Jâmboviţa. Sur deux deces col/ines ont ete decouvertes 2 nouveaux sites archeo/ogiques 
<'I le troisieme situe sur le bord nordique, inconnues jusqu 'a celle date. 

I. Le site „Institutul Pasteur". Sur lui surface qui se trouve sur le bord nordique 
clu riviere Dâmboviţa, ont ete trouve des morceaux de terre glaise bro/ee, certains 
avec empreintes de verges et fragments de vases en terre brolee dans /'epoque 
neolithique, Ies 11/e-J~ et XVJl/e-XJxe siec/es. Sa moitie sudique a ete superposee 
par la digue artificielle pour /'e/evation du bord nordique du lac. 

2. Le site „ Cimitirul lui Lăptaru". Etait situe sur le sommet d'une co/line, 
sectionnee par constructeurs. Dans Ies profils de la section ont apparu quatre 
squelettes humains, orientes ouest-est, d'enfants et adultes de rite chretien, orthodoxe, 
qui ontfait partie d'un cimetiere datant a /afin du XVJl/e siec/e et la premiere moitie 
du X/Xe siec/e. Dans le couche ont apparu aussi de fragments de pots, travailles au 
tour, dans le VJe siec/e ap. J. Chr. 

3. Le site „ Colonia Băncii". Sur la sur/ace d'une co/line environ de deux hectares, 
detruite complete par excavations, avant de notre arrivee en zone, nous avons trouve, 
tombes dans Ies coupes des excavateurs quelques fragments de vases dans I' epoque 
du bronze (la premiere phase de la cu/ture Tei) et 8 zones avec morceaux de terre 
hrfi/ee et fragments de vases, qui representaient restes materiels de maisons dans 
/ 'epoque Latene geto-dace (du Ile-Je siec/es av. J. Chr.). Dans le centre de la sur/ace, 
etait une bande de teren nonexcavee environ de 30 m /ongueur et 3 m largeur, dans 
laquelle profil etaient deux lentilles orizontales avec beaucoup morceaux de terre 
hrfi/ee et fragments de vases. La fouille de sauvegarde efectuee en surf ace, a mis en 
evidence Ies restes des deux huttes avec Ies fosses partiellement enfouil/ees dans la 
terre, disparues en incendie. Les plus beaucoup fragments de vases recuperes ont 
ete produits dans le monde autochtone geto-dace et un nombre plus petit proviennent 
d'amphoras et crateres hel/enistiques. 
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PATRIMONIU ŞI MUZEOGRAFIE 

COSTUMUL TRADIŢIONAL ROMÂNESC DE PATRIMONIU 
DIN COLECŢIA DE COSTUM ŞI ACCESORII 
A MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

39 

dr. Maria Camelia Ene 

Mi-am propus o reconsiderare a colecţiei de artă populară a muzeului, începând, 
în primul rând, de la costumul etnografic de patrimoniu, care, până în prezent, nu a 
fost studiat. 

I.INTRODUCERE 
În anul 1864 s-au creat prin decretul emis de domnitorul A.I.Cuza, Muzeul de 

Antichităţi şi Muzeul de Ştiinţele naturii, precum şi Pinacoteca pusă sub îngrijirea 
pictorului Th. Aman, director al Şcoalei de Belle arte, înfiinţată tot atunci în capitală. 

Dar, ultimele decenii ale secolului trecut au însemnat o perioadă grea pentru 
activitatea muzeelor din Bucureşti. Deşi slujite de savanţi de renume mondial şi 

încurajate de opinia publică ele n-au putut beneficia de sprijinul material necesar din 
partea statului. Strădaniile remarcabile ale naturaliştilor dr. Brândză şi dr. Grigore 
Antipa, ca şi cele ale istoricilor Gr. Tocilescu, V. Pârvan şi I. Andrieşescu duc la 
împletirea activităţii muzeistice cu cercetarea ştiinţifică, fapt ce contribuie la creşterea 
presigiului instituţiilor muzeale bucureştene. 

După primul război mondial muzeologia românească a intrat într-o nouă etapă 
care se integra într-un curent general. Ceea ce caracterizează această perioadă atât în 
Europa cât şi în America de Nord este înfiinţarea, alături de marile muzee naţionale, 
a numeroase unităţi muzeale provinciale şi comunale. Atunci îşi au începuturile 
muzeele din Perugia, Capua, Bari ş.a din Italia, marele muzeu din Boston, numeroase 
muzee franceze, germane, etc. 

Muzeul de istorie a municipiului Bucureşti îşi are începutul în hotărârea Consiliului 
Comunal al primăriei Bucureştilor de la sfârşitul lunii iunie 1921 - când primarul 
de atunci - dr. Gheorghian a propus înfiinţarea unui muzeu comunal. Referindu
se la această hotărâre Nicolae Iorga scria în ziarul Neamul Românesc din 1 iulie 
1921 că muzeul va fi „nu numai un loc unde se pot concentra, supt o bună îngrijire, 
lucruri care alfel se risipesc şi se distrug, nu numai un mijloc de a iniţia pe străin 
uşor în ceea ce a format originalitatea unei civilizaţii dispărute, dar şi altceva. Va 
fi, într-o epocă în care totul e în funcţiune de cultura ce vom şti să ni câştigăm 
şi mai ales să o răspândim larg în masele populare, şi un complement de realităţi 
pentru instrucţia şcolară şi singura unealtă prin care asupra claselor necultivate 
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trecutul îşi poate întinde influenţa lui, învăţătoare şi înnălţătoare" 1 • Lipsa mijloacelor 
materiale, inexistenţa unui patrimoniu, a făcut ca instituţia să nu fiinţeze de sine 
stătător imediat după luarea hotărârii, primăria organizând prin Direcţia culturală, 
strângerea colecţiilor. Muzeului i-a fost atribuită Casa Moruzzi, pentru fiinţare, aşa 
cum rezultă din procesul verbal încheiat la şedinţa din 29 octombrie 19252• Începând 
cu anul 1926 preocuparea pentru strângerea colecţiilor şi constituirea patrimoniului 
este mult lărgită, primăria adresându-se populaţiei capitalei prin presă şi pe alte căi, 
invitând locuitorii Bucureştilor, ai ţării, să doneze acele vestigii care se referă la istoria 
oraşului. Într-un apel publicat în ziarul Realitatea din 1 O martie 1927 se spune : ,,În 
dorinţa de a înzestra capitala cu un mare muzeu care să fie imaginea vieţii din trecut şi 
prezent a Bucureştilor dl. Prof. Anibal Teodorescu, primarul Municipiului Bucureşti, 
a lansat un apel către toţi catăţenii să ofere acestui mare aşezământ fotografii, stampe, 
schiţe şi orice alte obiecte reprezentând aspecte sau momente din trecutul capitalei. 
Toate obiectele vor purta plăcuţe cu numele donatorului. Muzeul va avea şi o mare 
bibliotecă populară, astfel că se primesc donaţii şi pentru bibliotecă"3 • 

Din anul 1959 sediul Muzeului Municipiului Bucureşti va fi Palatul dregătorului 
Costache Grigore Suţu, costrucţie ridicată între anii 1830 - 1832. 

Primele piese de vestimentaţie vor fi înregistrate în inventarul muzeului după anul 
1940, fiind donaţii ale unor descendenţi din familii boiereşti bucureştene (ulterior 
s-au făcut achiziţii) şi reprezentau vesminte feudale. 

Colecţia de costum şi accesorii vestimentare este foarte bogată şi cuprinde 
obiecte originale, feudale, din epoca fanariotă, epoca modernă, piese de secol XX, 
costum popular românesc din toate regiunile ţării şi foarte multe costume militare 
din perioada primului, mai ales a celui de-al doilea război mondial, dar şi odăjdii. 

Moda balcanică - orientală - este ilustrată de numeroase costume boiereşti, 
compuse din şalvari, anterie, cepchene, ciupaguri, pambriuri, ilice, fesuri, taclite, 
turbane, costume de cadână, işlicuri, iminei şi nalâni, punguţe de bani, paftale şi 
bijuterii. Tipurile sociale bucureştene sunt reprezentate costumele de negustori, cele 
de mahalagii, surugii, costume de călătorie, ş.a. 

Pentru secolul al XIX-iea moda europeană feminină şi masculină este reprezentată 
de rochiile de bal, crinoline, fracuri, costume de diplomat, smockinguri, iar pentru 
perioada art nouveau, colecţia are înscris un număr mare de piese: rochii şi accesorii 
feminine şi masculine. 

Pentru secolul al XX-iea, în colecţia muzeului există piese de costum feminin, în 
special, şi masculin, care ilustrează moda bucureşteană a anilor din timpul primului 

I. Nicolae Iorga, Neamul Românesc, an XVI (1921), nr. 145, din 1 iunie 
2. Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, an XX ( 1926), fasc.48, p.2 
3. Realitatea, an XV (1927), nr.195, din 10 martie www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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rnzboi mondial, moda anilor 1925 - rochiile charleston, accesoriile feminine şi 

masculine specifice, costumele de bal, de zi, bărbăteşti şi femeieşti, pălăria canotier, 
melonul, klakul, jobenul, bastonul sau umbreluţa, poşeta din zale metalice, sacheul 
de mireasă, ş.a. 

O mare parte dintre ele sunt confecţionate în capitale europene: Paris, Londra, 
Viena, Leipzig, Roma şi sunt importate prin intermediul furnizorilor Casei Regale, 
în magazine bucureştene, după cum reiese din etichetele obiectelor. 

Din colecţie nu lipsesc accesorii precum dessouri feminine, rochiile de casă, acele 
robe de chambre (ex. rochiile Paulinei Urseanu), pălăriile, ciorapii cu dantelă, port 

jartierele, carneţelele de bal, evantaiele din dantelă sau pene de struţ, casetuţele de 
bani, bijuteriile. Costumul popular este reprezentat într-un număr relativ mare, prin 
piese de vestimentaţie specifice zonei Muscel, Banat, Moldova sau Câmpia Română. 

Costumul militar are o reprezentare variată şi cuprinde piese din dotarea armatei 
române încă din perioada Gărzii Civice (până la 1864), din perioada primului şi celui 
de-al doilea război mondial, în special uniforme de ofiţeri. 

Nu lipsesc costumele bărbăteşti de gală: de ofiţeri şi diplomaţi, multe dintre ele 
urartinând unor iluştri oameni politici români, care fac obiectul expoziţiei de bază şi 
111 celor temporare, fiind originale, spectaculoase, de o deosebită valoare artistică. 

II. APARIŢIA STILULUI NAŢIONAL 
Suntem europeni dar avem un bogat fond tradiţional care ne deosebeşte de ceilalţi 

europeni. Această întrebare s-a impus în primul rând creatorilor, scriitorilor şi artiştilor 
rlastici, pentru care sinceritatea este vitală, respingând conformismul sau imitaţia. 
Apariţia şcolilor modeme în cultura unor ţări europene din veacul al XIX-iea a fost 
un fenomen complex cu o vastă arie de răspândire care s-a manifestat într-un mod 
deosebit şi în domenii diferite, de multe ori împotriva spiritului oficialităţii. Formarea 
acestor şcoli corespundea aspiraţiilor spre libertate naţională şi socială. Promovarea 
specificului naţional a fost susţinută permanent de elitele culturale româneşti în ideea 
găsirii unei imagini reprezentative şi uşor recognoscibile de către naţiunile Europei. 
Nu întâmplător, în acestă epocă a fost redescoperită lumea rurală ca fiind cea mai 
autentică păstrătoare a valorilor naţionale. Sfărâmarea canoanelor academiste a creat 
condiţiile unei diversificări stilistice incitând la originalitate, libertatea expresiei, 
afirmarea unei viziuni proprii. 

Preocuparea pentru reînvierea specificului local în toate domeniile artistice, nu 
doar în arhitectură a fost prioritară în epoca formării statelor naţionale, fiind una din 
temele preferate ale oamenilor de cultură, teoreticieni sau artişti. 

În perioada interbelică, stilurilor naţionale li se opune modernismul, principalul 
stil european internaţional. Formularea arhitectului Sullivan /rom follow function 
caracterizează structura simplificată, minimalistă a întregului ambient, de la arhitectura 
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cubistă la taiorul clasic Chanel4
• Înfruntarea naţional - internaţional a ocupat scena 

artistică a acestei perioade. Dialogul dintre produsele civilizaţiei industriale vest
europene, în continuă schimbare şi tradiţionalismul local manifestat prin păstrarea 
vechilor valori a marcat fizionomia României, patria unei naţiuni unice, de ginte 
latină, ortodoxă, ţară de frontieră a Europei şi care a încercat să se impună printr-o 
politică naţională mai mult sau mai puţin coerentă. 

În decursul deceniilor care au trecut de la instaurarea comunismului componenetele 
stilului românesc s-au risipit, ansamblurile interioarelor au fost dezmembrate, operele 
de artă, mobilele şi piesele de valoare din casele naţionalizate au fost confiscate şi prea 
puţine au ajuns în muzee. Obiectele rămase în folosinţă au suferit uzura timpului, au 
fost considerate demodate, nu au mai fost păstrate cu grijă, ocrotite şi s-au degradat. 

Nevoia de a-şi dobândi o identitate distinctă se manifestă pe toate planurile, la 
toate nivelurile, de la individ la naţiune, pentru a nu se pierde, ci a se deosebi de 
ceilalţi contemporani. Societatea actuală tinde să aprecieze un trecut mult mai recent 
şi mult mai comun în domeniul artei şi arhitecturii. Prin racordarea vechilor achiziţii, 
dobândite în perspectivele spiritualităţii sfărşitului de secol XIX şi începutul celui 
de-al XX-iea, toate domeniile culturii naţionale şi-au reluat dialogul contribuind prin 
extindere şi aprofundare la realizarea unor valori reprezentative pentru creativitatea 
colectivităţii româneşti. 

Momentul crucial în care îşi face apariţia stilul nearomânesc, la sfărşitul secolului a 
fost, desigur o consecinţă firească a parcursului străbătut de artele vizuale în acel veac. 

Interferenţa culturală dintre valorile produse de civilizaţia industrială vest
europeană şi tradiţionalismul local manifestat prin păstrarea vechilor valori ale 
ortodoxiei va crea premisele afirmării unei naţiuni, de ginte latină, ortodoxă, ţară 
de frontieră a Europei şi care încearcă să se impună printr-o politică naţională mai 
mult sau mai puţin coerentă. Noul tip de discurs teoretic impus de dinamica socială 
şi de noul statut de naţiune europeană este marcat de o neobişnuită suprapunere de 
interferenţe stilistice. 

Ştefan Neniţescu a exprimat, printr-o definiţie plină de simţire esenţa stilului 
nearomânesc: „ Stilul este utilitatea artistică, sinceritate nouă şi frumuseţe veche, 
este unitatea spirituală sau valoare concretă, este tradiţie artistică "5• 

Tema redevine actuală în noile condiţii geo-politice europene. 
Întotdeauna hainele au surprins mentalitatea unei epoci. Prima dată nu asistăm 

la schimbarea unui stil în arhitectură, ci remarcăm modificarea aspectului omului, 
pentru că se schimbă idealul uman. În timp ce vorbim despre o anumită modă, în 
acelaşi timp analizăm o epocă. 

4. Adina Nanu, Artă, stil, costum, Bucureşti, Ed. Noi Media Print, 2007, p. 15 
5. Ştefan Neniţescu, Istoria artei ca.filosofie a istoriei, Bucureşti, voi. III, p. 219 www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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După cum apreciază Adina Nanu în lucrările Artă, stil, costum şi Arta pe om, 
prin înveşmântare se face zilnic un exerciţiu de creativitate, iar alegerea şi alăturarea 
unor piese vestimentare se face din linii, forme şi culori, compoziţii plastice. 
Materialele cu care ne îmbrăcăm vorbesc nu numai înţelegerii raţionale, ci şi tuturor 
simţurilor, iar rezultanta finală creează o impresie generală care se răsfrânge asupra 
purtătorului. În decursul ultimului secol, odată cu instalarea democraţiei, toate aceste 
bariere au căzut. Astăzi, pe stradă, este deseori greu să distingi dacă cineva este 
băiat sau fată, tânăr sau bătrân. Blănurile scumpe au fost abandonate în mediile 
civilizate, iar progresul se manifestă neîndoielnic la nivelul tehnic al materialelor 
sau în comoditatea veşmintelor. 

Frumuseţea hainelor a fost atinsă în fiecare perioadă prin alte mijloace artistice. 
Au existat mereu artişti care au reuşit nu numai în pictură sau sculptură, ci şi în 
creaţia vestimentară să provoace privitorilor acea trăire totală care face ca o clipă să 
rămână de neuitat, care intensifică deopotrivă senzaţiile, gândirea, afectele, amintirile 
~i asociaţiile între toate acestea. 

III. ORIGINEA PORTULUI POPULAR ROMÂNESC 
Portul nostru a apărut din preistorie, cu mult înaintea formării naţiunii, a statului 

sau a oraşelor, fiind la origine un produs specific satului. Din preistorie şi antichitate, 
din vremea dacilor, încă înainte de ocupaţia romană din primul secol al erei noastre 
erau folosite, ca şi azi, aceleaşi materiale oferite de natură: in, cânepă şi lână (pentru 
ţesături), blana (pentru cojoace şi căciuli), piele (pentru opinci şi chimire) şi aceleaşi 
tehnici de utilizare a unor făşii drepte, cum ieşeau din războiul de ţesut, nerăscroite 
cu foarfeca şi necusute (fote sau catrinţe, marame şi brâie) sau asamblate (cămăşi, 
iţari) descrise cu precizie pe columna lui Traian ca şi în metopele de la Adamclisi. Din 
punct de vedere artistic imaginea locuitorilor din părţile noastre a fost determinată de 
modelele spirituale oferite de creştinism. Pe metopele de la Adamclisi, femeile aveau 
cămăşi (ii) încreţite ca şi azi dar cu mâneci scurte. Ele s-au lungit după creştinarea 
care s-a produs în primele secole după Hristos. Creştinii considerau omul alcătuit din 
duhul nemuritor şi trupul pieritor supus ispitei. Ei trebuiau să-şi arate ochii, oglinda 
sufletului, dar să-şi acopere corpul cu veşminte (motiv pentru care costumul popular 
românesc nu se concepe cu mâneci, fustă sau pantaloni scurţi şi nu pune în lumină 
imaginea sexy, decolteuri, plete sau talie fină). În acelaşi spirit era compusă şi faţa. 

Atenţia privitorului era atrasă asupra ochilor (care în icoane apar măriţi, amplificaţi 
de sprâncene groase şi cearcăne), bărbaţii aveau barbă iar femeile îşi petreceau peste 
faţă basmaua sau marama. 

Teodora, soţia împăratului bizantin Justinian, purta şiraguri de perle agăţate de 
coroană, care-i îngustau figura. Împărătesele Bizanţului au fost mai târziu imitate de 
doamnele şi domniţele de la noi - ca Despina, soţia lui Neagoe Basarab şi fiica ei 
Rucsandra- având agăţate de coroană ciucuri şi podoabe de aur. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Regăsim acest tip de remodelare a figurii în parura cu şiruri de beteală a mireselor 
din Grecia şi de la noi până la al doilea război mondial. Această parură se regăseşte 
în portretele domniţelor apoi în cel al Reginei Maria la încoronarea de la Alba Iulia 
şi a rămas modelul podoabei clasice a miresei românce, cu fire lungi de beteală, 
întregită în biserică de coroana aurită. 

Relaţiile cu Imperiul Bizantin, centrul creştinismului, au adus în costumul naţional 
un repertoriu ornamental abstract, plat, lipsit de volum, ca şi pictura bisericilor, 
în care erau anulate coordonatele vieţii pământeşti, timpul (mişcarea) şi spaţiul 

(adâncimea). Acesta a fost, de altfel, şi motivul dispariţiei sculpturii din bisericile 
ortodoxe. Aceeaşi abstractizare a formelor se regăseşte în întreg stilul ambiental, în 
modul de prelucrare a mobilierului, a ceramicii, a ţesăturilor casei (după cum afirma 
Olga Greceanu în Specificul naţional, Bucureşti, 1939). 

Veşmintele de tradiţie bizantină au rămas, de-a lungul vremii ca o preţioasă 
moştenire, purtate la curte de prinţese şi regine, păstrate apoi la sate ca port de 
sărbătoare. Pentru a înţelege costumul naţional românesc trebuie să ne întoarcem 
în timpul în care creştinii au repudiat idealul uman al antichităţii păgâne, mens sana 
in corpore sano, cu structură psiho-fizică armonioasă, al cărui trup era admirat pe 
stadioane, înlocuindu-l cu cel potrivit credinţei că sufletul nemuritor sălăşluieşte în 
trupul pieritor, supus ispitelor diavolului. 

În consecinţă, imaginea creştinului, remodelată în costum, trebuie să pună în valoare 
ochii, oglinda sufletului, şi să ascundă trupul. În acest scop împăraţii Bizanţului se 
îmbrăcau cu haine rigide, din mătase lucioasă, brodate cu fir de aur, aşa cum se vede 
în portretele lui Justinian şi ale curtenilor săi, din mozaicurile bisericii San Vitale din 
Ravenna. Acelaşi principiu se găseşte în costumul naţional românesc. 

Acelaşi efect este obţinut de femeile obişnuite prin legarea basmalei încrucişate 
pe gât iar de bărbaţi lăsându-şi barba să crească. 

La începutul evului mediu, imaginea umană, de la domnitor şi până la poporul de 
rând, a suferit amprenta acestei viziuni creştine, în forma ei iniţială ilustrată la curtea 
bizantină, şi care a determinat chiar structura de bază a costumului românesc. 

Pe parcursul istoriei, structura de bază a portului s-a menţinut, dar, inevitabil, 
au pătruns şi unele influenţe străine, care au fost însă asimilate şi au devenit de 
nerecunoscut, fiind socotite de obicei doar variaţii locale, datorate fanteziei celor 
care le lucrau. 

Departe de a rămâne neschimbat, portul popular românesc a evoluat de-a lungul 
timpului dar, având o structură solidă, a avut puterea de a nu imita ci de a asimila 
influenţele, topindu-le în compoziţie proprie, care nu şi-a pierdut identitatea. 

După încetarea veacului fanariot şi revenirea domnilor pământeni, în secolul al 
XIX-iea costumul naţional a dobândit valoarea simbolică a unui însemn politic. 

La sat, ţăranii încă îşi mai purtau straiele, care deosebeau foarte bine pe români de www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



PATRIMONIU ŞI MUZEOGRAFIE 45 

vecinii lor din afara graniţelor ţării sau de cei de altă naţie stabiliţi de veacuri printre 
ei şi care, la rândul lor, îşi comunicau etnia de la distanţă, prin costumele specifice. 
După instituirea regalităţii, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, portul naţional 
era arborat cu semnificaţia unui steag. Pentru ceremoniile de la curtea regală, el a 
fost tradus în limbaj cult, formele tradiţionale au fost transpuse în alte materiale, 
mai fine şi mai scumpe, ceea ce le-a înzestrat cu alte calităţi, alte sugestii senzoriale, 
modificând însuşi personajul conturat de costum. 

Reginele au primit, fiecare, ca dar de nuntă, câte un costum strălucitor, cusut cu 
fir şi paiete, şi care era îmbrăcat, după moda zilei, de regina Elisabeta peste jupon cu 
crinolină, de regina Maria cu corset. Aceste prelucrări ale formelor tradiţionale pentru a 
se integra fastului şi eleganţei curtene erau încă necesare la începutul secolului al XX
iea, pentru a deosebi rangul. Formele amplificate ale fustelor, mânecilor sau maramei, 
materialele mai preţioase - ca ţesăturile din mătase, străvezii - podoabele lucitoare -
ca broderiile cu mărgele şi paiete - şi bijuteriile - de la şirurile de coral la salbele din 
monezi de aur - toate contribuiau la alcătuirea unor imagini de zâne din basme. 

În secolul al XIX-lea călătorii străini, pictori francezi şi italieni voiajează pentru 
interese artistice sau de plăcere prin Moldova sau Valahia. Dintre aceşti artişti 

s-au remarcat prin calitatea lucrărilor Marcel Bouquet, Lancelot, Valerio, Charles 
Doussault, Denis Auguste Marie Raffet şi Amedeo Preziossi. 

În aceeaşi perioadă desfăşoară o prolifică activitate pictorul şi fotograful Carol 
Popp de Szathmari. Prin munca sa plină de dăruire el realizează o adevărată 
enciclopedie a costumului heritage din toate zonele etnografice ale ţării. 

Dacă privim cu atenţie acuarelele şi desenele care prezintă costumul din această 
perioadă se observă că portul popular românesc începe să fie treptat influenţat de 
moda costumului de curte şi al celui boieresc, la care unele elemente occidentale se 
amestecau cu tradiţia orientală a veşmintelor purtate de elite până la sfărşitul secolului 
ul XVIII-lea. În acest context, unele piese ale costumului ţărănesc de sărbătoare şi de 
ceremonie, lucrate spre sfărşitul secolului al XIX-lea preiau şi exprimă clar ecourile 
acestor schimbări de mentalitate, mai ales la nivelul ţărănimii înstărite. Relaţia dintre 
canon şi libertate cunoaşte o dinamică cu totul specială în unele zone etnografice din 
( 'âmpia Bărăganului, sudul Munteniei şi Olteniei, oferind uneori soluţii vestimentare 
îndrăzneţe. Astfel, croiul pieselor principale de îmbrăcăminte - cămăşi, catrinţe, 

vâlnice, continuă să respecte tiparul tradiţiei specifice fiecărei zone etnografice
chiar cu o anumită rigoare impusă de codul etic al obiceiurilor pământului-dar 
materiile prime şi compoziţiile decorative se orientează către noutăţile vremii. Pânza 
de bumbac şi borangic, lucrate în casă, arniciul, firul de aur şi argint, mărgelele şi 
paietele sunt utilizate tot mai mult de către femei, pentru a împodobi costumele de 
nuntă ale fetelor şi feciorilor. Hainele groase de blană şi dimie sunt, la rândul lor, 
lot mai bogat împodobite cu broderii fastuoase şi compoziţii ce se desfăşoară pe www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



46 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXVIII 

întreaga suprafaţa a pieselor. Sub impactul influenţei balcanico-orientale în lumea 
satului oltenesc şi muntenesc apare moda aplicării pe hainele din dimie albă a 
găitanelor din mătase neagră sau colorată, ceea ce generează o adevărată perioadă 
barocă a costumului popular. Edificatoare este în acest sens varianta gorjenească a 
costumului numit schileresc, apoi zăbunele, mintenele, giubelele, şubele, anteriile şi 
dulamele căptuşite cu blană de miel sau de vulpe. 

Incontestabili mesageri vizuali ai evoluţiei portului românesc de-a lungul 
tumultoaselor evenimente istorice din secolele XIV - XIX, portretele votive ale unor 
ţărani-ctitori de biserici se adaugă la şirul izvoarelor iconografice ale costumului 
românesc de patrimoniu. Solemnitatea ţinutei strămoşeşti în care sunt înfăţişate 
familiile de ţărani uimeşte prin meticulozitatea detaliilor pictate, care reproduc fidel 
compoziţii decorative cu statut emblematic şi de marcă identitară. 

Broderiile cămăşilor femeieşti sunt redate în structurile plastico-decorative 
specifice mânecilor cu altiţă, încreţ şi râuri ale vâlnicelor şi diverselor modalităţi de 
acoperire a capului la femei, cu marame. Bărbaţii etalează frumuseţea costumelor 
schilereşti, dacă sunt gorjeni, sau a celorlalte categorii de haine groase (şube, pieptare, 
cojoace, iţari etc). 

Iv.ASIMILAREA PORTULUI ŢĂRĂNESC DE CĂTRE COSTUMUL DE CURTE 
Revenind la portul ţărănesc în secolul al XIX-lea merită să fac următoarele 

aprecieri. O notă specială a vestimentaţiei doamnelor din înalta societate o dădea 
portul ţărănesc, pe care ele îl preţuiau foarte mult. Dragostea pentru acesta s-a 
transmis de la doamnele ţării, prin apropiatele Curţii princiare, spre celelalte 
membre ale protipendadei. În gestul abordării costumului popular era de fapt o 
atestare a naţionalităţii şi a apropierii, chiar formal, de cei umili. Era şi o încercare 
de redescoperire a rădăcinilor, de întoarcere la surse, pe o filieră romantică, prin 
literaţi români precum Dimitrie Bolintineanu, Vasile Alecsandri, Costache Negruzzi, 
Gheorghe Asachi şi Alexandru Odobescu. Această redescoperire a rădăcinilor se 
făcea prin valorile morale ale poporului, considerat pur în mediul său rural, nealterat 
de tarele societăţii urbane. 

Mariţica Bibescu, frumoasa soţie a lui Gheorghe Vodă Bibescu, arbora straie de 
săteancă şi ţinea să fie portretizată îmbrăcată astfel atât de Constantin Lecca, cât şi 
de Carol Pop de Szathmari. 

Dar, acest costum a fost, de fapt, o interpretare, o adaptare a celui popular la 
vestimentaţia cultă. Profuzia de fir de aur şi argint din altiţă, marile paftale din metal 
preţios, diadema din ţechini cu pandantive, la fel ca la domniţele bizantine, precum şi 
salba cu trei şiraguri de mari galbeni împărăteşti confereau acestui costum o valoare pe 
care nici ţărăncile cele mai înstărite nu ar fi putut-o da veşmântului de sărbătoare. 

Tot restul veacului se va păstra această diferenţă între costumele ţărăneşti şi cele ale 
doamnelor care obişnuiau să se travestească în ţărănci pentru baluri sau acţiuni caritabile. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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În epocă mai era recunoscut pentru gustul său desăvârşit şi pentru cunoştinţele 
etnografice generalul dr. Carol Davila, iar soţia acestuia, Anica Davila, născută 
l{ucoviţă era o mare iubitoare a veşmintelor tradiţionale româneşti şi le îmbrăca 
adesea. Când mergea la conacul de la Goleşti al rudelor sale, duminica ieşea să 
asiste la hora satului unde cu greu putea fi recunoscută în mijlocul ţărăncuţelor. 
i n monumentul ridicat, în 1882 de sculptorul Karl St9rck, în curtea azilului Elena 
I >oamna este reprezentată tot în costum popular. 

Domnitorul Carol I când a intenţionat să-i trimită micuţului fiu al lui Napoleon 
111 Iii-lea un costumaş popular l-a desemnat tot pe generalul dr. Carol Davila să 
se ocupe de achiziţia acestuia. În anul 1868, Davila comanda ţesături ţărăneşti pe 
rnre domnitorul voia să le folosească la tapiţarea mobilierului. Când avea ocazia, 
Principele Carol avea timp să admire producţia casnică rurală, în special pe cea textilă, 
precum scoarţele şi velniţele din camera de oaspeţi a mânăstirii Poiana Mărului, unde 
poposise în timpul excursiei prin ţară din anul 1867, în drum spre Râmnicul Sărat, 
după cum relata prefectul respectivului district în raportul său înaintat ministrului 
de inteme.6 Prinţul era atras de veşmintele tradiţionale, de pitorescul, abundenţa şi 
1:onvingerea cu care erau purtate în comunităţile săteşti. Aceste costume au devenit 
piese cu greutate între cadourile pe care le făcea familiei sau capetelor încoronate 
11lc Europei. După ce s-a căsătorit cu Principesa Elisabeta de Wied-Neuwied, i-a 
insuflat şi acesteia dragostea pentru portul românesc, ea adoptându-l cu entuziasm 
lu diverse ocazii fesive, la recepţii şi baluri. Unele dintre aceste petreceri primeau ca 
Iernatică exact îmbrăcarea acestor veşminte ca o condiţie esenţială a participării. În 
anul 1885, Regina Elisabeta a sugerat ca, la Balul Curţii, toate doamnele să îmbrace 
vechiul şi frumosul costum ţărănesc. Alte baluri în epocă la care se purta costumul 
popular românesc au fost: balul Societăţii Unirea a Lucrătorilor Constructori, cel al 
Societăţii Comerciale Providenţa, cel al Societăţii Furnica. Aceste straie erau purtate 
cu la oraş iar piesele componente erau comandă specială, lucrate cu profuzie de aur şi 
argint, aşa cum ţărăncile nu işi permiteau să folosească. Cămaşa sau fota ori vâlnicul 
erau susţinute de jupoane sau chiar de crinolină, iar în picioare, în loc de opinci 
purtau botine de şevro sau pantofiori de dans din mătase. Indiferent de provenienţa 
costumului, fie el de Gorj, Muscel sau Suceava, chiar dacă conversaţia între ele se 
purta în franţuzeşte, regina şi doamnele purtau cu mândrie straiele ţărăneşti, ca o 
expresie a patriotismului lor şi o marcă a apartenenţei naţionale. Elegantele doamne, 
orăşence, pozau cu plăcere îmbrăcate în asemenea straie, în epocă existând numeroase 
portrete fotografice cu ele învârtind fusul sau umplând ulciorul cu apă de la fântână. 

'1. Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Fond Ministerul de Interne-Secţiunea Administrativă, dos. 
184/1866, fila 323, Apud Adrian-Silvan Ionescu, Modă şi Societate Urbană, Ed. Paideia, Bucureşti, 
2006,p. 169 www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Bărbaţii şi copiii purtau,de asemenea, veşminte naţionale la ocazii. 
Şi în saloanele cele mai selecte ale Europei se impusese frumuseţea portului 

nostru naţional. La un bal parizian, pe la 1862, dr. Mihail Georgiade Obedenaru, 
medic şi diplomat literat, a introdus costumul naţional românesc. 

La balul din 1865 de la Ministerul de Externe al Franţei mai multe doamne şi unii 
simpatizanţi ai cauzei noastre au purtat costumul popular cu dezinvoltură. Gazetarul 
Ulysse de Marsillac relata astfel: "La ultimul bal costumat dat de dl. Drouyn de Lhuys 
la Palatul Ministerului Afacerilor Străine, la Paris, s-au remarcat doamna Iancu 
Alecsandri, doamna baroană d'Avril, născută Odobescu şi domnişoara Bouvet.a 
fostului consul al Fran/ei la laşi, toate trei purtând cu o rară distincţie costumul 
atât de elegant şi pitoresc al ţărăncilor românce "7

• 

Secolul al XX-iea aduce cu sine, în peisajul cultural românesc, preocuparea 
unor remarcabili specialişti români pentru studierea culturii şi civilizaţiei populare, 
în vederea tezaurizării celor mai valoroase creaţii ale acesteia. Este momentul 
propice înfiinţării Muzeului de Artă Naţională, pe Şoseaua Kiseleff, sub conducerea 
profesorului Alexandru Tzigara - Samurcaş, la 1 octombrie 1906. 

Una dintre sălile muzeului era destinată costumului popular. Aici erau prezentate 
pe manechine piese de port provenind din toate regiunile ţării, alături de stampele 
piuctorilor Henri Trenlc şi Carol Popp de Szathmary, oferite muzeului de Regele 
Carol I. Diversitatea, perfecţiunea şi inegalabila frumuseţe a costumelor a cucerit de 
la bun început stima publicului şi a elitelor. Însăşi Regina Maria era entuziasmată 
de costumul popular românesc, adoptându-l caJinută de înaltă ceremonie, în cadrul 
festivităţilor de la palat. 

Tot la începutul veacului al XX-iea s-a înfiinţat la Bucureşti Institutul Social 
Român sub conducerea eminentului profesor, muzeograf şi sociolog Dimitrie Gusti, 
care a iniţiat primele cercetări de tip monografic, realizate cu echipe multidisciplinare 
de specialişti şi studenţi. Ca urmare a celor zece campanii de cercetări monografice 
efectuate în mai multe sate - pilot din România şi Basarabia a luat fiinţă unul dintre 
cele mai importante muzee etnografice în aer liber din România - Muzeul Satului 
Românesc, deschis pentru public la 17 mai 1936, tot pe bulevardul Kiseleff. Astfel 
se oferea publicului capitalei un sat sinteză8, alcătuit din toate satele României 
care-şi propunea să aducă în acelaşi loc casa cu acareturile sale specifice, biserica, 
troiţele, hanul şi familii de ţărani îmbrăcaţi cu hainele lor caracteristice şi practicând 
ocupaţiile casnice şi meşteşugăreşti din satele lor de origine. Odată cu monumentele 
de arhitectură s-au pus bazele primelor colecţii de patrimoniu etnografic mobil, între 

7. La Voix de la Roumanie, nr. 16/9 Mars 1865, A pud Adrian-Silvan Ionescu, op. cit„ p.170 
8. Doina Işfănoni, Paula Popoiu, Costumul românesc de patrimoniu din colec/iile Muzeului Na/ionat al 
Satului "Dimitrie Gusti", Ed. CNI Coresi S.A. Bucureşti, decembrie 2007, p.14 www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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care şi a celei de Port popular (după 1958), nucleul acestei colecţii fiind reprezentat 
de cele 18 costume femeieşti din zona Muscel, Muntenia, purtate şi comandate de 
Regina Maria. 

Expoziţia de artă populară de la Berlin, din anul 1909 a fost patronată de Regina 
Elisabeta a României, iar secţia ţării noastre a fost foarte admirată de vizitatori. Erau 
expuse ţesături, velniţe, broderii, obiecte din lemn sculptat, ouă de lemn pictate 
precum ouăle de Paşte şi costume. Exponatele erau executate de diverse societăţi de 
lucru de mână ca: „Albina", „Furnica", „Munca", „Ţesătoarea", „Maria". Obiectele 
nu fost atât de apreciate încât cunoscuta firmă de decoraţiuni din Londra, Liberty 
comandase pânzeturi româneşti în valoare de peste 20.000 lei. Costumele naţionale 
erau apreciate şi de doamnele berlineze care nu mai conteneau să admire şi să cumpere 
podoabe de artă naţională românească. Tot acum erau expuse şi două fotografii ale 
Reginei Elisabeta, realizate de fotograful bucureştean Franz Mandy, îmbrăcată ea 
însăşi în costum popular şi aşezată la războiul de ţesut. Această imagine purta ca 
legendă un panseu al suveranei: „ Viitorul ţărei îl ţese femeea ". Alexandru Tzigara
Samurcaş care aprecia aportul Reginei Elisabeta în realizarea vechii industrii casnice 
~i în impunerea costumului popular ca veşmânt de gală pentru doamnele din elită, 
nota în memoriile sale: „Din punct de vedere naţional incontestabilele merite ale 
reginei au fost de a pune în evidenţă însuşirile de seamă ale poporului românesc. 
A redat viaţă portului, poeziei şi cântecului curat românesc, a prezidat sărbători la 
Palat în costum ţărănesc. [ ... ] Căci nu e manifestare curat românească în fruntea 
căreia să nu o găsim. [ ... ] Apreciind subtilul simţ estetic, înnăscut, al ţărancei 

colinelor noastre, manifestat în portul naţional cu valorile sale vii dar armonioase şi 
mai ales prin maramele amintind vălurile fecioarelor ateniene, Carmen Sylva prin 
introducerea acestui port la festivităţile de la Curte i-a dat o viaţă nouă întreţinută şi 
prin numeroasele Societăţi întemeiate şi prezidate de majestatea sa"9

• 

După primul război mondial, întregirea României a impus găsirea trăsăturilor 
comune, specifice întregii ţări. Portul cel mai reprezentativ pentru România Mare 
11 fost considerat costumul de Muscel, legat de prima capitală a Ţării Româneşti, 
( 'âmpulungul din vremea lui Mircea cel Bătrân. Lucrat în ateliere speciale, cu fir şi 
paiete, costumul de Muscel era îmbrăcat la horă până şi în zona Sucevei. Regina 
Maria purta cu consecvenţă portul popular, îşi îmbrăca copiii româneşte, nu numai 
pc fete, dar şi pe băieţi, după cum stau mărturie multe fotografii. 

Şi Principesa Maria, soţia prinţului moştenitor Ferdinand a îndrăgit veşmintele 
\ărăneşti şi le-a purtat ori de câte ori a avut prilejul. 

După Leo Claretie - „prinţesa Maria nu era româncă dar s-a românizat. Această 

'J. Al. Tzigara- Samurcaş, Memorii (1910-1918), Editura Grai şi suflet, Cultura Naţională Bucureşti, 
1999, voi II, p.338, Apud Adrian - Silvan Ionescu, Op.,cit., p. 171 www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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românizare a concretizat-o mai ales prin prisma înclinaţiilor sale artistice. Prinţesa 
s-a complăcut să îmbrace fermecătoare veşminte ţărăneşti româneşti, cu broderiile 
lor fine şi strălucitoare, să fondeze societăţi, să facă să renască industriile artistice 
naţionale, pentru recuperarea documentelor, desenelor şi broderiilor vechi, de 
ornamentică, arhitectură. A fost foarte pasionată de frescele vechilor mănăstiri, 
de arcurile joase, de capitelurile trapezoidale, de penumbrele misterioase ale 
mănăstirilor de altădată şi de capelele seculare "10

• 

Totdeauna imaginativă şi inspirată, Principesa Maria purta costumul popular în 
mod foarte personal, adoptând piesele după gustul său. Astfel, ea nu-şi va aşeza 
niciodată marama de borangic peste păr, ca un văl, aşa cum făcea Regina Elisabeta 
urmând moda ţărăncilor, ci şi-o va înfăşura strâns în jurul capului şi pe frunte, aproape 
ca un turban, lăsând să-i atârne marginile pe spate, ca o mantilă. În acelaşi fel se va 
îmbrobodi şi în timpul războiului, când va îmbrăca rochia albă a infirmierelor şi va 
vizita spitalele de campanie şi ambulanţele. 

Considera că portul popular îi prindea foarte bine şi pe copiii săi, aşa că, adesea, 
aceştia erau îmbrăcaţi ca ţărăncuţe şi ciobănaşi, coborâţi parcă de pe pânzele lui 
Nicolae Grigorescu. Mama a ţinut ca ei să fie imortalizaţi de obiectivul aparatului 
fotografic astfel, alături de ea, ca o veritabilă familie de ţărani. 

Cel mai uşor au putut fi transpuse motive decorative din portul popular românesc 
în moda anilor 20, când rochiile erau croite în fir drept, fără pense, în acelaşi spirit 
cu veşmintele tradiţionale. 

Pasiunea pentru portul tradiţional românesc nu s-a estompat vreodată. La 12 
februarie 1927, Maria, devenită între timp regină, participa împreună cu nora sa, 
principesa Elena, la o reuniune, amândouă îmbrăcate în port naţional, aşa cum 
menţiona în jurnalul său : „ Seara (..)a trebuit să mergem în costum românesc la o 
întrunire a Ligii Culturale la Cercul Militar"11

• 

În acest gen de costumaţie foarte personală a fost surprinsă Regina Maria în 
foarte multe fotografii, înainte şi după război. În 1918, la Bicaz, unde se retrăgea 
adesea într-o căsuţă ţărănească, apare pozând în pridvor alături de soţia lui Barbu 
Ştirbey, Nadejde Ştirbey, administrator al Domeniilor Regale, amândouă în port 
popular. Când suveranii vizitează Transilvania în mai-iunie 1919, Maria poartă un 
fel de scurteică pe talie, cu poalele evazate, brodată pe piept, la umeri şi manşete, în 
spirit popular. Şi la Balcic, îndrăgita ei reşedinţă de vară de pe malul Mării Negre se 
îmbrăca în văluri albe amintind de feregeaua musulmană. La Bran, regina cu fiicele 

10. Carmen Popescu, Le style national roumain, Collection Art et societe, Presses Universitaire de 
Rennes, Paris, 2007, p. 180 
11. Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Fond Casa Regală, Regina Maria, Personale, rola 479, 
fonograma 407, A pud Adrian-Silvan Ionescu, Op, cit., p. 172 www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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~i invitatele ei purtau ie şi catrinţă, confundându-se adesea cu ţărăncile din zonă, 
pc care le vizita şi cu care stătea, prieteneşte de vorbă. Capul îl avea întotdeauna 
ncoperit cu specifica-i legătură ale cărei colţuri se revărsau pe umeri şi pe spate. 

Este adevărat că întotdeauna regina Maria a purtat cu mare graţie şi într-un fel 
unic tulpanul, marama de borangic, îmbinând bluza tip ciupag cu fotele româneşti, cu 
motive geometrice aşezate peste crinoline, cepchenul din portul balcanic îmbrăcat ca 
o scurteică peste cămaşa din pânză ţărănească, cusută cu râuri, la care deseori asorta 
~iraguri de salbe. Acest amestec, tipic perioadei cuprinsă între mijlocul veacului al 
X I X-lea şi primele decenii ale secolului XX, care se reia şi în actualitate nu înseamnă 
nici pe departe o lipsă de rafinament artistic, ci o metodă pentru a arăta rădăcinile 
străvechi ale artei noastre precum şi preţuirea pentru frumuseţea ei. 

Bărbaţii, la modul general, au îmbrăcat mai rar straiele ţărăneşti, în special la 
baluri costumate. Dar, în anumite momente, costumul popular devenea pentru 
nceştia un mijloc de afirmare a opţiunilor politice şi de afiliere la o cauză progresistă. 
l J neori purtau elemente din costumul popular pentru a-şi demonstra apropierea de 
popor şi de a-i împărtăşi idealurile de libertate. Un exemplu ar fi atitudinea unui grup 
de moldoveni patrioţi care, în timpul domniei lui Mihail Sturdza, fiind în opoziţie 
cu acesta, au adoptat purtarea căciulii de miel, care îi distingea de ceilalţi ieşeni şi 
contrasta flagrant cu restul vestimentaţiei de tăietură occidentală pe care o aveau. 

În timpul prigoanei antiunioniste, în Moldova, funcţionarii cu vederi înaintate 
cure se pronunţau deschis pentru cauză şi-şi afişau poziţia prin culorile naţionale pe 
cure le adoptau în articolele vestimentare au avut de suferit din partea autorităţilor 
pierzându-şi posturile. 

În anul 1864, magistratul şi fostul ministru Dimitrie Scarlat Miclescu a fost 
însărcinat de Mihail Kogălniceanu să explice legea rurală şi aplicarea reformei 
ngrare. Cu această ocazie, Miclescu va renunţa definitiv la hainele nemţeşti pentru 
portul popular. Dar, aşa cum am precizat mai sus, în rândul bărbaţilor îmbrăcarea 
hainelor ţărăneşti era conjuncturală. 

Dovadă a faptului că portul popular devine o piesă de vestimentaţie nelipsită din 
garderoba doamnelor şi a tinerelor fete este Anuarul naţional al României pe anul 
1903 care indică patru adrese de unde se puteau achiziţiona costume naţionale 12 • 

Firma cea mai renumită în comerţul de artă, Djaburov, nu considera că ar fi sub 
rangul ei comercializarea costumelor naţionale. Ei i se adăugau atelierul Şcolii 
profesionale de fete care avea un magazin pe Calea Griviţei nr. 22 şi Bazarul 
Societăţii Furnica, sub patronajul reginei Elisabeta, activ din sec. XIX, care păstrează 
vechea adresă din strada Cometei nr. 24 precum şi un magazin pe Calea Victoriei nr. 

12. Anuarnl Na/ional al României, 1903, Institutul de Arte Grafice „Eminescu", Bucureşti, 1904, p. 339-340 www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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8013
• Pentru costume naţionale avem un singur nume în anuar - Mandiţa Găină cu 

magazinul său de pe Str. Brăilei nr. 69. 
Marin Constantinescu, furnizor al Curţii Regale, avea magazin de haine naţionale 

intitulat pitoresc „La Surugiul Roşu", în Calea Moşilor nr. 14 şi oferea printre altele, 
„costume de călăraşi", costume care ajunseseră în mare vogă datorită faptului că 
regele şi principesa moştenitoare obişnuiau să le poarte în anumite ocazii şi fuseseră 
chiar portretizaţi purtând costumul. 

Astăzi, circulaţia informaţiei prin televiziune şi internet pe toată planeta a produs 
„globalizarea comunicării", folosirea limbii engleze ca un limbaj comun şi răspândirea 
aceloraşi modele de imagine umană (toată lumea poartă la slujbă costum clasic iar 
în timpul liber sau la şcoală blugi şi tricou). Uniformizarea excesivă nu este însă 
suportabilă şi nici utilă. Colectivităţile mai mari sau mai mici, pentru a se deosebi de 
vecini, au făcut mereu apel la tradiţiile naţionale proprii. Fiecare individ reacţionează 
cum ştie şi cum poate pentru a se distinge din mulţime, iar ţările se străduiesc să-şi 
facă publicitate prin câte un brand personal şi atrăgător. Pentru a încuraja turismul, nu 
numai peisajul dar şi locuitorii trebuie să stârnească interes, curiozitate şi admiraţie. În 
momentul de faţă, publicitatea de ţară constă tocmai în sublinierea valorilor prin care 
fiecare stat îşi impune o imagine distinctă, cât mai expresivă. 

Poate că în timpul care urmează, specificul naţional va deveni din nou o preocupare, 
alimentată mai mult de interese materiale decât culturale. În codiţiile globalizării 
nu ne rămâne decât să educăm tinerii în spiritul înţelegerii şi iubirii patrimoniului 
naţional, dar şi cel al aprecierii celui personal provenit din lăzile străbunicelor. 

Unele piese pot fi purtate şi azi, prin adaptare, fiind de preferat kitch-urilor 
promovate de majoritatea spectacolelor de televiziune. Colectia de costum şi accesorii 
vestimentare s-ar putea constitui într-un muzeu al costumului bucureştean. 

V. IMAGINEA PLASTICĂ A PORTULUI POPULAR ROMÂNESC 
De la prima privire, din depărtare, verticala maramei lungi şi liniile drepte care 

conturează silueta amintesc forma unui trunchi de copac sau a unei coloane, cu 
direcţie ascendentă, sugerând spiritualizarea. 

Trupul este în întregime acoperit de haine care remodelează corpul şi braţele în 
volume cilindrice, cu proporţii echilibrate. 

Raportul dintre lumină şi umbră susţine aceeaşi impresie: la bază domină umbra 
- pe fotă- dând stabilitate compoziţiei. La mijloc umbra se împleteşte cu lumina, în 
cusăturile care alternează ritmic cu albul cămăşii. În partea de sus marama apare ca 
un triumf al luminii care, în vălul străveziu pare că se dizolvă în spaţiu. 

Văzută din apropiere, citirea imaginii femeii îmbrăcate în costum popular începe, 
de fapt, cu faţa ei, datorită albului maramei care, conţinând tot spectrul luminii, 

13. Ibidem, p. 361, 453 www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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nlrage atenţia inevitabil. Marama înconjoară figura, acoperind maxilarele (legate de 
trupul pământesc) şi punând în evidenţă ochii, oglinda sufletului. 

Privirea coboară apoi treptat, pe verticală, oprită la mijlocul trupului de cingătoarea 
orizontală, apoi jos, aproape de pământ. Alcătuită din verticale şi orizontale, 
compoziţia este prin urmare, statică, clasică, solemnă. Doar la lucru, fota suflecată 
formează oblice dinamice. 

Materialele costumului, pânza sau lâna, din fire solide, mate, folosite în portul 
de lucru, se preschimbă în costumul domnesc sau în cel de sărbătoare din sate în 
borangic, fir, paiete, salbe de aur, care-i dau o strălucire ireală, de basm. 

Relaţia dintre om şi univers, care se deduce din parcurgerea compoziţiei, este de 
distanţare de concretul imediat oferit de simţuri, de meditaţie asupra legilor generale 
nle armoniei universale. 

Aceste calităţi ale portului popular românesc depind însă de unitatea compoziţiei, 
obţinută prin asortarea pieselor, prin regăsirea aceloraşi motive şi culori în cămaşă, 
ti.ită şi învelitoarea capului. Faptul că ţărăncile au îmbrăcat deseori piese disparate, 
moştenite de pildă de la mamă şi soacră, fără nici o legătură între ele, a dus la 
rnmpromiterea aspectului artistic al portului, care e perceput în prezent de mulţi 
tineri ca încărcat, demodat, depăşit. În vremea comunismului Cântarea României 
nducea pe scene costume naţionale, dar ţăranii evitau purtarea lor în realitate de 
teama de a nu fi încadraţi în categoria chiaburilor, una din ţintele luptei de clasă. 

VI. COSTUMUL POPULAR DIN CADRUL COLECŢIEI TEXTILE ŞI 
ACCESORII VESTIMENTARE - CARACTERISTICI 

În cadrul colecţiei Textile şi accesorii vestimentare a luat naştere microcolecţia 
de costum popular de patrimoniu, care este formată din piese originale, provenite din 
donaţii sau achiziţii, pe care le putem clasifica după tipologie şi microzonă. 

VI.t. COSTUMUL TRADIŢIONAL MUNTENESC 
Străbătută de-a lungul secolelor de vechile drumuri comerciale care legau Orientul 

de Occident şi de binecunoscutele trasee ale transhumanţei oierilor transilvăneni, 
care îşi iernau turmele în bălţile Dunării, Muntenia a beneficiat de timpuriu de un 
statut privilegiat în ceea ce priveşte schimburile culturale interzonale şi accesul la 
diverse categorii de materiale noi vândute prin sate de către marghidani (vânzători 
ambulanţi). Firul metalic auriu şi argintiu, arniciul colorat, mătasea, fluturii (paietele) 
~i mărgelele folosite în broderia şi alesăturile pieselor de costum, încă din secolul al 
X V Iii-lea, au contribuit la înnobilarea acestora şi la diversificarea paletei lor cromatice. 
În partea de sud a Munteniei- zonele etnografice Vlaşca, Ilfov, Teleorman, costumul 
tradiţional aduce în atenţie câteva elemente ce trădează influenţa balcanico-orientală: 
craiul porturilor (pantaloni bărbăteşti cu turul foarte larg), folosirea găitanelor pentru 
decorarea hainelor groase, adoptarea de către femei a fesului, chemeleţului şi a 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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monedelor de aur (icuşari şi mahmudele) 14 pentru găteala ceremonială a capului. 
Aceste îmbogăţiri apar după 1918, şi este ales costumul de Muscel, costumul de la 
curtea regală. Varietatea soluţiilor plastico-decorative, rafinatele armonii cromatice 
şi originalitatea interpretării diverselor categorii de motive au generat o expresie 
estetică inconfundabilă pentru fiecare tip de piesă. Un loc de frunte în ierarhia 
costumului muntenesc, pentru fastul, eleganţa, deosebita valoare artistică şi prestigiu 
revine portului femeiesc din Muscel şi Argeş. Ia, fota şi marama acestor costume 
sunt fiecare un exemplu de performanţă tehnologică şi măiestrie artistică. Pentru 
eleganţa şi preţiozitatea materialului, iile, fotele şi maramele muscelene au fost 
adoptate în multe zone ale ţării ca embleme ale costumului naţional. 

VI.1.1 Costumul de Muscel 
Decorul costumului este stilizat, ca şi silueta în ansamblu, spre forme geometrice 

regulate - pătrate sau cruci şi derivatele lor - fără a se putea recunoaşte floarea, 
frunza sau pomul ci doar schema în care acestea se înscriu. 

Tipică pentru găteala capului la femeile măritate din Muscel este asocierea 
maramei de borangic - fină şi spumoasă, deosebit de lungă şi împodobită pe întreaga 
suprafaţă cu un decor fastuos, realizat cu mătase albă, bumbac roşu, galben şi albastru 
şi fir argintiu sau auriu - cu o legătoare brodată, pusă pe frunte, pentru a ascunde 
părul şi a fixa marama15

• Alte elemente care individualizează costumul femeiesc 
din Muscel sunt: mânecile foarte lungi şi strânse pe manşetă la cămăşi, utilizarea 
preponderentă a firului auriu şi argintiu la broderia cămăşilor şi la alesăturile fotelor 
şi un geometrism riguros al motivelor decorative (romburi, X-uri, spirale). 

Piese de vestimentaţie patrimoniu din Muscel: 
1. Fota de Muscel - Inv. 7083500 - Este o fotă ce face parte dintr-un costum 

de sărbătoare, din perioada de sfârşit de secol XIX, confecţionată din fir de lână 
şi bumbac ţesut cu fir metalic auriu. Motivul floral geometrizat, cu romburi şi cruci 
stilizate în registre mari delimitate de chenare late. La poale o bordură din romburi 
aurii mai mici, urmată ascendent de una mai lată cu romburi aurii, galbene şi verzi. 
Partea superioară este un registru lat, cu romburi aurii şi albe pe un câmp de culoare 
roşu vişiniu. Talia este marcată de o bordură din ţesătură de lână. Compoziţia 

strălucitoare, de tip mozaic. 
2. Fota de Muscel - Inv. 146579 - intrată în patrimoniul MMB în anul 1999 

are o compoziţie decorativă excepţională, cu fir metalic argintiu şi fir de mătase 
policromă (roşie, verde, albastră, galbenă, albastru grizat) în romburi având fiecare 
introdus motivul cruciuliţelor şi al X-urilor, pe toată suprafaţa suportului din pânză 

14. lşfănoni, Doina, Popoiu, Paula, Costumul românesc de patrimoniu, Editura Alcor Medirnpex, 
Bucureşti, 2007, p. 46 
15. Florescu, Florea, Bobu, Portul popular din Muscel, Bucureşti, ESPLA, 1957 www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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11lh1'i. La tiv are franjuri scurţi din fir metalic. 
3. Cămaşă cu poale - Inv. 7083500 - Confecţionată din pânză albă, croită din 

m~ii late, dreptunghiulare, cusute cu fir alb de aţă, cu mâneci lungi cu râuri. Motivul 
lloral geometrizat brodat vertical cu fir vişiniu, verde şi negru acoperă zona umărului 
rnhorând pe mânecile bufante, încreţite la terminaţie. Poalele cu acelaşi motiv. 

4. Poale de cămaşă - Inv. 7083500 - Fac parte din acelaşi tip de costum, fiind 
11d1iziţionate de la aceeaşi persoană, Margareta Vlad, în anul 1995. Acestea, de cele 
11111i multe ori nu erau croite din acelaşi eşantion cu cămaşa, ci se adăugau, în funcţie 
de lungimea fotei. Aceasta demonstrează faptul că îmbrăcămintea se transmitea în 
li11nilie, de la bunică la nepoată, de la soacră la noră. 

Tivul poalelor este ajurat, are ochiuri lucrate cu fir alb de bumbac şi o bordură lată 
rnsută cu motiv geometric, fiecare romb având interiorul marcat de o floare cu petale 
~eometrizate, toată lucrătura fiind din fir de amici de culoare vişinie. 

5. Legătoare- Inv. 143914- trecută cu denumirea de brâu în registrele muzeului 
dalează din secolul al XIX-lea şi era folosită pentru acoperirea frunţii şi fixarea 
111aramei. Pe suport dreptunghiular de lână are broderie manuală policromă în registre 
~eometrice regulate: romburi, cruci şi derivatele lor cu fir de amici, fir de mătase şi 
1111'irgele colorate. Starea de conservare relativ bună ne poate permite completarea 
rnstumului de Muscel, de asemenea, într-o expoziţie tematică. 

VI.1.2. Zona Argeşului 
Vechiul costum de Argeş 16 constituie un ansamblu de o remarcabilă frumuseţe şi 

bogăţie decorativă. Prezenţa firului metalic, argintat sau aurit, a paietelor şi mărgelelor 
11l1'ituri de firul de lână policrom şi de cel de mătase albă sau crem, individualizează 
fiecare piesă ca pe o compoziţie de sine stătătoare. Astfel, fota de sărbătoare decorată 
l'll chenar lat de jur împrejurul laturilor, este aşezată uneori pe perete, în interiorul 
locuinţei, ca piesă de podoabă. Cămaşa femeiască se încadrează tipului carpatic 
(încreţită pe o bentiţă în jurul gâtului), respectând compoziţia clasică a mânecii: 
altiţă, încreţ şi blană cu râuri (grupaj compact de râuri). Specific Argeşului este 
încreţul colorat, de obicei cu portocaliu şi pomneata răsfrântă (mâneca fiind foarte 
lungă se întoarce ca un volan). Fota argeşeană este de mici dimensiuni, acoperă doar 
spatele şi şoldurile femeii, motiv pentru care i se asociază în faţă o cătrinţă. Decorul 
ambelor piese este gândit unitar, ca motive şi cromatică. La costumul bărbătesc se 
remarcă croiul amplu al cămăşii şi mânecile largi, rafinamentul broderiei lucrate cu 
mătase, fir de aur şi paiete. 

Această frumoasă zonă este reprezentată de două fote de sărbătoare, care pot fi 
incluse în tipologia costumului popular de curte. 

16. Florescu, Florea, Bobu, „Portul popular", în Arta populară din zonele Argeş şi Muscel, Bucureşti, 
Editura Academiei RSR, 1967 www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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1. Fotă de sărbătoare din zona Argeşului - Inv. 86115 -Piesa este specifică 
costumului popular din perioada secolului al XIX-iea, a intrat în patrimoniul MMB 
în anul 1964 şi este într-o stare de conservare bună. Impresionează prin cromatică şi 
materialele folosite la concepţia motivului decorativ. Pe suport negru din lânică are 
o broderie amplă din fir de mătase şi fir metalic auriu şi argintiu, în registre ample, 
delimitate de chenare care cuprind motive geometrice regulate, romburi şi pătrate 
multicolore, alternând tonurile reci cu cele calde. 

2. A doua fotă de sărbătoare din zona Argeşului - inv.102178 - la fel de 
spectaculoasă ca luminozitate a culorilor, cu o strălucire aproape ireală, ca de basm, 
abundă în multitudinea paietelor cusute în benzi orizontale şi registre verticale, 
umplând spaţiile dintre figurile geometrice, romburi, pătrate şi cruci. Motivele 
avimorfe şi zoomorfe sunt stilizate, geometrizate, unghiurile fiind îndulcite de forma 
circulară a paietelor. Acest spectacol de culoare se desfăşoară pe suport din lână 
neagră, brodată cu fir de mătase multicoloră. Seamănă izbitor cu costumul de curte 
adoptat de doamnele din familia regală, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. A 
intrat în patrimoniul MMB prin achiziţie în anul 1970. Starea de conservare relativ 
bună permite expunerea acesteia. 

VI.1.3. Costumul de Râmnicu Sărat 
Mărcile zonale ale costumului tradiţional femeiesc din zona Râmnicul Sărat, 

sunt, pe de o parte, lungimea mânecii şi compoziţia decorativă a acesteia: altiţă 

îngustă, încreţ alb şi râuri dispuse oblic (în chezuri), iar pe de altă parte folosirea 
unui arhaic punct de broderie, numit bătrânesc (buclat), realizat totdeauna cu lână 
vopsită în vişiniu. Fota se remarcă prin decorul bogat al căpătâiului (partea din faţă) 
şi al batei de pe poale (bordură), realizată cu fir metalic şi lână policromă. Varietatea 
fotelor este dată de diversitatea compoziţiilor ce rezultă din combinarea acestor două 
elemente. În vechime, femeile îşi acopereau capul cu marama de borangic legată în 
diverse forme, peste un fes roşu. 

La costumul bărbătesc importante sunt: cămaşa cu bogate broderii la poale şi 
la mâneci şi brâul cu boboci, împodobit cu fastuoase reţele de motive geometrice 
dispuse pe toată suprafaţa piesei. 

i. Fotă de Râmnicul Sărat în patrimoniul MMB - Inv. 110066- achiziţionată 

în anul 1974, cu bogat motiv decorativ în registre verticale pe căpătâi, alternând 
banda roşie de lână cu cea brodată floral (cu fir metalic argintiu, fir alb de amici) 
şi bata din fir galben ţesut liniar în patru rânduri. Aceste motive decorative sunt pe 
suport din lână neagră. Aceeaşi bordură este marcată liniar şi la talie, tot în patru 
rânduri, cu aţă galben - portocalie. 

Această fotă întregeşte costumul muntenesc din colecţia muzeului. 
VI.2. COSTUMUL TRADIŢIONAL OLTENESC 
Costumul popular creat în zonele montane şi de câmpie ale Olteniei se încadrează www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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din punct de vedere structural şi decorativ în tipologia generală a portului românesc 
l'll două cătrinţe şi vâlnic încreţit, având similitudini morfologice - de material, 
lchnici de lucru şi croi -, cu vestimentaţia tradiţională a locuitorilor din Câmpia 
Munteniei, Transilvania şi Banat. Specifice Olteniei sunt coloritul vesel şi luminos 
111 broderiilor şi alesăturilor, fastul şi somptuozitatea compoziţiilor decorative 
l'xccutate cu materiale preţioase -fir metalic de aur şi argint, beteală, mătase, arnici, 
p11icte, mărgele, lână filată şi colorată în manufacturi - şi o inepuizabilă fantezie 
ncatoare, care a permis femeilor o interpretare plastică novatoare a repertoriului 
lrndiţional de motive. 

Cămaşa încreţită pe lângă gât, purtată de femei la sărbători, a cunoscut în 
loale zonele etnografice ale Olteniei nivele de performanţă artistică remarcabile, 
11npresionând prin fineţea punctelor de broderie. Asociate cămăşii, vâlnicele şi 

dltrinţele pereche (boscele în Romanaţi), zăvelci vinete cu betea (nordul Oltului), 
1.Avelci în pânză şi zăvelci în scoarţă (Vâlcea) sau fâstâce asociate cu oprege (Gorj 
~i Mehedinţi) au particularităţi distincte în nordul şi în sudul Olteniei. În zonele 
111ontane ţesătura de lână a acestor piese este mai robustă, arhaică ca expresie estetică 
(( iorj, Mehedinţiul de munte), în timp ce la câmpie ţesătura este extrem de fină, iar 
rnlitatea texturii şi rafinamentul motivelor alese fac trimitere la covoarele orientale. 

În ceea ce priveşte cromatica şi motivele folosite la decorarea cătrinţelor şi a 
vCllnicelor există nenumărate variante, fiecare comunicând în limbajul semnelor 
plastice, informaţii despre vârsta, ocazia, statutul civil şi social al purtătoarelor. 

Din costumul de sărbătoare şi de nuntă nu lipsesc vestitele pieptare şi cojoace 
de mireasă, brodate cu cosoaie (spirale) de meşterii din Vădastra, Vişina, Corabia şi 
I >nbuleni. Hainele din dimie albă cu aplicaţii de găitane negre-vesta, minteanul, şuba 

s-au confecţionat în multe variante locale, reprezentative fiind piesele costumului 
'IChileresc, creat iniţial de moşnenii gorjeni pentru a se deosebi de locuitorii din satele 
învecinate, şi devenit ulterior simbol vestimentar pentru toţi oltenii. 

VI.2.1. Costumul gorjenesc17 

Creat la început de secol XX de moşnenii gorjeni din dorinţa de a se deosebi de 
locuitorii zonelor învecinate, costumul schileresc impresionează prin tipul unic de 
compoziţie decorativă realizat prin aplicarea de brânaş şi găitane negre de mătase 
pc fondul alb al hainelor din dimie sau aba de Azuga. Cele mai valoroase piese 
sunt vesta şi minteanul (haină scurtă cu mâneci). Modul ingenios de compunere 
11 motivelor specifice - melcul, şarpele, lancia, botul de broască - în arabescuri 
exuberante conferă statut de marcă acestui costum. 

I. Costum bărbătesc gorjenesc - Inv. 86126 - alcătuit din trei piese: ilic, 

17. Stoica, G„ Vasilescu, V„ Portul popular din Gorj, Bucureşti, Comitetul judetean pentru Cultură şi 
ducatie socialistă Gorj www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



58 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXVIII 

brâu şi pantaloni. Ilicul sau vesta din dimie albă, cu guler rebrodat, cu aplicaţie 
de brânaş negru şi găitane la rever şi liziere, cu motivul şarpelui şi al melcului în 
cosoaie (spirale, arabescuri). Brâul lat din fir de lână roşie, ţesută cu motive liniare 
orizontale. Pantalonul cu acelaşi motiv decorativ aplicat, la fel ca şi vesta, la partea 
superioară, sub brâu şi la partea inferioară. Lateralele au câte un registru tip galon de 
şnur negru. Acest costum a intrat în patrimoniul muzeului în anul 1964 şi este într-o 
stare bună de conservare. 

2. Ilicul schileresc - lnv. 86122 - este fără revere, tip vestă, reprezentativ, ca 
decorativitate, pentru costumul gorjenesc. Are aplicaţia de şnur negru din amici la 
liziere şi la cele două fante gen buzunare în motivul şarpelui. Face parte din costumul 
gorjenesc şi a fost confecţionat pentru expoziţia universală de la Paris, din anul 193 7. 
Poate fi expus într-un ansamblu tematic. 

3. Marama - Inv. 86117 - sau cârpa de borangic, cum se spunea în zonă, cu 
motive liniare, din ochiuri foarte fine asemănătoare cu cheiţele decorative. Aceasta 
era legată diferit, în funcţie de vârstă, anotimp şi ocazie. Are o lungime de 230 cm şi 
o lăţime de 64 cm. Lungimea variază, putând ajunge până la 400 cm. 

VI.2.2. Costumul de Dolj 
Acesta se individualizează prin cămaşa largă cu mâneca având forma arhaică 

de altiţă, croită separat şi decorată cu mai multe registre de broderie foarte fină. 
Încreţul şi râurile completează compoziţia mânecii. Vâlnicul 18 este realizat dintr-o 
ţesătură de lână foarte fină, fiind decorat cu motive geometrice dispuse în vergi. În 
cromatica costumului predomină tonurile de roşu cu accente de alb şi negru. Modul 
de acoperire a capului cu marama exprimă vârsta, statutul civil al femeii, dar şi 
gustul sau estetic. 

Costumul bărbătesc valorifică efectul vizual al pânzei fine de bumbac, ajurul şi 
cheiţele decorative cu care se prind mânecile cămăşii. 

1. Cămaşă cu poale - Inv. 40488 - datată la sf. Secolului al XIX -lea, intră 
în patrimoniul muzeului în anul 1957 prin transfer de la Ministerul Afacerilor 
Interne. Este tipică zonei, fiind largă, încreţită pe lângă gât, mâneca largă cu forma 
de altiţă decorată cu mai multe registre, din fir de amici roşu, e suport de pânză 
albă, ţărănească. Râurile se revarsă de-a lungul mânecii în câte trei registre, iar la 
terminaţie este încreţită, formând un mic volănaş. Registre floral-geometrizate pe 
piepţi, în oglindă şi acelaşi motiv pe poale. 

2. Cămaşă cu poale - lnv. 40488 - Este tot o cămaşă oltenească, din Dolj, la 
acelaşi număr de inventar, cu încreţ în jurul gâtului, cu motive geometrice pe piepţi, 
cusute cu fir roşu de amici, cu altiţă la umeri, în registre dese, cu roşu şi negru, 
predominând culoarea roşie. Râurile de pe mânecile largi se termină cu un încreţ în 

18. Enache, Ştefan, Pleşa, Teodor, Zona etnografică Dolj, Bucureşti, Editura Sport -Turism, 1982, p.46 www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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jurul manşetei. Motive fi.orale pe piept, în jurul fentei, geometrizate, care se reduc 
doar la această zonă. Cămaşa este din mai multe fâşii croită, prinse între ele cu acel 
lip de cusătură de decorativă în cheiţă. Poalele cu ajur foarte fin. 

VI. 3. PORTUL TRADIŢIONAL DIN ZONA ROMANAŢI 
Costumul de Romanaţi se încadrează în tipologia portului oltenesc, remarcându

se prin compoziţii şi motive decorative care fac trimitere la repertoriul ornamental al 
n:ramicii neolitice de la Vădastra - spiralele de pe cojoace - şi la fastul ţesăturilor 
hizantine - folosirea mătăsii vişinii în combinaţie cu firul de aur la broderia cămăşilor 
ICmeieşti. La costumul de nuntă se poartă vâlnicul ţesut din două foi unite în sens 
orizontal, încutat foarte mărunt şi decorat cu grupaje de vergi şi motive policrome, 
dispuse vertical, pe fond roşu. În faţă vâlnicul se asociază cu o boscea (catrinţă) 
mult mai lungă decât acesta. Casaca fără mâneci, din dimie albă, decorată pe piept, 
clini şi poale este o piesă elegantă purtată la ocazii. 

Din această zonă provine cămaşa cu poale (datează din secol XIX) aflată în 
rnlecţia Textile şi accesorii vestimentare a MMB, cu nr. inv. 40488, din anul 1957, 
prin transfer de la Ministerul de Interne. Confecţionată din pânză ţărănească, încreţită 
111 baza gâtului, cu mâneci lungi, bufante, brodate cu fir roşu de amici şi de mătase, 
dur şi fir metalic auriu, în grupaşe liniare oblice. Pe piept, în oglindă, grupaj avimorf 
~lilizat geometric, de-o parte şi alta a încreţului. Aflată într-o stare de conservare 
relativ bună, poate fi etalată în cadrul unor expoziţii tematice. 

VI.4. PORTUL TRADIŢIONAL DIN BANAT 
Elementele care individualizează costumul tradiţional din Banat în cadrul portului 

popular românesc, şi pe de o parte de existenţa pieselor unicat, care se întâlnesc doar 
in această provincie istorică - opregul cu franjuri lungi (catrinţă) şi conciul (boneta) 
purtate de femei -, iar pe de altă parte, în somptuozitatea broderiilor şi alesăturilor 
l'Xecutate cu fir de aur şi argint. Fastul şi strălucirea sunt atributele care exprimă cel 
mai bine specificul costumului bănăţean din zonele de câmpie, unde compoziţiile 
decorative ale conciurilor, catrinţelor şi opregelor uimesc prin rafinamentul de 
li I igran al motivelor geometrice, lucrate cu fir metalic în tehnica „pe dos" (cu oglinda 
pusă sub războiul de ţesut pentru a urmări calitatea execuţiei. Costumul bărbătesc, 
nkătuit din cămaşă lungă peste genunchi, asociată vara cu pantaloni din pânză şi 
inrna din cioareci (postav de lână) are ca semn distinctiv broderia ajurată de un mare 
ru fi nament - ton pe ton (cu aţă sau mătase albe) - şi fineţea cheiţelor decorative care 
unesc foile de pânză. 

Pieptarele şi cojoacele, bogat împodobite cu broderii din mătase policromă, 
cu oglinzi, cu bumbi şi aplicaţii din piele, stârnesc admiraţie pentru acest port. 
Remarcabile pentru frumuseţea decorului, cu aplicaţii de şinoare negre pe fondul 
nlb de lână, sunt vestele bărbăteşti (chintuş) şi şubele purtate de ambele sexe. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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VI.4.1 Costumul din Valea Bistrei 
Costumul tradiţional din Banatul de munte se impune prin două piese importante 

ale portului femeiesc: ceapsa şi opregul cu ciucuri. Ceapsa (boneta) este o 
acoperitoare de cap pentru femeile măritate care aminteşte prin formă (cu coame) de 
străvechi rituri de fecunditate. Acesta este de fapt un simbol gotic, care se regăseşte 
şi în perioada Renaşterii la Piero de la Francesca, ajungând în Transilvania şi Banat. 
Broderia compactă cu motive simbolice este realizată într-o dominantă de roşu, 
remarcându-se prin acurateţe tehnologică şi ingeniozitate artistică. Opregul cu 
ciucuri ce se poartă peste poalele cămăşii, în faţă şi în spate este compus dintr-o 
bucată de ţesătură bogat decorată numită petec, cu franjuri, ataşate pe trei laturi. 

Cămaşa, confecţionată din giolgi (pânză de bumbac) este încreţită la gât, având 
mâneca terminată cu fodor (volan). Decorul dispus în tablă compactă de la umăr până 
la brăţara (cusută pe creţuri) care strângea mâneca, este predominant geometric. 

Pieptarul din blană de mile este o piesă foarte preţioasă, datorită broderiei 
compacte care îl acoperă. Compoziţia de pe spatele acestuia se organizează în jurul 
unui motiv central, luna, reunind străvechi motive decorative precum roata, coada 
de păun, ochiul, spicul bradului19

• 

Din această zonă etnografică, în colecţia muzeului se regăsesc cîteva piese din 
costumul descries mai sus, şi anume o ceapsă (bonetă) şi şapte opreguri cu franjuri. 

1. Ceapsa - Inv. 40486 - confecţionată din pânză albă cu motive florale în 
buchete roşii, dar şi un registru cu broderie compactă, cu fir metalic auriu însoţit 
de fir de mătase roşie şi galbenă care reprezintă motivele vechi ale spicului de brad, 
coada de păun, roata şi ochiul. Acest obiect a intrat în patreimoniul MMB în anul 
1956 şi datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Stare de conservare este relativ 
bună şi poate fi expusă pentru a exemplifica tipologia costumului de Bistra. 

2. Fotele de Distra (opreguri): 
a. Două fote la inv. 40505- Petecul din ţesătură de lână (un suport cu predominantă 

fir roşu, al doilea cu suport lână neagră), cu motive geometrice regulate, romburi 
dispuse orizontal, realizate cu fir galben auriu, verde şi albastru, cu franjuri (ciucuri) 
mici, din ţesătură, pe laturile mici şi franjuri lungi, de 30 - 40 cm la laturile mari. Au 
intrat în patrimoniu prin transfer de la M.A.I. în anul 1956. Deşi starea de conservare 
nu este ideală, pot fi restaurate şi etalate într-o expoziţie tematică. 

b. Două fote la Inv. 40503 - intrate în patrimonial MMB în anul 1956, prin 
transfer de la M.A.I, care datează din secolul al XIX-iea. Compoziţia decorativă 
a acestora este realizată În oglindă, la războiul de ţesut şi reprezintă motiv floral 
geometrizat, stilizat, în câte trei registre longitudinale, pe support de lână neagră, cu 

19. Florescu, Florea, Gheorghe, „Portul popular", în Arta populară de pe Valea Bistrei, Bucureşti, 
Editura Academiei RSR, 1969, p. 19 www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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fir de mătase şi de amica galben auriu, verde şi roşu (policrom). Ciucurii sau franjurii 
sunt multicolori, predominând culoarea roşie. Fac parte din costumul de sărbătoare I, 
pol face obiectul unei expuneri tematice. 

c. Două fote la Inv. 40504 - venite prin transfer de la M.A.I., în acelaşi timp cu 
lotul costumului popular din anul 1956. Starea lor de conservare este mediocră, dar 
sunt piese unice, vechi (din secol XIX), rare, având o valoare artistică excepţională. 
Motivul decorativ este compact, în registre dreptunghiulare şi pătrate cu broderie de 
1111înă cu fir metalic auriu, fir de mătase roşie, neagră şi albastră, realizate în oglindă 
pc suport de lână. Franjurii inegali, de 30 cm la latura mare a peticului se completează 
rn cei scurţi, la laturile mici. 

d. Fotă - Inv.40505 - intrată în patrimoniul MMB în anul 1956, prin transfer de 
ln M.A.I., este confecţionată dintr-un petic dreptunghiular de lână neagră, ţesută la 
rl\zboi, cu un chenar floral stilizat din fir metalic auriu, cu 89 de monede (desprinse) 
~i franjuri scurţi pe laterale, lungi, de 40 cm pe latura mare, multicolori (din fire 
de lână roşie, verde, neagră). Pot face obiectul unei expoziţii tematice ce se poate 
intitula Istoria costumului popular. Vechimea şi realizarea artistică excepţională le 
dau o valoare foarte mare în categoria costumului popular de patrimoniu. 

VI.5. PORTUL TRADIŢIONAL DIN TRANSILVANIA 
Mărturie elocventă a continuităţii şi perenităţii poporului român într-un străvechi 

leagăn de civilizaţie, portul popular se caracterizează printr-o structură morfologică 
unitară a pieselor de bază, reprezentate ca port al dacilor de pe Columna lui Traian 
din Roma (113 d.Ch). Particularităţile geografice ale reliefului, profilul ocupaţional 
~i statutul social al sătenilor, precum şi unele influenţe exercitate de convieţuirea cu 
etniile conlocuitoare (saşi, maghiari, slovaci şi ucraineni) au constituit sursele unei 
spectaculoase diversităţi zonale. 

Indiferent de vârstă şi de statut civil (fată sau nevastă), transilvănencele poartă 
cl'imaşă cu ciupag şi catrinţe cu trup vânăt susţinute de talie cu bete (cingători ţesute 
din lână, cu decor năvădit). Croiul, tehnicile de broderie şi concepţie decorativă a 
acestor piese uimesc prin consecvenţa utilizării aceloraşi forme arhaice: cămaşa este 
întotdeauna realizată prin încreţirea lăţimilor de pânză pe o bentiţă în jurul gâtului, 
având deschizătura la spate. Compoziţiile decorative sunt mereu repartizate pe guler, 
piept şi mâneci, fiind executate cu puncte de veche tradiţie precum cusătura pe muchia 
creţurilor, definitorie pentru decorul ciupagului de pe piept şi al brăţării de la mânecă. 

Specificul costumului bărbătesc este dat de croiul cămăşii drepte, decorul şi 

cromatica broderiilor sale şi de lărgimea pantalonilor. Aceasta diferă de la o zonă la 
nita: în nord-vest sunt foarte largi, din pânză, asemănători unei fuste plisate (gaci)20, 

20. Goia, Ioan, Augustin, Consideraţii privind dinamica influenţelor extracomunitare şi portul ţărănesc nord
tmnsilvănean, în Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei 1997, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1977, p.28 www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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iar în centrul şi sudul provinciei pantalonii au o lărgime normală. Confecţionată 
din pânză albă de cânepă sau bumbac, cu texturi specifice fiecărei zone, cămaşa 
are mânecile largi, prinse din umăr şi libere la extremitatea inferioară, fiind purtată 
pe deasupra pantalonilor. Se disting două tipuri de cămăşi, cea cu mâneci încreţite 
pe umeri, terminată cu pumnaşi (manşete) şi cămaşa cu barburi (clini intercalaţi 
pe mijlocul pieptului şi al spatelui). Fineţea broderiilor, a cheiţelor decorative dau 
distincţie ţinutei vestimentare. 

Originalitatea pieptănăturilor şi a acoperitoarelor de cap completează armonios 
ţinute de sărbătoare. 

Şubele, pieptarele şi cojoacele împodobite cu motive decorative de o inegalabilă 
valoare artistică, conferă costumelor din fiecare zonă etnografică a Transilvaniei o 
expresie unică şi inconfundabilă în contextul creaţiei populare româneşti. 

VI.5.1. Maramureş 
Costumul din vechea vatră a Maramureşului conservă vigoarea unor piese arhaice 

cum ar fi zadiile, femeieşti (catrinţe din lână) cu dungi late, colorate în roşu cu negru 
sau galben cu albastru şi guba (haină albă, ţesută din lână, cu fire lungi, introduse în 
băteală pentru a obţine un efect de blană) purtată de ambele sexe21

• 

Cămaşa femeiască specifică are un mic decolteu, rezultat în urma asamblării 
foilor de pânză croite şi încreţeli cu boţi şi ociţi pe pipt, umeri şi la brăţara mânecii 
terminată cu volănaş (bezer). 

Cea mai valoroasă podoabă este zgarda scumpă (colier cu mai multe şiruri de 
corali) moştenită sau primită ca dar de nuntă. 

Costumul bărbătesc respectă tipologia portului din vestul ţării (cămaşa scurtă 
purtată peste pantalon şi izmene largi) şi are broderia cu fir de mătase sau amici, alb 
pe alb sau roşu vişiniu. 

Pieptarele din blană, decorate cu broderie şi aplicaţii de piele roşu închis, 
completează costumul de sărbătoare. 

1. Cămaşă bărbătească - Inv. 86124 - datând de la începutul secolului al XX
lea, a intrat în patrimoniul MMB în anul 1964. 

Are croiul specific zonei, cu intercalări de clini pe faţă, entre-deux-uri de dantelă 
dispuse longitudinal (barburi), mâneca largă, încreţită la umăr, cu registre de motiv 
geometric dispuse longitudinal pe piepţi, pornind din umăr, cu fir de amici vişiniu. 
Guleraş mic, răsfrânt, cu aceeaşi decoraţie geometrizată. Acest decor se repetă la 
manşete. La îmbinarea foilor de pânză sunt cusute cheiţele decorative care fac parte 
din compoziţia decorativă. 

Starea de conservare fiind bună, piesa de costum poate face parte din expoziţia 

21. Ortansa, Dogaru, Ornamentele şi craiul costumului din Maramureş, Bucureşti, Centrul Judeţean de 
îndrumare al Creaţiei populare şi a Mişcării artistice de masă a judeţului Maramureş, Bucureşti, 1982, p. 73 www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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ll'llmtică propusă. 

Vl.5.2. Zona Năsăud 
(_ 'aracteristic costumului de Năsăud este acel opttm1sm exprimat plastic de 

rnnlrastul dintre pânza albă a cămăşilor şi roşul broderiilor. Spectaculoase şi specifice 
1011ci sunt pieptarele bărbăteşti cu canaci, decorate cu succesiuni de ciucuri din 
111nlase policromă şi cojoacele lungi, purtate de femei. 

( 'ojoacele sunt brodate cu motive florale, cu aplicaţii de meşină şi ciucuri mari 
d111 mătase multicoloră. 

Pălăriile cu roată de păun sunt unice în ţară şi reprezintă un simbol al feciorilor, 
111r răuniţele sunt o podoabă specifică tinerelor nemăritate. Acestea sunt realizate din 
do111\ rotocoale (cercuri) brodate cu mărgele şi înconjurate cu pene de păun care se 
11ri11d deasupra urechilor cu zorgolane şi bambuşte (panglici cu flori artificiale). 

I. Cojoc - Inv. 47380 - Cojocul femeiesc a fost confecţionat pentru expoziţia 
1111 i vcrsală de la Paris, din anul 1937 şi a intrat în patrimoniul muzeului în anul 1957, 
prin transfer de la M.A.E. Confecţionat din piele, cu mâneci lungi, drepte, cu croii 
111 hic, aceasă piesă este unicat prin valoarea artistică deosebită şi unicitate. Motivul 
dl'l'llrativ, floral, împodobeşte piepţii şi poalele având o simbolistică variată: coada 
dl· răun, luna, florile de rodii, laleaua şi numeroşi ciucuri din mătase multicoloră. 
lrvurile sunt marcate de blăniţa neagră de astrahan. Chiar dacă starea de conservare 
1·~1c mediocră. 

2. Al doilea cojoc de Năsăud-Inv. 47962-a fost confecţionat chiar în anul 1935, 
11111inte cu doi ani de expoziţia universală de la Paris la care România a participat cu 
11111llc piese de port tradiţional, şi a intrat în patrimoniul muzeului odată cu lotul din 
I '1~7. prin transfer de la M.A.E. Este un cojoc lung, de femeie, din piele, cu aplicaţii 
dl· meşină şi broderie manuală cu fir de mătase multicoloră, cu roşu predominant, pe 
prqil, mâneci şi poale. Monograma K.Sr şi anul 1935 sunt brodate de-o parte şi alta 
11 deschizăturii longitudinale. Gulerul scurt, paspoillat cu blăniţă neagră de astrahan. 
l'rl·sa necesită restaurare şi poate fi expusă. 

J. Bundiţa transilvăneană cu canaci- de Năsăud - Inv. 47381- Este un cojocel 
"rnrl, fără mâneci, tivit cu blană neagră de miel şi are o multitudine de ciucuri 
111111licolori de lână şi mătase pe toată suprafaţa precum şi un bogat motiv floral 
I 1111~at pe suportul de piele şi pe registrele de meşină. A intrat în patrimoniul muzeului 
101 în anul 1957, iar starea de conservare este mediocră, dar poate fi expus în urma 
1111ci restaurări întrucât piesa este un unicat, a fost prezentă în pavilionul românesc 
dl· 111 expoziţia universală de la Paris din anul 1937 şi reprezintă cu succes tipologia 
rnstumului din Năsăud. 

Vl.5.3. Costumul pădurencelor - zona Pădureni 
I .ocuitorii satelor de pe platourile Munţilor Poiana Ruscă au creat un port original 

~' unic în ţară. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Cămaşa femeiască este piesa cea mai valoroasă a costumului. Prin cromatica şi 
decorul mânecilor, brodate cu amici negru sau roşu în tehnici arhaice se poate afta 
vârsta şi statutul civil al purtătoarelor. Fetele şi nevestele tinere îşi brodează mânecile 
cu roata mare sau gogâştile întotdeauna cu roşu în timp ce bătrânele preferă culorile 
închise (vânăt, negru) şi compoziţiile închise. 

Peste poalele brodate cu şire pe şold, mărginite cu dantele, pădurencele purtau 
odinioară două oprege ( cătrinţe) din lână, în faţă unul mai scurt. Opregul din faţă a 
fost înlocuit cu catrinţa vânătă (şorţ) din postav, decorată pe trei laturi cu grupaje de 
bâmaş şi dantele policrome. Pentru păr nevestele folosesc ceapsa (boneta) de care 
se prinde cu ace cu gămălii florale, cârpa lungă. Aceasta se poartă petrecută pe sub 
cingătoare sau băgată pe sub cojoc. 

Specific lor este şi purtatul podoabelor metalice pe talie: lanţurile cu chei şi inele 
de alamă, bălţii /cordoane cu zimţi de cositor, cheile pe chici (grupaj de cinci cordele 
cu zimţi de cositor terminate fiecare cu una-două chei), purtate pe şold. Acestea 
reprezintă un sistem de podoabe pe care femeia îl primea la nuntă, ca miresă şi 
trebuia să-l poarte până moare. 

Îmbrăcămintea ţărăncilor din satele împrejurite de la vestul castelului Huniazilor 
pare, la prima vedere, bizară: ceapsa (căciuliţa) din stofă neagră, are cusută, în vârful 
capului, o pânză albă, lungă, care, pentru a nu aluneca de pe cap este prinsă cu ace, 
e îmbrăcată sub cojoc, atârnând ca o coadă. 

Privind pădurencele ne amintim siluetele gotice alungite din miniaturile secolului 
al XV-iea, în vremea stilului gotic fiamboiant, cu pălăria ca un comet din vârful 
căruia flutura o năframă. Amintirea acestor doamne (văzute în castelul din apropiere) 
a rămas, desigur, de neşters pentru pădurenii din satele din jur. Tot în secolul al 
XV-iea, în oraşele din Italia (unde începuse Renaşterea timpurie) se purtau coafele 
joase (cum e boneta Reginei din Saaba pictată de Piero delia Francesca în fresca 
bisericii San Francesco din Arezzo, 1459)22

• Probabil că şi acestea au fost modelele 
pădurencelor noastre. 

Ţărăncile din Pădureni au realizat ceva asemănător din materiale locale, ţesute 
în casă, boneta (ceapsa) din stofă neagră, cu cârpă albă, grea, în locul vălului din 
mătase străvezie. Catrinţele au, la costumul pădurencelor, lungime inegală, cea din 
spate, mai lungă, amintind de trena doamnelor. 

1. Costum de pădureancă - Inv. 7083500 - a intrat în patrimoniul muzeului în 
anul 2000. Este alcătuit din cămaşă, opregul din spate, poale. 

Cămaşa din pânză albă ţărănească are mânecile lungi, cu volane şi a aparţinut unei 
tinere femei, după arniciul roşu cu care este brodată în tehnicile arhaice menţionate: 

22. Adina Nanu, Ce povesteşte portul popular românesc, Muzeul Naţional al satului „Dimitrie Gusti", 
Bucureşti, 2012, p.5 www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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~111oieşte, coşoieşte, aţeşte. Cătrinţa sau opregul din lână neagră cu grupaje de 
dunlele tip rozetă. Poalele au de asemenea broderie cu amici negru în motiv floral tip 
w,hirlandă (şire) şi mărginite de dantelă de aţă la tiv. 

VII. CONCLUZII: 
Muzeul Municipiului Bucureşti este deţinătorul unui patrimoniu important de 

, ., 1slum, inclusiv de costum tradiţional din majoritatea zonelor ţării. Pe lângă aceasta, 
rnlecţia de artă populară a muzeului este mult mai mare, dacă includem patrimoniul 
rnselor memoriale dr. Minovici şi Macovei. 

Acesta poate fi valorificat prin publicarea unor studii, cataloage şi expoziţii 

ll'lllUlice care ar atrage publicul de specialitate şi nu numai. 
Trebuie amintit şi susţinut rolul identitar pe care îl are costumul popular, cu atât 

11111i mult cu cât trăim într-o epocă a globalizării iar universalitatea costumului trebuie 
dovedită tocmai prin cunoaşterea şi afirmarea particularităţilor sale. 

I ~I reprezintă adevărata carte de identitate pentru locuitorii din diferitele zone 
IJ.l'11grafice româneşti. 

Referitor la caracteristicile portului popular e necesar să amintesc multitudinea 
dl· transformări pe care acesta le cunoaşte. În primul rând va fi adoptat de către 
11111,ioritatea populatiei, incepand cu elitele la începutul secolului al XX-iea. Vor fi 
1111 nspuse elemente decorative din costumul popular în costumul orăşenesc, în special 
d11p1\ Marea Unire. 

Universalitatea portului popular consta tocmai în împrumuturile şi influenţele cu 
ulle culturi datorate interferenţelor dictate de factorii geo-politici. 

Există influenţe interetnice de-a lungul secolelor, rezultate ca urmare a 
r1rculaţiei mărfurilor, schimburilor culturale, prin marile mişcări de populaţii, prin 
11 unshumanţă. 

Sunt necesare eforturi mai mari pentru cunoaşterea şi înţelegerea artei populare, 
''·în general, pentru iniţierea artistică în randul tinerilor sau, în general, a publicului 
\•11.itator. Acelaşi interes trebuie manifestat pentru excepţionala colecţie de costum 
l'lnografic care, în momentul actual este în curs de clasare. 

VIII. TERMENI ETNOGRAFICI 
Alesătură 

Procedeu tehnologic de obţinere a unui motiv decorativ prin introducerea de fire 
rnlorate în trama urzelii, concomitent cu ţesutul suprafeţei textile. 

Altiţă 

< irupaj de motive decorative amplasat pe mânecile cămăşilor femeieşti în zona umărului. 
Ha tă 
Registru decorativ poziţionat pe poalele fotei. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Bârnaş 

Şnur de lână împletit manual şi vopsit, folosit la motivele decorative de pe hainele 
groase. 

Bezer/fodor 
Volan la mânecile cămăşilor femeieşti 
Brăţară 

Cusătură decorativ-funcţională care fixează creţurile de la mânecile cămăşilor 
femeieşti, pentru a forma volanul. 

Catrinţe 

Piese de costum femeiesc purtate pereche, peste poale - în faţă şi la spate -
confecţionate din ţesătură de lână. 

Căciulă 

Acoperitoare de cap bărbătească, confecţionată din blană de miel/de formă conică 
sau cu calota rotunjită. 

Cheiţe 

Registru decorativ de dantelă executată cu acul sau croşeta pentru a îmbina două 
foi de pânză. 

Cioareci 
Pantaloni bărbăteşti strânşi pe picior. 
Cojoc 
Haină cu mâneci confecţionată din blană de oaie şi decorată pe piept, mâneci şi 

poale cu broderii, meşină policromă, astrahan. 
Fotă 

Bucată dreptunghiulară de ţesătură în patru iţe, din lână, decorată cu mai multe 
registre şi alesături. Se poartă peste poale înfăşurând trupul. 

Giubea 
Haină lungă fără mâneci confecţionată din dimie/aha albă şi decorată pe piept, pe 

clinii laterali cu găitane colorate. 
Încreţ 
Registru decorativ amplasat pe mâneca cămăşii femeieşti care separă altiţa de râuri. 
Maramă 

Acoperitoare femeiască de cap realizată dintr-o ţesătură fină de borangic cu 
fastuoase compoziţii decorative la ambele capete 

Năvădit 

Procedeu tehnologic de realizare a unui decor geometric, uniform repartizat pe 
suprafaţa ţesăturii, prin sistemul legării iţelor (tip Jaquard). 

Opreg 
Piesă femeiască de costum compusă dintr-o bucată de ţesătură PETEC) bogat 

decorată şi franjuri lungi. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Pumnari 
Manşete la cămaşa bărbătească 
Râu 
Registru decorativ plasat pe mânecile cămăşilor. 
Suman 

67 

Haină lungă cu mâneci confecţionată din pănură (lână groasă) şi decorată pe 
11.11lcr, piepţi, clini, poale, mâneci cu aplicaţii de găitane/sărad. 

Tulpan 
Basma triunghiulară din pânză albă de bumbac cu aplicaţii de dantelă şi mărgele 

pc margini. 
Umerei 
Încreţitura de pe umărul cămăşii. 

Principesa Elisabeta cu vâlnic din zona Mehedinţi. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Principesa Maria cu costum popular din zona Banatului. 
Fota bănăţeană din zona Biniş 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Costum de pădureancă, secol XIX. 
Patrimoniul M.M.B. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



70 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXVIII 

Costum bărbătesc de Gorj, 1939 
Patrimoniul M.M.B. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Cămaşă oltenească cu poale, secol XIX 
Patrimoniul M.M.B. 
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Fote bănăţene din zona Biniş, secol XIX 
Patrimoniul M.M.B. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Vâlnic oltenesc, secol XIX 
Patrimoniul M.M.B. 

Catrinţă de Gorj, secol XIX 
Patrimoniul M.M.B. 
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Marame din borangic, secol XIX 
Patrimoniul M.M.B. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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SUMMARY 
Textile items have been acquired by the Museum ofBucharest since theyear 1940. 

Some of these have never been edited - a /act which justifies the author s initiative 
to describe Romanian folk costumes in the Museum s patrimony. The collection 
comprises a rich amount of costumes from the Middle Ages, /rom the Modern era, 
up to the 20th century. The author takes the opportunity to investigate the apparition 
of the Romanian folk costume and its evolution throughout history. 
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DOCUMENTELE DOMNIEI LUI MA VROGHENI 
AFLATE ÎN COLECŢIA MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

dr. Grina-Mihae/a Rafailă 

Nicolae Petru Mavrogheni, fost dragoman al kapudanului flotei turceşti, Gazi 
I lusan paşa, este numit în tronul Ţării Româneşti, mai ales la insistenţele 

pll·nipotenţialului Austriei, care îşi arătase preocuparea de ai se asigura refugiul în 
I rnnsilvania, dacă ar fi fost nevoie. Însuşi cancelarul Wenzel Anton von Kaunitz i-

11 11t:ordat lui Mavrogheni o oarecare consideraţie, în vederea menţinerii sale în 
•1kra de influenţă a Curţii vieneze, iar pe de altă parte chiar domnul întreţinea 
11prnx. 40 de agenţi greci la Viena, în timp ce alţii îi transmiteau ştiri de la Berlin, 
V11rşovia sau Sankt Petersburg. 

De origine modestă, fiu al unui pescar din insula Paros, Mavrogheni era 
rnnlcstat şi de către reprezentaţii familiilor fanariote din Istanbul, care nu-l 
~ornteau îndreptăţit a deţine domnia ţării de la nord de Dunăre. Se spune că înainte 
'll· a fi numit în tronul muntean Mavrogheni ar fi fost marinar pirat în Mediterana, 
t11sn atât familia sa cât şi el sunt învăluite într-o aură de mister. 

Înşişi boierii vârstnici ai Munteniei, în frunte cu spătarul Ianache Văcărescu, îl 
priveau cu suspiciune şi neîncredere. Pentru a-şi îndepărta eventualele obstacole 
11ccştia vor fi exilaţi şi chiar a dorit să obţină de la Inalta Poartă un firman de 
pedepsire a acestora cu moartea. 

În plan intern Mavrogheni se va dovedi un om avid de bani, chiar şi faţă de cei 
11111i oropsiţi ai soartei. A dus o politică financiară abuzivă şi de dispreţ faţă de 
boieri şi de o parte din sfetnicii lui. Faptele şi apucăturile sale morale şi intelectuale 
11c arată un om căruia îi lipsescc „una sau vreo câteva doage" cum se spune în 
popor, un individ fără scrupul, un fel de ,.poznă a firii" cum îl socotea poetul 
lcnăchiţă Văcărescu 1 • Era un maniac conştient, pornit spre cruzime şi sălbatice 
st:hingiuiri, un nevrozat într-o stare de excitaţie intermitentă, un halucinat bizar, 
rare în căldurile vedeniilor sălta spre mari, colosale şi imposibile fapte, dar 
totdeauna căzu în năzdrăvănii din cauza dezechilibrării facultăţilor sale2

• Printre 
ut:cstea amintesc acordarea dregătoriei de clucer calului său sau plimbarea într-o 
tr!\sură trasă de patru cerbi cu coamele de aur, înconjurat de ciohodari cu fuste albe 

1 Ci.I. Ionnescu-Gion, Nicolae P. Mavrogheni „o poznă a firit', Ed. Compania, Bucureşti, 2008, p. 
IH. 
1 lhidem, p. 39. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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şi işlice rotunde, arnăuţi şi soitari, până la frumosul chioşc de la Izvorul 
Tămăduirii, în sunetul surlelor şi tobelor, al meterhanalelor şi tumbeluchiurilor. 

În cursul războiul ruso-austro-turc (1787-1792) Mavrogheni se va alătura, cu o 
armată de 1 O.OOO de oameni, trupelor otomane în luptele cu prinţul Friedrich Josias 
von Saxa Coburg, şi chiar va pătrunde în Moldova, în mai 1788, unde vor fi 
înfrânte unele unităţi habsburgice. În toamna anului 1789 armata marelui vizir 
Hasan paşa, la care se alăturaseră şi oastea domnului muntean, va suferi o grea 
înfrângere în bătălia de la Mărtineşti, jud. Râmnicu Sărat, pe 22 sept. În aceste 
condiţii, prin intermediul episcopului Filaret al Râmnicului, domnul Mavrogheni 
va încerca, fără succes, să intermedieze un armistiţiu între prinţul von Saxa Coburg 
şi kneazul Grigori Potemkin. La începutul lunii oct. Mavrogheni este nevoit să 
părăsească Capitala ţării, pentru ca în luna următoare să treacă peste Dunăre, la 
Şiştov. În primăvara şi vara anului următor atacurile întreprinse de domnul 
muntean în zona Calafatului au fost respinse de către austrieci, astfel că a fost silit 
să părăsească Oltenia. Moartea protectorului său, kapudanul flotei turceşti, şi mai 
apoi alegerea în funcţia de mare vizir a lui Hasan paşa, care nu era tocmai prietenul 
său cel mai bun, va pune capăt vieţii tumultoase a lui Nicolae Mavrogheni prin 
execuţia sa din 30 sept. 1790, pentru insubordonare faţă de Imperiul Otoman din 
ordinul marelui vizir. 

Chiar dacă cea mai mare parte a domniei sale s-a desfăşurat în timpul unui 
război, care a implicat trei puteri la acea vreme, acesta a avut răgazul de a ctitori 
biserica de la capul Podului Mogoşoaei, cu hramul Izvorul Tămăduirii. Aici exista 
un complex de 16 ha., care cuprindea trei aşezăminte: „un foişor domnesc" (o casă 
de agrement), biserica şi „vistieria apelor" - rezervorul principal, unde se colecta 
apa de izvor care alimenta întreaga reţea de cişmele înfiinţată de către domnitor. 
„Casa de agremene" era înconjurată de un parc amenajat după însăşi planuri 
domnului, care dorea să-i fie o amintire vremelnică a palatului şi a grădinii de la 
Therapia, de pe malurile Bosforului şi ale Cornului de Aur. Grădina, calificată 
drept .~uperbă" era împodobită cu flori dintre cele mai diverse în timp ce pomii 
fructiferi delimitau aleile de preumblare. Lăcaşul de cult cunoscut şi sub numele de 
,,Biserica de la Capul Podului", va fi închinat mănăstirii Ecaton Dapiliani din 
ostrovul Paros. 

Domnul Mavrogheni a contribuit şi la dezvoltarea alimentării cu apă a Capitalei 
printr-un sistem de conducte, chiar dacă acest fapt este socotit modest şi primitiv, şi 
de care au beneficiat doar câţiva boieri ai vremii. 

Colecţia de Documente a Muzeului Municipiului Bucureşti deţine 19 acte, care 
provin din răstimpul domniei lui Nicolae Petru Mavrogheni, desfăşurată între 26 
martie/6 aprilie 1786 şi 8/17 iunie 1790. Toate documentele sunt redactate pe hârtie 
folio sau difolio cu sau fără filigran. Avem şi patru copii de documente, ce se 
regăsesc în două condici, respectiv: Condică de zapise privitoare la moşiile Sineşti www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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.~au Măineasca, jud. Ilfov, Cloşca, Ruşii Balii, Crea/a, Mostişte, hotarul Ruşilor 
lu Colgeag, Obileşti-llfov, Ulmi şi Hodaia - Dâmbăvifa, Turbeasca, vii la 
.foinoasa - Dâmbovifa, în Dealul Cernăteştilor şi Or/ea, jud. Saac, munfii 
llăheanu şi Dudele mici Dâmbovifa, case locuri şi prăvălii în Bucureşti şi 
1'ârgovişte, mori şi figani intrate în stăpânirea casei doctorului Constantin 
/Jurvari. Dintre anii 1699-1841 (actele din 18 aug. 1786 şi 22 sept. 1786) şi 

( 'ondica moşii Andreşăşti şi Tătărăi a mării sale prin/ului Serbii Miloş 
Ohrenovici (actele din 23 sept. 1786 şi 16 mart. 1787). 

Majoritatea înscrisurilor se referă la vânzări: de vii în Bucureşti; a unui loc de 
rnsă în Mahalaua Vişinii, din Bucureşti; apoi prăvălii din faţa Podului Şerban 
V odă, construite pe locul Sfintei Mitropolii; părţi de moşii vândute cu suma de 140 
111leri, sau a unei întregi moşii, a cărei valoare de tranzacţie poate ajunge şi la suma 
de 2.000 taleri, etc. 

Domnul ţării este întâlnit în calitate de emitent al unui pitac domnesc, prin care 
l'ere veliţilor logofeţi să-i înştiinţeze pe judecătorii celor trei departamente să se 
inlrunească, numai dimineaţa, în locurile stabilite pentru a judeca toate pricinile 
nînduite cu poruncă domnească, urmărind ,,să să ferească foarte de strâmbătăţi sau 
i11teresuri, ci dreptatea să o păzească judecându după sfânta pravilă şi dupe 
ohiceiul pământului". De asemenea, primul om în stat dăruieşte câte o măsură de 
11pă boierilor săi credincioşi - Scarlat Geceanu fost mare logofăt la 12 nov. şi lui 
( 'onstantin Ştirbei fost mare clucer la 2 dec. 1786, şi chiar meşterii suiulgii erau 
ohligaţi a da „ajutorul cel cuviincios ... cându va avea trebuinţă de vreun meremet 
şi dă cureţenie". 

Deosebit este şi hrisovul emis de către domnul ţării la 6 oct. 1 786, prin care se 
m:ordă scutiri de toate dările care vor ieşi de la vistierie pentru două biserici 
bucureştene - una din Mahalaua Hagiului şi cealaltă din Mahalaua Popii Dimii, 
l'lilorite de către răposatul Misail monahul, ce fusese logofăt de taină. La ultimul 
Incaş de cult ctitorul se preocupase şi de ridicarea a 14 chilii ,,spre lăcuinţa a 24 
/l'mei sărace, obraze mai alese şi călugăriţe", îngrijindu-se totodată de hrana şi 

imbrăcămintea acestora atât în timpul vieţii, cât şi după dispariţa sa din această 
lume, când le orânduise „12 pogoane de vie, stupi şi pivniţă de piiatră cu case, ce 
1'.1·1e la Poarta Domnească din sus, in Mahalaoa Bălăceanului". De asemenea 
domnul acordă dreptul de a lua de la vistierie câte 40 de taleri pentru ceară, tămâie 
~i untdelemn, care să se împartă şi săracelor de la chilii. 

Actul este împodobit în frontispiciu cu stema Ţării Româneşti ornată cu soluţie 
de aur, care este încadrată de două scene religioase, respectiv ,,Sfânta Treime şi 
/\1aica Domnului", în partea dreaptă, şi ,,Sfântul Nicolae şi Sfântul Ioan 
/lotezătoruf', în partea stângă. Litera iniţială, scrisă cu chinovar şi ornată floral, 
este încadrată într-un cartuş umplut cu soluţie de aur. De asemenea titulatura 
domnească şi alte cuvinte din corpul textului, cât şi monograma domnească sunt www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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scrise tot cu soluţie de aur. În partea de jos doi îngeri pictaţi susţin o panglică 
destinată semnăturii autografe a domnului. Din păcate partea de jos a solemnului 
act nu s-a mai păstrat, pentru a admira întreaga frumuseţe dar şi migala 
miniaturiştilor cancelariei domneşti. 

Şi arhiepiscopul şi mitropolitul ţării Grigorie II confirmă la 22 iulie 1786 
vânzarea de către Paraschiv cojocar împreună cu soţia sa, Mărgărita, a celor două 
prăvălii din faţa Podului Şerban Vodă - Bucureşti, lui Istrate Perieţeanu, cu suma 
de 755 taleri, însă cu plata chiriei locului pe care erau acestea construite, întrucât 
aparţinea Sfintei Mitropolii. 

Membrii Sfatului domnesc sunt menţionaţi doar într-un singur act, care poartă 
data de 6 octombrie 1786, însă apar şi spaţii libere, întrucât nu sunt menţionaţi 
deţinătorii respectivelor dregătorii. 

Actele prezente sunt validate cu sigiliu inelar domnesc în chinovar (nr. 37.427, 
75.921, 95.653 şi 95.654), dar şi cu sigiliu inelar imprimat în cerneală neagră (doc. 
6) sau cu semnături digitale ale celor prezenţi la întocmirea tranzacţiilor. 

1. 
1786 aprilie 6 

[Arhimandritis Ruduliotis Hrisanthos] 1 

t Adecă eu, Costea cojocaru dat-am adevărat zapisul mieu la mâna dumnealui 
naşă-mieu, Ioniţă. Precum să <să> ştie că având eu cinci pogoane dă vie făcută din 
ţelină dă [mi]ne2 vie pe moşiia sfintei mănăstiri <a> Radului Vodă, care locu este 
din jos de biserica Foişorului, unde să numeşte Văduvoiu, alăturea cu viia popei 
Dobre. Care locu fiindu măidanu şi neputându [a-1)3 coprinde cu gardu m-am învoit 
cu dumnealui mai sus numitul naşi-mieu dă i-am dat doo pogoane şi jumătate ca 
să-l stăpânească dumnealui şi copii dumnealui cu bună pace dă către noi. Şi să aibă 
a da ceară la sfănta mănăstire <a> Radului Vodă de tot pog[ane]2 anu câte o 
jumătate ocă ceară. Iar întâm<plâ>ndu-se viia atuncea să lipsească ceara şi să aibă a 
da otaşnică din doozeci de vedre o vadră fiindcă aşa îmi este aşăzământul la 
mănăstire după cum scrie şi zapisul ce-mi este dat de părintele arhimandritul ot 
Radu Vodă. Însă şi toc<meală> ne-au fostu taleri 58, adică cincizeci şi optu, care 
aceşti bani i-am luat toţi deplinu. 

Şi pentru mai adevărata credinţă m-am iscălit mai jos ca să4 <să> crează. 1786 
aprilie 6. 

Eu, Costea, împreună cu soţiia mea, anume: Anghelina, vânzători. 
Eu, popa Dobre ot Biserica Ianie vecinu, şi <sunt> martor. 

<Verso>: Banii vii de la4 Vitan. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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M.M.B., nr. I 2.383 
Orig. rom., hârtie difolio cu jiligran (2 4x I 7 cm.). Are copie mod. nedatată. 

Bibliografie: ed.: Documente „., 1960, pp. 143-144 (nr. 88);/acs.: Documente 
.„. 2006, p. 107. 

1 Semnătură autografă în lb. greacă. 
1 Scris peste altă slovă. 
1 Se repetă în orig. 
4 Ad. interlinear. 

2. 
1786 mai 3 

ţ Adică eu, Dumitraşco, sin Iordăchiţă Cărnulescu, dimpreună cu soţiia mea, 
I >obriţa, dat-amu adevăratu zapis <al> nostru la cinstită mâna dumnealui 
I >umitraşco Racoviţă biv vei paharnic. Precum să să ştie că ne-am învoitu şi de a 
11o<a>stră bună voie, de i-am vândutu dumnealui şase pogo<a>ne de locu sterpu cu 
tufo, pogon câte taleri 5, adică cinci, [care facu]1 taleri treizeci, care aceşti bani i-
11111 priimitu pe toţi deplin în mâna mea. Însă acest locu i l-am datu dumnealui şi eu 
din pogo<ane> ce le am înfundate, în hotaru dumnealui Homeştii, după cum arată 
lo<a>ia dumnealoru boerilor hotarnici. Şi I-am vândutu cu ştire<a> tuturor rudelor şi 
li rnzaşilor. 

Deci, să aibă dumnealui a o2 stăpâni cu bună pace de cătră noi şi de cătră totu 
11c<a>mul nostru dumnealui, coconii, nepoţi<i>, strenepoţi<i> dumnealui câţi 

I >umnezeu îi va dărui. 
Şi când s-au tăcutu acest zapis au fost şi alte obraze, care mai jos sănt iscăliţi. Şi 

11oi pentru mai adevărată credinţă ne-am pus numele şi degitile în locu de pecete ca 
~n să cre<a>ză. Maiu 3 dni, 1786. 

Eu, Dumitraşco Cărnulescul dimpreună, cu soţia me<a>, Dobriţa, am vândutu. 
Ioneţă popa, adeverez 
[ ••• )

3
, martur 

Ianache Robe, martur4
. 

Şi am scris eu, Mihalcea logofăt, cu zisa lor şi <sunt> martor. 

<Verso>: 1786 maiu 3. Zapis<Ub lui Dumitraşco Cărnulescul pentru 6 pogoane 
de locu sterpu, tufe ce am cumpăratu de la el5

. 

M.M.B., nr. 13.668 
Orig. rom., hârtie difolio cu jiligran (29x20 cm.), o semnătură digitală în 

, 'l'rneală. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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1 Se repetă în orig. 
2 Ad. interlinear. 
3 Indescifrabil. 
4 Semnături autografe. 
S HEA. 

3. 

"iw HHKOl\4E nnp8 M4BporeH8 BOEBOA8 H rocnoA8 

1786mai19 

ţ Dumneavoastră veliţilor logofeţi priimind domnescu nostru pitac să aveţi a da 
în ştire judecătorilor de la câte trele depertamenturile cărora era orânduiţi 

judecători până acum. Ca dupe orânduiala ce au fost să să urmeze spre a să strânge 
toţi la locurile cele orânduite pe toate zilele, dă dimineaţă, să caute pricinile ce li să 
vor rândui cu poruncile domni<e>i mele până vom vedea domniia mea a fieşcăruia 
slujbă şi vrednicie să nu să contenească trebile judecăţilor sau să să zăbovească 
cevaşi. Ci dar pă fieşcare judecător chiemând deosebit să le arătaţi porunca 
domni<e>i mele ca să să ferească foarte dă strâmbătăţi sau interesuri. Ci dreptatea 
foarte să o1 păzească judecându dupe sfănta pravilă şi dupe obiceiul pământului dă 
care să ni să facă anaforale. 

TOAHKO nHCAX rocnOACTB4 MH. 1786 maiu 19. 
Procit vei logofăt. 

Trecut în condică. 

M.M.B., nr. 95.654 
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (29,5xl9 cm.), sigiliu inelar domnesc în 

chinovar. 

Bibliograjie:facs.: Documente ••. , 2006, p. 108. 

1 Ad. interlinear. 

4. 
1786 iulie 22 

ţ Adecă eu, Paraschiv cojocariu dimpreună cu soţiia mea, Mărgărita, dat-am 
adevărat şi credincios zapisul nostru la mâna dumnealui postelnicului Istrate 
Perieţanu. Precum să să ştie că avându noi doao prăvălii de vânzare în faţa Podului 
lui Şărban Vodă despre gârlă, adecă trei stânjăni şi jumătate faţa prăvăliilor şi 

cuprinsul loru tot până în ulucelor lui Stoian croitoriului vecinului din sus şi până www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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în gardul lui Manole bărbieriu veci<nmlui din josu şi cu ulicioara, care iaste din 
pllretele prăvăliilor mele până în păretele prăvălii lui Stoian croitoriu vecinului 
mieu şi în fund până la gârlă. Le-am vândut mai sus numitului de a noastră bună 
voie şi cu ştirea veciniloru şi a preasfinţii sale, părintelui mitropolitului, drept bani 
Kllta, taleri şapte sute cinzeci şi cinci, care bani i-am priimit toţi deplin în mâinile 
noastre. Şi aceste prăvălii sănt pă locul sfintei Mitropolii cu chirie la stânjăn pă an 
11ilcri cinci, care să fie peste tot pă an taleri şaptesprezece şi jumătate. 

Şi dumnealui să le1 stăpânească cu bună pace atât de cătră noi [c]ât2 şi de cătră 
lot neamul nostru dumnealui şi coconii dumnealui câţi Dumnezeu îi va dărui 

pllltindu-şi chiriia la sfănta Mitropolie. Ş-alte zapise vechi nu am ca să 1 dau 
1lumnealui, fiindcă le-am făcut eu întâi pă acest locu din nou, iar cât pentru 
pecetluit de chiriia pământului s-au pierdut. Ci măcar de să va găsi de acum 
inuinte3 peste zece s-au doaozeci de ani să nu să 1 ţie în samă fiind pierdut de mine. 

Şi pentru mai adevărata credinţă [n]e-am2 iscălit mai jos puindu-ne şi degetele 
ln loc de pecete ca să să crează. Care zapis s-au şi trecut în condica 
I >cpertamentului după poruncă. 1786 iulie 20. 

Eu, Paraschiv cojocariu vânzător, adeverezu 
Eu, Mărgarita, soţiia vânzătoriului, adeverezu 
Eu, Stoian croitoriu vecin, adeverezu 
Eu, Manole bărbieriu vecin, adeverezu 
Eu, Gavriil strugariu, martor 
[popa Costandinu din Mahalaoa Popescului]4. 
[Ioan diacon din ... ]4. 
Eu, jupânu Dama, martor5

• 

Şi am scris eu, Grigorie dascăl ot G•eTH Ioan Nou, cu zisa şi cu învăţătura 
dumnealoru şi <sunt> martor. 

<Verso>: Cu aceast zapis de vânzare <a> acestor prăvălii viind amândoă părţile, 
vfinzătoriul şi cumpărătoriul. Am întrebatu pă vânzători de au vândutu cu bună voia 
lor şi de au priimit toţi banii după cum în dos să coprinde. Şi arată că şi vânzarea au 
losl cu bună voia lor şi toţi banii i-au priimit. Pentru care am întărit şi noi cu 
INl'llliturile. S-au trecut şi în mâna Dipertamentului. 1786 iulie 22. 

Ioan C.? biv vei clucer 
Alexandru vei stolnic 
Ştefan Cioranu serdar 
Iani? biv vei sluger 
Andonie Fotino 
Matei şătrar5 . 

Trecut în condică, Costandin logofătul Depertamentului. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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M.M.B., nr. 69.836 
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (33,5x24,5 cm.), 4 semnături digitale în 

cerneală. 

Bibliografie: ed.: Documente „„ 1960, pp. 144-146 (nr. 89);/acs.: Documente 
„., 2006, p. 108. 

1 Ad. interlinear. 
2 Scris peste altă slovă. 
3 

'b!N4HNTI!. 
4 Semnătură autografă în lb. greacă. Tradus după editie. 
5 Semnături autografe. 

5. 
1786 iulie 22 

fpHrop"le MHl\on"iio lioll(iio "PXH<EnHcKon> MHTp<onOl\HT> S<H>rp<OBl\4XHH> 

t Adeverim cu acestu pecetluit al nostru la mâna lui Istrate Perieţeanu 

postelnicel. Precum să să ştie că Paraschivii cojocaru dându-i-să locu dintr-al 
sfintei Mitropolii cu pecetluit pă Podu lui Şărban Vodă, ce să numeşte din locul 
paharnicului Canelilu măsurat cu stânjănul. Însă în faţă la podu stânjăni trei şi 
jumătate, iar lungul din podu până în apa Dâmboviţei stânjăni 1 O, palme trei, cu 
aşăzământ să dă pă anu chirie la Mitropolie de stânjăn ce iaste în faţă la podu câte 
taleri cinci, care facu peste tot taleri 17, 60. Pă care locu făcându-şi numitul 
Paraschiva doao prăvălii în faţă la podu şi doao case din dosu tot întru-nvălişu le-au 
stăpânit cu bună pace până acum. Iaru acum făcându-le vânzătoare cu tocmeală 
prin zapisu le-au vândut numitului în taleri 755, adică lei şapte sute cincizeci şi 

cinci. Pentru care zapis şi tocmeală viind amândoi înaintea1 noastră dă ne-au făcut 
ştire ca dă bună voie să dăm banii să să ia pă seama sfintii Mitropolii bine, iaru dă 
nu să-i facem numitului cumpărătoru aşăzământ pentru chirie. 

Deci, noi după ce am văzut zapisul vânzării nefiind sfintei Mitropolii dă 
trebuinţă o am lăsat pă seama numitului Istrate Părieţeanu postelnicel 
cumpărătoriul să şi-o stăpânească răspunzându-şi chiriia locului, iar sfănta 

Mitropolie, adică la începerea anului taleri taleri optu şi un zlot banii pe jumătate şi 
la împlinirea jumătăţii de anu ceilalţi bani pă jumătate taleri 8, 90. Şi de va pune 
vinu şi rachiu să vânză ori scaun dă came dă va face să aibă a da deosebit havaet la 
Mitropolie după obiceiu. 

Deci, daru răspunzându-şi chiriia locului pă dăplin la sfănta Mitropolie şi la 
soroace să-şi stăpânească prăvăliile cu casele în pace. Iar nefiind următoru cu plata 
chiriei la soroace, atunci Mitropolia ca o stăpână să aibă a-i sfărâma prăvăliile cu 
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ruse cu tot să rămâe locul slobod să-l dea altui chiriiaşu bun, ce va plăti chiriia 
locului la vreme şi la soroace fără pricină. 

Că aşa ne-au fost aşăzământul precum şi deosebitul său zapis ce-au dat la 
Mitropolie arată. 

Aceasta scriem. 1786 iulie 22. 

M.M.B., nr. 69.837 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (21x16 cm.), sigiliu inelar în cerneală. 

Bibliografie: ed.: Documente •.. , 1960, pp. 146-147 (nr. 90);/acs.: Documente 
.„. 2006, p. 108. 

1
1HN4HNTii. 

6. 
1786 septembrie 22 

Încredinţez cu acest zapis al nostru la mâna dumneaei cocoanii Saftii 
Voineascăi. Precum să să ştiie că vânzându-i un locu de casă la Bucureşti, care locu 
imi este rămas de la tată-mieu dupe cum mai pe largu scrie în zapisul cel de 
vânzare. Şi fiindcă în tocmeala ce am fost făcut cu dumneaei mi-au fost dat peste 
hunii ce scrie în zapis şi un locu de casă cu pivniţă de piiatră aici, în Târgovişte, în 
Mahalaoa Sfăntului Nicolae. Şi acum trebuindu-mi bani ca să împlinescu banii ce 
m<i>-au dat judecata ca să-i împlinescu popii lui Soare. Am venit la dumneaei şi m-
11111 învoit şi pentru acest loc de casă de aici şi mi-au dat taleri 30 şi au rămas 
pivniţa cu locul să să stăpânească de dumneaei, pentru că eu mi-am luat toţi banii 
deplin atât tocmeala ce scrie în zapisul nostru locul din Bucureşti cât şi pentru 
uccastă pivniţă cu locul ei de aici pentru care răspunde acestu zapis. 

Drept aceasta am dat acest zapis la mâna dumneaei precum să să ştiie că n-am a 
mai cere de la dumneaei nimicu, nici banii, nici locu de casă, ci numai să 

stăpânească cu pace atât loculu nostru din Bucureşti cât şi celu de aici, de care scriu 
în zapis, de cătră noi şi de cătră tot neamul nostru în veci. 

Şi pentru încredinţare ne-am pus numele şi degetile mai jos ca să să crează. 
I 786 septemvrie 22. 

Eu, Radu, sin Dumitru căpitan, adeverez. 
Eu, Caliţa, muma Radului, adeverez. 
Eu, Mateiu Pela, soţul Caliţii, şi tată vitrigu Radului, adeverez. 

M.M.B., mss. 81.666, nr. 103.f 69. Hârtie cufiligran (35,5x23,5 cm.). 
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7. 
1786 august 18 

Adecă eu, Radul, sin Dumitru căpitan ot Bucureşti, dimpreună cu mumă-mea, 
Caliţa, dăm acest credincios zapis al nostru la mâna dumneaei jupânesii Saftii a 
dumnealui biv treti logofăt Cărstea Voinescul, i la mâna surorii dumneaei, Mariuţii 
postelnicesii. Precum să să ştiie că având un loc de casă la Bucureşti, în Mahalaoa 
[Bis ]ericii 1 Vişinii. Care locu este rămas de la tată-mi eu, Dumitru căpitan, fiindcă 
mumă-mea s-au căsătorit al doilea şi acel mai sus numit locu mi-au rămas mie. 
Care locu nefiindu-mi mie de trebuinţă şi având trebuinţă de bani pentru ca să-mi 
răscumpăr prin judecată o viie a mumă-mii de zestre, ce o au vândut-o tată-mieu 
celu vitreg. Care vie este cumpărată iar de dumnealor mai sus numitele şi o au dat
o de pomană zestre mumă-mea, fiind fată săracă şi cu dumnealor rudenie. 

Deci, mai căzându-să dumnealor a cumpăra mai sus numitu locu fiindu vere cu 
mumă-mea şi mie mătuşă am venit şi am tocmit locul din Bucureşti şi cu o 
căşcioară vechie dizgrădită, numai învălită cu buruiani, în taleri 140, adecă una 
sută patruzeci. Şi mi-au dat şi un locu de casă cu pivnicioara de zidu, în Mahalaoa 
Sfântului Nicolae aici, în Târgovişte, care bani priimindu-i deplin în mâinile 
noastre cum şi locul ni l-au dat supt stăpânire. 

Deci, să aibă şi dumnealor a stăpâni mai sus numitul locu din Bucureşti cu bună 
pace de către noi şi de către tot neamul nostru cu bună pace în veci dumnealor şi tot 
neamul dumnealor să facă ce va vrea pă dânsul. Acest locu este pă de o parte pă 
lângă un locu al ceauşului Ioniţă Roşu, care din locul nostru este o bucată 
împresurată de dumnealui, de altă parte este dumnealui Pantazi Serezli biv velu [ 
]2 cum şi dumnealui s-au întinsu cu îngrăditul. De altă parte cu Mihaiu căpitan 
Târgoviştean, unde şi dumnealui s-au întinsu cu fundul grădinii dumnealui. Ci 
dumnealor va descoperi prin vecinii ce ştiu acelu locu cum s-au stăpânit şi vom 
îndrepta [fiindcă noi am vândut locul]3 după cum [iar]1 am stăpânit când ne aflam 
cu şăderea în Bucureşti. 

Şi la această tocmeală fost-au preoţi i alte obraze, care mai jos să vor iscăli. Şi 
noi pentru credinţa ne-am iscălit mai jos pentru ca să să crează. 1786 avgust 18. 

Iordache B [ ]5. 
Eu, Radu, sin Dumitru căpitan, vânzător. 
Eu, Caliţa, muma Radului, vânzătoare. 
Eu, Mateiu, soţul Caliţii de alu doilea, vânzător. 

Şi am scris eu, Panaite băcanu, cu zisa Radului şi a părinţilor lui şi <sunt> martor 
la această vânzare. 

M.M.B., mss. 81.666, nr. 115,f 81. Hârtie cufiligran (35,5x23,5 cm.). 
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8. 
1786 septembrie 23 

Ho HHKOl\AE IleTpS MABporeNH BOEBOA liolKYIO MHl\OCT°llO rocnOAAP 3EMl\E 

BAAXHCKOH 

S-au cercetat şi de cătră domniia mea cu divan pricina aceasta şi găsim alegerea 
sfinţiilor sale, părinţilor arhierei, şi a dumnealor boierilor veliţi întru toate dreaptă 
şi cu bună orânduială făcută. 

Drept aceia am şi întărit-o cu domneasca noastră pecete ca boierii hotarnici ce 
să vor cere de amândoao părţile spre a merge la faţa locului să urmeze întocmai 
cum să coprinde mai jos. 1786 septemvrie 23. 

Procit vei logofăt. 

Prea înălţate Doamne, 
Clucerul State Halepliu cu jalbă cătră măriia ta zice că după judecata ce au avut 

cu slugeru Varipate înaintea preasfinţii sale, părintelui mitropolitului, şi a sfinţiilor 
sale, părinţilor episcopi, pentru [500] 1 stânjini din moşiia Tudoreşti, ce-i are soacra 
clucerului luaţi drept lipsa zestrilor şi să hotăraşte ca să să protimisească mai întâi 
clucerul aş lua stânjini [500] 1 ai săi. Şi apoi ce va mai rămânea să ia slugeru fiindcă 
mai întâi soacr<e>i clucerului i s-au dat pentru lipsă de zestre şi apoi au vândut 
slugerului. Nici până acum nu s-au făcut această urmare ca să i2 să fi ales şi să i2 să 
fi împlinit acei stânjini cinci sute cum să vede înapoi. Şi cere ca să i2 să 
deosibească, să ştie pă unde să şi-i stăpânească de acum înainte de cătră slugeru. 
După a căruia jalbă vătaf de vistierie din luminată porunca înălţimii tale au înfăţişat 
şi înaintea3 noastră atât pă clucer State jăluitorul cum şi pă sluger Scarlat Varipate 
de care să jălueşte. Şi faţă fiind amândoao părţile am cititu şi noi această anafora a 
preasfinţiilor sale, părinţilor arhierei, care o văzum făcută cu bună orânduială după 
pravilă şi cu toată dreptatea pentru că nu drept lipsă de zestre sau dă zestre precum 
este dată clucerului State. Ci amândoi deopotrivă cumpărători de ar fi fost iarăşi să 
protimisea după toată dreptatea ca mai întâi cumpărătoru cel dintâi să ia suma 
stânjinilor deplin şi ce apoi va mai rămânea să ia cumpărătorul cel după urmă cu 
cât mai vârtos că la soacra clucerului acei stânjini [500] 1 sănt daţi dreptu lipsă de www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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zestre, care în urmă au dat-o şi soacră-sa zestre bună fii-si ce o2 ţine clucerul şi daţi 
mai nainte decât vânzarea la slugeru. 

Deci, să fie luminată porunca mării tale să Ii să orânduiască boieri hotarnici pe 
care îi va cere şi o parte şi alta, care după ce vor merge în faţa locului cu portărel de 
aici, fiind faţă amândoao părţile să strângă şi pe toţi vecini<i> împrejureni cu 
scrisorile ce vor fi având. 

Şi mai întâi să aleagă toată această moşie Tudoreşti de cătră toţi vecini<i> după 
împrejur şi după ce va alege sernnile şi hotarăle ocolului aceştii moşii de unde şi 
până unde este. Apoi să aleagă mai întâi acei stânjini [500] 1 ai clucer<Ului> State, 
ce-i are dă zestre, şi să-i deosibească cu semne şi cu pietri. Şi ceilalţi stânjini ce vor 
mai prisosi să-i dea slugerul Scarlat. 

Şi cându nu i2 să va împlini toţi stânjinii după zapis, ce-i are de cumpărătoare 
pentru acea lipsă, să aibă slugerul aş căuta de la clironomi postelnic Ştefan Velisar 
cel ce au vândut cât n-au avut, iar pentru că ceru clucerul State ca să-i dea acei 
stânjini [500] 1 pe din sus iar nu pe din jos. La aceasta de va fi precum slugeru arătă 
cum că au avut emfitefsis pe partea din sus, adică namestii, case şi heleştiu nu să 
cuvine clucerul a-l muta la partea din jos de vreme ce n-au pricinuit cându au făcut 
acele namestii. 

Ci iarăşi orânduiţi<i> hotarnici să cerceteze şi de va fi având slugeru emfitefsis 
pe partea din sus să dea clucerului State acei stânjini [500]1 dăplin în partea din jos 
ca să rămâe partea din sus supt stăpânirea slugerului. 

Iar hotărârea cea desăvârşit rămâne a să face de cătră înălţimea ta. [1786]1 iulie 
[ 1 o]1. 

Vei ban. 
Ştefan vei dvornicu. 
Ianachi Văcărescu vei dvornicu. 
B<arbul> Băleanul vei logofăt. 
Vei logofăt. 

Procit treti logofăt. 

M.M.B., mss. 27.429, nr. 9,f 147-150. Hârtie cufiligran (35x23,5 cm.). 

1 Scris cu slovo-cifre şi cu cifre arabe. 
2 Ad. interlinear. 
3

1HHAHHTii. 

9. 
1786 octombrie 6, Bucureşti 

'iw H<H>HK<M4E> U<e>T<p8> M<4Bpo>r<eHH> B<o>eB<OA> www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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"iw HHKWl\AE IleTp8 MABporeN BOEBOA llolK"llO MHl\OCT°ilO rocnOAAP 3EMl\E 

81\AX<HCKOE> 

89 

Cei ce săvărşăscu bunătăţile cele de suflet folositoare şi plăcute lui Dumnezeu 
nu numai în viiaţa aceasta să laudă şi să binecuvintează, ci şi dupe petrecaniia lor le 
rămâne nume nemuritoare şi pomeniri vecinice şi sufletele lor în [lă]caşurile 1 

drepţilor să învrednicescu multe2 dar bunătăţi sântu cu care poate omul aş dobândi 
sufleteasca mântuinţă în cea mai mare iaste milosteniia c[e să] 1 face atât la sfintele 
lui Dumnezeu lăcaşuri şi mai vârtos la săraci, la bolnavi şi la scăpăt[a]ţi 1 • Pentru că 
milosteniia iaste vărful celoralalte b[u]nătăţi 1 dă răzbate cerul şi răzbeşte tocmai la 
scaunul măririi lui Dumnezeu şi celui ce face milosteniia îi zideşte lăcaş în cer şi-l 
face moşnean împărăţii cereşti şi multă îndrăzneală îi face către Dumnezeu dă 
vreme ce însuşi Domnul Nostru [Iisus Hristos]3 să chezăşueşte zicând „că orice a-ţi 
.făcut unuia dintru aceşti mai mici fraţi Mie a-ţi făcut". Şi aşijderea şi după 
cuvântul Sfăntului loani [ce]1 face pentru milostenie la atâta înălţime zice suie pre 
om milosteniia. 

Drept aceia şi eu ro[b ]ul 1 Stăpânului mi eu, [Iisus Hristos ]3 şi Dumnezeului a 
toată făptura, [Io Nicolae Petru Mavrogheni voievod]3

, răvnitor fiind aceştii mari 
faceri de bine şi voioşi a întări cele de cuviinţă date mili pe la sfintele lui 
Dumnezeu lăcaşuri întru slava a Sfănt Numelui Său şi întru pomenirea noastră 
aflat-am domniia mea şi pentru răposatul Misail monahul, ce au fost logofătu de 
taină, cum că încă din mică vârstă [ ... ]1 au slujăt domnilor şi ţării până la vârsta 
bătrâneţilor. Şi cugetând la cele de Dumnezeu plăcute cu a sa agoniseală au înălţat 
doao sfinte biserici aici, în Bucureşti, săvârşindu-le cu toată podoaba lor. Una, ce 
să chiiamă Mahalaoa Hagiului, la care să cinsteşte şi să prăznueşte hramul 
Preacuvioasii Maicii Noastre [Parascheva]3 şi Sfinţii Mari Voievozi [Mihail şi 
Gavriil]3. Altă biseric[ă] 1 , ce să numeşte Mahalaoa Popii Dimii, la care să cinsteşte 
şi să prăznueşte hramul Preasfintei Preacuratii Stăpânii Noastre de Dumnezeu 
Născătoarei şi Pururea Fecioarii [Mariei]3 i Sfăntul slăvit[ul] 1 Prooroc 
Înaintemergător şi Botezător [Ioanu]3 şi Sfăntul părintele nostru [Nicolae]3

, 

arhiepiscopul Mirelor de la Nicheia, făcătorul de minuni. Unde au făcut şi 14 chilii 
spre lăcuinţa a 24 fem<e>i sărace, obraze mai alese şi călugăriţe a cărora hrană şi 
îmbrăcăminte tot Misail monahul au avut purtare de grijă în viiaţa sa. Cum şi dupe 
stărşitul său le-au orânduit 12 pogoane de vie, stupi [ş]i 1 o pivniţă de piiatră cu case 
ce este la poarta domnească din sus, în Mahalaoa Bălăceanului. 

Şi altu cuviincioasă purtare de grijă şi chiverniseala acelor sărace cum şi a 
bisericilor ne înştiinţăm că să păzeşte pe deplin până astăzi precum să afla. Şi 
cându era în viiaţă răposatul Misail monahul dă către nepotă-său, boierul domni<e>i 
mele Panait biv căpitan za lefecii, cel care l-au lăsat epitrop şi chivernisitor 
numitelor biserici şi acelor sărace. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Deci, fiindcă pe lângă această orânduială ce au făcut acel răposatu au avutu şi 
mili domneşti, adică a scuti drepte bucate, stupi i rămătorii ce va avea de dijmăritu 
şi de vinărici vinul ce-l va face în vii şi aicea, în Bucureşti, pivniţa de la Poarta 
Domnească din sus scutită de fumărit, de cămănărit, de vamă, de vin domnescu, de 
ortul vătăşăscul şi de toate alte angarii ca să fie pentru vânzarea vinului i a 
rachiului spre chiverniseala acelor sărace. 

Aşijderea să scutească la vremea oeritului cu pecetluitu domnescu oi doaă sute 
şi la vremea văcăritului dă s[ă v]a1 întâmpla dupe vremi să scutească vite doaăzeci, 
care vite sânt de arătura bucatelor, ce sântu de hrana acestor sărace peste an să ţie şi 
[ „. ]zeci 1 dărvari scutiţi d[ă toate dăjdiile] 1 şi orănduelile câte este de la vistierie 
peste an în ţară, cari-i săntu pentru adusul lemnilor de la chilii şi pentru altă 
posluşanie. Şi să ia de la vistierie la amândoaă bisericile pe an taleri optzeci, de 
biserică câte taleri patruzeci, însă de patru ori într-un an la fieşcare hram câte taleri 
doaăzeci pentru ceară, tămâie, untudelemnu şi să împarţă şi săracelor de la chilii. 

Şi, iar să ia pe fieşcare an cu pecetluit domnescu bolovani sare una sută i ocă 
sare doaă mie de la Ocna Telega. 

Aşijderea să ţie şi un om, care iaste rânduitu isprăvnicel, spre strângerea 
roadelor şi posluşanie la acele sărace scutitu şi apăratu de toate dăjdiile şi 

orânduielile vistierii, pe care-le să-l ducă înaintea dumnealui vei vistier şi să-i dea 
răvaş pe chip de adeverinţă, precum pentru toate aceste mili ce mai sus arată 
neadeveritu domniia mea atât din hrisovul domni<e>i sale Costandin Vodă 
Mavrocordatu cât şi din hrisoavele tuturor fraţilor domni ce au stătutu de atunci şi 
până acum. 

Dreptu aceia şi domniia mea m-am milostivit de am înoitu toate milile acestea 
printr-acest hrisov al domni<e>i mele ca să să păzească nestrămutatu. Şi fiindcă mai 
sus numitul epitrop şi ctitor Panaitu biv căpitan za lefecii cugetând la cele de 
Dumnezeu plăcute cu a sa agoniseală s-au îndemnat de au prefăcut de piiatră una 
dintr-aceste doaă biserici, adică cea din Mahalaoa Popii Dimii, ce era de lemn, în 
care să află şi stănta icoană a Preacuratii Stăpânii Noastre de Dumnezeu 
Născătoare şi Preacuratei Fecioarei Marii făcătoare de minuni. Şi au ziditu şi chilii 
iarăşi de piiatră în care lăcuescu călugăriţe şi femei sărace, văduve a cărora purtare 
de grijă şi căutare li să păzeşte totu de numitul ctitoru ca [ş]i 1 celoralalte. Iaru după 
moartea sa lasă epitropu iarăşi din neam[u]l 1 său, mireni, iar nu călugări, fiindu 
biserică la care să află lăcuind călugăriţe şi sărace, văduve, precum pentru aceasta 
ne adeverim domniia mea din cartea preasfinţii sale, părintelui nostru, mitropolitu 
al ţării chiriu, chir Grigorie, ce este cu aşăzământu pentru aceasta făcută de la leat 
7183 <1675> iunie 1. Care au dat-o numitului ctitor cu volnicie să zidească biserica 
şi chiliile acelea şi să păzească aşăzământurile şi rânduelile ce prin cartea 
preasfinţii sale coprind nestrămutatu, lăsând şi preasfiinţiia sa doi preoţi ca să fie 
nesupăraţi de rândul dăjdiilor preoţeşti. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Deci, şi domniia mea ne-am milostivit de am întărit cu acest hrisovu toate 
orânduelile câte să cuprind în cartea preasfinţii sale, părintelui mitropolitul, fiind 
toate cu bună orânduială făcute spre a să păzi în toată vremea nestrămutatu. Pentru 
care poruncim şi pentru acei doi preoţi i un diiacon, ce vor fi la această sfântă 
biserică, să fie nebântuiţi despre rândul dăjdiilor preoţeşti i de poclonul Mitropolii 
ca să poată sluji sfintii biserici. 

Şi am întărit hrisovul acesta cu însuşi credinţa domni<e>i mele şi cu a 
preaiubiţilor domni<e>i mele fii: Costandin voievod, Petru voievod. Şi tot sfatul 
cinstiţilor şi credincioşi boierilor celor mari ai Divanului domni<e>i mele: pan 
Dimitrache Ghica vei banu, pan Nicolae Brâncoveanul vei vistier, pan Ştefan 

Prăşcoveanu vei dvornec de Ţara de Sus, pan lanachie Văcă[re]scul 1 vei dvornec de 
Ţara de Jos, pan Grigorie Băleanul vei logofăt de Ţara de Sus, pan Nicolae 
Filipescul vei logofăt de Ţara de Jos, pan Costache Mavrogheni vei spatar, pan 
Costandin Filipescul vei postelnicu, pan [ ]4 vei clucer, pan [ ]4 vei paharnic, pan 
Aleco Văcărescul vei stolnecu, pan Costache Racoviţă vei comis, pan [ ]4 vei 
sluger, pan [ ]4 vei pitar. 

Şi ispravnecu pan [ ]4 vei logofăt. 
Şi s-au scris hrisovul acesta la întâiul an dintru întâia domnie a domni<e>i mele 

aici, în oraşul scaunului domni<e>i mele, Bucureşti, la leatul 1786, în luna lui 
octomvrie 6. 

"iw HHKMAE IleTpS MABporeHH BOHOA, liOlK
0

ÎIO MHAOCT
0

ÎIO rocnOAAP 3EMAH 

RAAHCKoe. 

M.M.B., nr. 25.516 
Orig. rom., hârtie folio (58x53 cm.), stema Ţării Româneşti ornată cu solu/ie de 

aur şi încadrată de două scene religioase „ Sfânta Treime şi Maica Domnului" şi 
„Sfintul Nicolae şi Sfântul Ioan Botezătorul", litera ini/ială scrisă cu chinovar, în 
cartuş, ornată floral cu solu/ie de aur, titulatura domnească, monograma 
domnească scrise cu solu/ie de aur, doi îngeri încadrează o panglică colorată 
destinată semnăturii autografe a domnului. Pe ambele laturi actul este ornat floral 
cu solu/ie de aur. 

Bibliografie: ed.: Documente ... , 1960, pp. 147-152 cu facs. (nr. 91); facs.: 
Documente „., 2006, p. 109. 

1 Rupt în orig. 
2 

M8MTE. 
3 Scris cu soluţie de aur. 
4 Loc alb în orig. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



92 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXVIII 

10. 
1786 noiembrie 12 

ţ MHl\OCT"lio EolK"llO, 'iw HHKM.tHe IleTpS M.tBporeHH BOeBoAS H rocnoAS 3C:Ml\e 

R".tXHCKoHe fiindcă niciun lucrul pre pământu nu să săvărşaşte fără de voia lui 
Dumnezeu şi fără de ajutorul Preablagoslovitei Stăpânii Noastre Născătoare<i> de 
Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Marii (a căriia Bună Vestire să prăznueşte la 
domnescul nostru scaun din Curtea Veche) acelaşi dar, ajutoru şi putere a 
Preasfintei Stăpâni<i> Noastre au binevoit şi însuşi puterea sa au lucrat prin osărdiia 
şi cheltuiala noastră de s-au adus întru podoaba acei din vechime obicinuită. Şi 
după pravilă stare a domni<e>i, unde să află sfăntul şi dumnezeescul său lăcaş 
cinstindu-să în numele său şi întru podoaba politii şi îndestularea obştii 

Bucureştilor apele ot Creţuleşti făcându-să cişmele curgătoare atât în lăuntru 

Curţi<i> şi afară, din Poartă, cât şi în deosebite locuri şi părţi ale politii. Iaru mai 
vârtos afară la câmpu dă marginea Bucureştiloru în locul ce să numeşte la căpătâiul 
Podului Mogoşo<ae>i am rădicat o înfrumuseţată zidire, făcându chioşchiu cu odăi 
şi cu toată podoaba sus şi jos şi cu havuzuri, precum este de faţă văzut. Unde pot 
ajunge şi toţi lăcuitori<i> politi<e>i dă mergu pă josu fiind aproape şi îşi fac priveala 
loru. Care atât această înfrumuseţată zidire cât şi toate apele le-am afierosit la 
însuşi Dumnezeu, care le-au lucrat şi au săvărşit acestea al căriia ajutoru îl cerem 
ca şi la osebite ape ot Giuoleşti, iaru şi puterea sfinţii sale să lucreze prin osărdiia şi 
cheltuiala noastră a le aduce şi pe acelea întru mai multă îndăstulare. 

Deci, fiindcă dintr-aceste ape ot Creţuleşti care s-au adus am binevoit şi din 
însuşi proerisis al domni<e>i mele am cugetat ca să arătăm haru către dumnealui 
cinstit şi credincios boerul domni<e>i mele Scarlat Grecean biv vei logofăt întru 
cinstea şi îndestularea casii dumnealui şi a tuturoru oameniloru casii dumnealui 
cum şi a împrejuraşiloru mahalagii am dat daru dumisale această domneasca 
noastră carte ca să aibă una măsură de apă. Care măsură de apă să fie dumnealui 
volnecu a o metahirisi la casa dumnealui, pentru care hotărâm ca nici odinioară să 
nu i1 să împuţineze, nici să i1 să ia această măsură de apă, ci totdeauna să o aibă 
întreagă şi fără de nicio <s>cădere, atât dumnealui cât va avea viiaţă de la 
Dumnezeu, cât şi după săvărşirea dumnealui să rămăe la casa dumnealui vecinică 
şi nestrămutată ca un haru ce dintr-a noastră osteneală şi cheltuială i-am făcut după 
volni<ci>ia ce am avut pă a noastră dreaptă lucrare. 

Dreptu aceia poruncim şi dumneavoastră epitropiloru ce veţi fi după vremi 
asupra cişmeliloru dăn Bucureşti cum şi ţie suiulgi-başa şi meşterilor suiulgii şi voă 
scutelnicilor ce sănteţi orânduiţi pentru şanţul cişmelilor nu numai să vă feriţi a 
face după vremi vreo scădere la numita măsură de apă a dumnealui, ci încă şi 

ajutorul cel cuviiosu să aibă a da meşteri suiulgii cându va avea trebuinţă dă vreun 
meremet şi dă curăţenie. 

Şi am adeverit dumnealui harul acesta şi cu însăşi domneasca noastră carte. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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H HC<npAKNHK> CAAM pc:11c:x rocnOACTKA MH. 1786 noemvrie 12. 
t "iw HHKOl\AC: IlnpS MAKporC:NH KOC:KOA, MHl\OCT'ilO liolK'ilO rocnOAAP 

t 'iw HHKOl\AHC: IlnpS MAKporc:NH KOUOA <m.p.> 

<Verso>: Doao seneturi pentru apa cişmelii. 

M.M.B., nr. 95.653 

93 

Vei logofăt. 

Orig. rom., hârtie difo/io cu filigran (29,5xl 9 cm.), monograma domnească şi 
sigiliu inelar domnesc în chinovar. 

Bibliografie:facs.: Documente „., 2006, p. 110. 

1 Ad. interlinear. 

11. 
1786 noiembrie 18 

De la1 Depertamentul Judecăţii de Cremnalion 
t Din luminată porunca mări<e>i sale prea înălţatului2 nostru domn, Necolae 

Petrvo Mavrogheni voievod, prin zapcilăcul dumnealui vei armaş să înfăţişă la 
judecată Vasile heraru ţiganul cu cuviosul igumenul mănăstirii Negheştii, chir 
losifu, vechilu din partea prea sfinţii sale, părintelui vlădica Drăstorean, ocărmuitor 
mănăstirid> Domniţii Bălaşi. Aşa zicând numitul Vasile ţiganulu că ar fi născutu 
din Caliţa, ţiganca mănăstirid> Domniţii Bălaşi, cu un neam de altă lege şi 

pritenderisea ca să fie ţigan domnescu. Întrebându-să şi numitul vechil zise că 
Caliţa, muma lui Vasile, au avutu bărbat pe Stan herarul ţigan tot al mănăstirii luaţi 
de june cu fată şi cu acel ţigan este3 născutu numitul Vasile. Aduse şi o mărturie, 
anume: Petre jimblarul, sin Toma, ţigan al mănăstirii Domniţii Bălaşii, şi văr bun 
după tată cu numitul Vasile, care-le în faţă zise şi lui Vasile că s-au născutu în 
Bucureşti supt stăpânirea zisei mănăstirii din Licsandra ţiganca mănăstirii cu Stan 
herarul4 ţiganul mănăstirii. Şi că numitul Stan herarul, unchiu-său avea prăvălie la 
Bărăţie şi Vasile fiind ca de 3 luni, îl purta însăşi el5 în braţe fiind mai mare decât 
Vasile, şi cu dănsul au crescutu la un locu şi supt stăpânirea mănăstirii până s-au 
t~cutu Vasile la vărstă ca de ani 12. 

Apoi l-au luat răposatul Sandu! pitaru fiind fost pe acea vreme epitropu 
mănăstirii şi l-au fost cununatu cu o Mariia, ţiganca dumisale. Apoi după doi ani 
părăsindu-şi ţiganca s-au fost dus în ţara turcească şi tocmai în vremea trecutei 
răzmiriţei au eşit în ţară însuratu după altă ţigancă sărbă, anume: Ivana, precum 
nici însuşi Vasile la toate zisele lui Petre, vără-să nu tăgădui. Fără numai în cursa 
vorba cum Stan tată-său împreună cu ţiganca lui aflându-să fugar în Giurgiv şi www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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şăzător în prăvăliia unui turc, acel turcu ar fi păcătuitu cu mumă-sa şi l-ar fi făcutu 
pe dânsul. La care una că nu avu nicio dovadă, al doilea că şi de ar fi fost cum 
bărfea iarăşi nu i 1 să da nicio ascultare pentru spurcăciuniia şi preacurviia cioroaicii 
mume-sii. Căci după puterea cununiei el tot este fecior numitului Stan ţiganul. 

Peste toate acestea să mai văzu la mâna vechilului chear din partea numitului 
Vasile [o j]albă6 către dumnealui biv vei logofăt Manolache Brâncovean, prin care 
cu rugăciune să mărturiseşte că este ţigan al mănăstirii Domniţii Bălaşii. Care jalbă 
citindu-i-să întru-ntâi tăgăduia, iar apoi puindu-l de faţă cu scritorul, anume: Mirică 
grămăticu, n-au mai pututu tăgădui. 

Drept aceia de la judecată să hotăraşte sfănta mănăstire a Domniţii Bălaşii să 
stăpânească pe numitul Vasile cu bună pace ca pe un bun şi o[h]abnic6 ţigan al 
mănăstirii. 

Aceasta scriem. 1786 noemvrie 18. 
D. Variam 
Mih<ai> Popescul 
Dumitrache stolnicu 
Barbu Corogărlean sluger7

• 

[ ]8. 

M.M.B., nr. 30.731 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (29,5x19 cm.). 

Bibliografie: ed.: Aşezămintele .„, 1938, p. 143 (nr. 185). 

1 Ad. interlinear. 
2 1'HH'bo\1ţ4TSASH. 
J °ll!CTI!. 
4 

Xl!P4W8A. 

S Hl!o\. 
6 Scris peste alte slove. 
7 Semnături autografe. 
8 Semnătură autografă în lb. greacă. 

12. 
1786 decembrie 2 

t MHAOCT
0

i10 liolK°ilO, "iw HHKOA4HE nnpS M4BporeHH BOEBOA H rocnOA4P 3EMAE 

RA4XHCKOHe fiindcă niciun lucru pre pământ nu să săvărşaşte fără de 1 vrerea lui 
Dumnezeu şi fără de1 ajutorul Preablagocestivei Stăpâni<i> Noastre Născătoare dă 
Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Marii (a căriia Bună Vestire să prăznueşte la www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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domnescul nostru scaun din Curtea Veche) acelaşi dar, ajutor şi putere a Preasfintei 
Stăpânii Noastre au binevoit şi însuşi puterea sa au lucrat prin osărdiia şi cheltuiala 
noastră. 

Deci, s-au adus întru podoaba acei din vechime obicinuită şi dupe proastă stare 
u domni<e>i, unde să află sfăntul şi dumnezeescul său lăcaş cinstindu-să în numele 
snu şi pentru podoaba politii şi îndăstularea obştii Bucureştilor apelor ot Creţuleşti 
t'l\cându-se ceşmele curgătoare atât înăuntru2 Curţii şi afară, din Poartă, cât şi 
deosebite locuri şi părţi ale politi<e>i. Iar mai vârtos afară la câmp dă marginea 
Bucureştilor în locul ce să numeşte la căpătâiul Podului Mogoşoaei am ridicat o 
înfrumuseţată zidire făcând chioşchiu cu odăi şi cu toată podoaba sus şi jos şi cu 
havuz, precum este dă faţă văzut, unde pot ajunge şi toţi lăcuitorii politii dă merg 
pă jos fiind aproape şi îşi facu priveala lor. Care atât această înfrumuseţată zidire 
cât şi toate ape[le ]3 le-am afierosit la însuşi Dumnezeu, cari le-au lucrat şi au 
snvârşit acestea al căruia ajutor îi cerem ca şi la osebite ape ot Giuleşti iarăşi 

puterea sfinţii sale să lucreze prin osărdiia şi cheltuiala noastră a le aduce şi pe 
acelea întru mai multă îndăstularea. 

Deci, fiindcă dintru aceste ape ot Giuleşti am binevoit şi din însuşi proerisis al 
domni<e>i mele am cugetat ca să arătăm har către dumnealui cinstit şi credincios 
hoerul domni<e>i mele Costandin Ştirbeiu biv vei clucer întru cinstea şi îndăstularea 
casii dumnealui şi a tuturor oamenilor casii dumnealui cum şi împrejuraşilor 

mahalagii am dat dar dumisale această domnească noastră carte ca să aibă una 
măsură de apă. Care măsură de apă să fie dumnealui volnicu a o metahirisi la casa 
dumnealui, pentru care hotărâm ca nici odinioară să nu să împuţineze, nici să i 1 să 
ia această măsură de apă, ci totdeauna să o 1 aibă întreagă şi fără de nicio scădere, 
atât dumnealui, cât va avea viiaţă de la Dumnezeu, cât şi după săvârşirea 

dumnealui, să rămăe la casa dumnealui vecinică şi nestrămutată ca un har ce dintr-a 
noastră osteneală şi cheltuială i-am făcut dupe volniciia ce am avut pă a noastră 
dreaptă lucrare. 

Drept aceia poruncim şi dumneavoastră epitropilor ce veţi fi după vremi asupra 
ceşmelilor din Bucureşti cum şi ţie suiulgi-başa şi meşterilor suiulgii i vooă 
scutelnicilor, ce sănteţi orânduiţi pentru şanţul cişmelilor nu numai să vă feriţi a 
face după vreme vreo scădere la numita măsură de apă a dumnealui, ci încă şi 
ajutoru cel cuviincios să aibă a da meşterii suiulgii în vreme când va avea trebuinţă 
dă vreun meremet şi dă curăţeniie. 

Şi am adeverit domniia mea harul acesta şi cu însuşi domneasca noastră carte. 

H Hc<npABHHK> pe<tex rocnOACTBA MH. 1786 dechemvrie 2. 

t 'iw HHKOAAHe nnp8 MABporeHH BOeBOA, MHAOCT'llO lio lK0

ÎIO rocnOAAp. 

ţ 'iw ffHKOAAHe UeTp8 MABporeHH BOeBOA <m.p.> 
Vei logofăt. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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<Versa>: Cartea <lui> Mavrogheni pentru o măsură de apă. 

M.M.B., nr. 72.921 
Orig. rom., hârtie difolio cu jiligran (32x22 cm.), monograma domnească şi 

sigiliu inelar domnesc în chinovar. Are copie mod. nedatată. 

1 Ad. interlinear. 
21HHi.SHTpS. 
3 Rupt în orig. 

13. 
1787martie16 

Încredinţez cu acest zapis al mieu la mâna dumnealui Jane Mănciulescu. Precum 
să să ştie că având o moşie dă zestre pă Moştişte, anume: Tudoreşti, însă cu un 
zapis al lui Ştefan Velisarul de la leat 7151 d 7 43 > martie 15 i o anafora a 
Depertamentului de Opt cu leat 1782 iunie 12 şi alta anafora a sfinţilor arhierii şi a 
veliţilor boieri cu hotărâre din divan fiind şi întărită de măriia sa, Mavrogheni cu 
leat 1786 septemvrie 23, prin care să coprinde pre larg toată pricina aceştii moşii. 
Pentru care avându eu trebuinţă de bani ca să cumpăr altă moşie în locul aceştiia la 
locu de îndemână spre folosul nostru cu vecinătate tot într-acest judeţ unde şi 

această moşie ce o1 vânz este în sud Ilfov, prin tocmeală stânjinul po taleri patru, 
stânjini cinci sute, care fac taleri 2.000, adică dooă mii, care bani i-am şi priimit 
toţi dăplin. Care moşie ce am cumpărat-o în locul aceştiia de zestre să numeşte 
Luciianca, lângă moşiia mea Izvorani, stânjini 1.200 şi dumnealui mai sus numitul 
să aibă a o1 stăpâni cu bună pace această moşie ce i-am vândut-o atât dumisale cât 
şi neamul dumnealui. 

Şi pentru credinţă am întărit cu pecetea şi iscălitura mea acest zapis a fi dă mare 
credinţă. 1787 martie 16. 

pecete Efstatie [ c ... ]2 adeverează. 
pecete Mariia [cât. .. ]2 vânzătoare. 

Costandin Neculescu biv vei pitar, mărturie. 
Ianache polcovnic, martor. 

[Costandin]3 polcovnic. 
Vasilache [ chi... ]2 polcovnic, martor. 
(semnătură necunoscută), martura. 

Procit Costandin. 

Viindu înaintea noastră amândooă părţile şi arătându-ne atât dumnealui cluceru 
Efstatie vânzătorul că este vânzarea din bună voinţă cum şi cumpărătoru Ene www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Manciu că pentru a sa trebuinţă au cumpărat. Şi văzând că în locul aceştii moşii, ce 
este de zestre, au dat numitul vânzător întru stăpânirea soţii dumnealui altă moşie, 
ce anume într-acest zapis să coprinde. Pentru moşie s-au mulţumit şi soţiia 

dumnealui cum să şi vede zapis iscălit şi adeverit cu pecetea dumneaei. Şi fiindcă 
este dată voie de la pravili de a să strămuta şi lucru dă zestre cându să face 
îndestulare cu asemenea lucru ca să poată numitul cumpărător a stăpâni această 
moşie şi ca o1 vânzare bună şi priimită de pravili am întărit şi noi zapis<Ub 
trecându-l şi în condica domnească. 

Aceasta. [ 1787]4 martie [ 16]4. 
A. Greceanu. 
G. A. biv vei sluger. 
Andonie Fotino. 

La 17 zile ale aceştii luni martie pă Nicolae logofeţelu s-au înştiinţat de la 
Depertament şi dumnealui cluceru Drăghicean Otetilişanu ca un vecin ce să 

protimeseşte sau să dea bani sau să să iscălească. Şi ceru sorocul cel orânduit de 
pravilă la cei ce au protimisis de zile treizeci. 

Deci, nedându banii până la acel sorocu să aibă Manciu a stăpâni cu pace 
aceasta. 

Andonie Fotino. 

După hotărârea mări<e>i sale, lui Vodă, am priimit taleri 2.000, adică dooă mii 
banii după moşiia Tudoreşti şi i-am dat dumisale sărdarului Dinu Variam zapisul 
cumpărătorid> atât şi un zapis a<l> lui Ştefan Velisaru cât şi o carte de judecată a 
dumnealor veliţilor boieri întărită şi de măriia sa, domnul Mavroghenie, cu leat 
1786 septemvrie 23 şi o carte de hotărnicie iar cu leat 1780 aprilie 15 şi o ocolniţă 
cu leat 1787 iscălită de Dumitrache biv vei clucer za arie. Fiindcă aceste scrisori 
am avut, iar altile nu. 

Şi pentru credinţă m-am iscălit spre încredinţare. 1792 ghenarie 28. 
Gheorghe Iane Mangul. 
(două iscălituri de martori necunoscute). 

M.M.B., mss. 27.429, nr. /O,f 150-152. Hârtie cu filigran (35x23,5 cm.). 

1 Ad. interlinear. 
2 Indescifrabil. 
3 Semnătură autografă în lb. greacă. 
4 Scris cu slovo-cifre şi cu cifre arabe. 
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14. 
1787mai26 

ţ Adecă eu, Matei logofăt încredinţez cu acest zapis al mieu la mâna mătuşă
mii, Ecaterinii prezv<itera>. Precum să să ştie că la moartea răposatului unchiu
mieu, Şărban paharnic Hulubeiu, lăsându un locu de casă cu o casă veche în 
Mahalaua Sfintei Vineri, răposatului tatălui mieu, Matei cântăreţul, i răposatul 
unchiu mieu, popa Thomii, fratele tatălui mieu. Acum vrându ca să ni-i împărţim 
acelu locu am dat jalbă mări<e>i sale, lui Vodă. Şi fiind orânduiţi la dumnealor 
veliţi dvornici, dumnealor au orânduit doi vtori vomici ca să-l împarţă acelu locu. 
Şi viindu numiţii vtori vomici după obiceiu au tras locu. Şi din tragere<a> 
dumnealor ne-am învoit între noi şi mătuşă-mea au luat [„.] 1 dumnealui logofăt 
Neculae, sin tipograf, stânjăni şapte şi jumătate şi trei palme atât despre pod chir 
[„.]lului1 cât şi despre Pod<Ub Vergului. 

Şi eu am luat din locu dumneaei spre loc<Ub dumnealui sărdar Gligore 
Alecseanu i spre locu jupânului Velico băcan cu casa dimpreună. Şi aşa au rămas şi 
mătuşă-mea mulţumită după cum adeverează şi dumnealor vtori vomici la trăsurile 
ce au făcut. Şi pentru ca să2 <Să> ştie stăpânirea pă unde să să stăpânească 
fieştecare-le, dumnealor vtori vomici au pus şi semne. Şi eu am datu acest zapis ca 
să-şi stăpânească locu ce i2 s-au venit cu bună pace atât de către mine cum şi de 
către frate-mieu, Gheorghe. Iar de care cumvaşi nu ne vom ţinea de această 

învoială şi vom cere vreo judecată să nu să2 ţie în seamă măcaru şi frate-mieu de să 
va scula să răspunzu eu. 

Şi pentru adevărat am rugat pă vreo câţiva boieri mahalagii de au întărit cu 
iscălitura. Şi am iscălit şi eu mai jos să să crează. 1787 maiu 26. 

Matei logofăt, adeverez 
Iar lemnele casii i le-am dat mătuşii-mii ca să şi le2 arunce dumneaei. 

[ ]1. 
Neculae postelnic, martor 
t Căndea vtori vomic dă Ţara dă Sus 
Neculae vtori vomic dă Ţara dă Jos 
Petre iuzbaşa dă divan, martor 
[ ]

1
, martor3. 

M.M.B., nr. 74.388 
Orig. rom., hârtie difolio (20x14,5 cm.). 

Bibliografie:facs.: Documente ... , 2006, p. 111. 

1 Indescifrabil. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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1787 august 31 

t Măcar că paharnicul Lehliu! au dat domni<e>i mele jalbă nemulţumindu întâi 
la hotărârea dumnealor boerilor dupe care s-au rânduit a eşi la Divan. Dar în urmă 
s-au tras şi s-au lăsat de davaoa aceasta. 

Deci, numitul cumpărătoru cerând întărire de la domniia mea au mersu zapciu 
cel orânduit în doă rânduri la paharnicul din porunca domni<e>i mele de i-au arătat 
această anafora şi l-au întrebat de nu iaste odihnit la hotărârea ce s-au făcut să vie 
ca să iasă la Divan sau să-şi trimiţă un vechil, iar de s-au mulţumit să arate. Şi au 
răspuns domni<e>i mele prin zapciu că nicio apelaţie nu mai are de a eşi la Divan şi 
s-au lăsat şi însuşi dupe hotărârea dumnealor boerilor. 

Deci dupe acest răspunsu al său ce în doaoă rânduri au trimis domni<ei> mele 
fiind şi dreaptă hotărârea dumnealor veliţilor boeri după arătarea ce ni1 să face 
întărim ca cumpărătoriul din urmă Nicola Haftea să stăpânească cu pace. 1787 
avgust 31. 

Vei logofăt. 

Prea înălţate2 Doamne, 
ţ Dumnealui biv vei paharnic Ioan Lehliu au jăluit mări<e>i tale pentru Nicolae 

1-lagi Efstathiu zicând cum că cumpărând pârâtul Efstathiu doă prăvălii de la un 
Măinea papugiu, care sănt alăturea cu alte prăvălii ale dumnealui paharnicului când 
au cumpărat nu i-au dat şi dumnealui de ştire, ci au ţinut cumpărătoarea tăinuită doi 
ani. Şi întrebând pe Măinea de prăvălii au le-au vândut el i-au dat răspunsul că sănt 
puse zălog, iar nu le-au vândut. Şi aşa zice că în trecutele păresimi aflând cum că 
le-au vândut cu adevărat au trimis la Hagi Efstathiu ca să trimiţă să-şi ia bani<i> 
cumpărătorii şi să lase prăvăliile pe sama dumnealui căzându-i-să dumnealui să le 
cumpere ca un vecin de alăturea şi pârât<Ub arătând multe pricinuiri nu va să-şi 
priimească banii şi cere dreptate. 

Dupe a căruia jalbă vătaful de vistierie din luminată porunca înălţimii3 tale au 
adus înaintea4 noastră pe dumnealui paharnic Lehliu faţă cu pârât<ub Nicolae Hagi 
Efstathiu. Şi întrebându pe pârât ce are să zică împotrivă răspunse că prăvăliile le 
are cumpărate de la Măinea încă de la leat 1783 prin zapisu făcut. Şi cum că în trei 
rânduri au spus dumnealui paharnicului de cumpărătoare şi i-au zis să-i dea banid> 
ca unul ce are protimisis şi dumnealui nici zapisul au cerut să-l iscălească, nici 
bani<i> i-au trimis. Însă zise că la leat 1786 avgust au trimis însuşi paharnicul o www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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slugă a dumnealui de l-au întrebat cumpărate are prăvăliile de la Măinea sau 
zălo[g]5 îi sunt puse. Şi au dat răspunsul slugii că le are cumpărate iar nu zălog. 
Care a doa zi după trimiterea slugii zice că s-au sculat însuşi de au mersu la 
paharnic şi i-au spus că prăvăliile le-au cumpărat de la Măinea în taleri 3.200 şi 
paharnicul zicându-i că să protimiseşte cu vecinătatea i-au cerut de atunci să-i dea 
banii ce au dat şi să le ia dumnealui acele prăvălii. Şi aşa fără de a nu-i hotărâ nici 
într-un fel au eşit de la dumnealui şi s-au dus. Dupe aceia zise că şi la 
dumneavoastră tot la leat < 17>83 iarăşi s-au mai dus la paharnicu şi i-au zis de 
voieşte să ia prăvăliile să-i dea bani<i> să le ia1 şi nici un răspunsu nu i-au dat. 

Asemenea şi estimpu la luna lui ghenarie zise Efstathiu că chemându-l 
dumnealui paharnicu la casa dumnealui pentru altă pricină, fără de a-i pomeni 
cevaşi de prăvălii, iarăşi i-au zis paharnicului că de voeşte să le ia1, să-i numere 
bani<i> ce au datu şi să le stăpânească dumnealui. Şi paharnicul nici atunci nici un 
răspunsu nu i-au dat de voeşte să le ia1 sau nu, nici că i-au mai făcut vreo cerere 
până acum, nici că i-au trimis bani să-i dea zapisul de cumpărătoare. Iar la 
începutrnl> lunii lui fevruarie al acestui următor an zise Efstathiu că viind Măinea 
vânzător la casa sa i-au făcut mare rugăciune cu lacrimi ca să să milostivească 
asupră-i să-i dea prăvăliile înapoi6

, ca să le dea unui datornec al lui cu mai mare 
preţu ca să să uşiureze de datoriia aceluia. Şi aşa zice numitul Efstathiu că 
văzându-i lăcrămile şi rugăciunea ce-i făcea s-au milostivit asupră-i şi s-au făgăduit 
că i 1 le va da şi peste doă-trei zile au venit Măinea iarăşi la casa părintelui şi 
aducându-i pe un Nicola Dumitriu Hafta. Şi iarăşi rugându-l să-i dea prăvăliile 
Nicolii ca să să plătească de bani<i> ce-i era dator pentru mila Măinii i le-au şi dat 
Nicolii priimindu-şi de la Nicola numai taleri 3.200 cât le cumpărase de la Măinea, 
iar nu mai mult. 

Deci, dupe ce1 au dat prăvăliile la Nicola Dumitriu şi dupe ce s-au întărit zapisul 
cu trecerea şi în condica Depertamentului tocmai atunci zice că au trimis şi 

dumnealui paharnicu zicându-i cum că cere prăvăliile de la Efstathiu să-i dea 
bani<i> şi să le ia. Am cerut de la Hagi Efstathiu zapisul cu care au cumpărat aceste 
prăvălii de la Măinea şi ne arătă că este la mâna Nicolii Haftii cel mai din urmă 
cumpărător. L-am adus şi pe Hafta faţă înaintea4 noastră de la care cerând să ne 
arate zapisul Măinii îl văzum scris cu leat 1783 ghenarie 8, iscălit de Măinea 
Grigoriu vânzător şi adeverit cu cinci marturi, pe care îl dă la mâna pârâtului 
Nicolii Hagi Efstathiu şi prin care îi vinde doă prăvălii ale lui din Mahalaoa 
Sfăntului Nicolae, din Şelari, în Uliţa cea Mare, din Papugii, cu locul lor drept bani 
gata, taleri 3.200. În dosul căruia zapisu la trecuta luna lui fevruarie 5, văzum alt 
zapisu iscălit de Nicola Hagi Efstathiu şi de Măinea Grigoriu adeverit cu trei 
mărturii, pe care îl dă la mâna Nicolii Dumitriu şi în care scriu însă Măinea cavafu 
zice că pentru a lui datorie pe bani gata au fost vândut aceste doă prăvălii la 
Nicolae Hagi Efstathiu drept taleri 3.200, cum să vede în faţa zapisului. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Dar, el fiind dator şi la Nicola Dumitriu taleri 1.530 şi neavându-i cu ce-i plăti 
au năzuit la amândoă părţile cu rugăciune şi milostivindu-să asupră-i i-au dat 
ascultare şi Nicola Dumitriu peste suma datorii sale de taleri 1.530 au priimit ş-au 
întorsu la Nicolae Hagi Efstathiu bani<i> cumpărătorii suma ce s-au zis mai sus 
taleri 3.200 şi cu acest mijloc s-au plătit şi de Nicola Dumitriu. Iar Nicolae Hafi 
Efstathiu adeverează că de bună voie au dat prăvăliile şi şi-au luat de la Nicola 
Dumitriu bani<i> cumpărători<Î> deplin taleri 3.200, dând şi toate sineturile vechi ce 
au avut, ci să aibă a stăpâni cu pace fiindu-i moşie ohabnică din josul căruia zapisu 
peste 33 de zile îl adeverează şi dumnealor boieri judecători ot Depertamentul de 
Şapte arătând cum că înaintea4 dumnealor mergând de faţă Măinea i Hagi Efstathiu 
şi Nicolae Dumitriu au arătat Măinea că pentru a sa bună datorie de bună voie au 
vândut la Efstathiu cum şi Efstathiu au arătat că de bună voie le-au dat la Nicola 
Dumitriu priimindu-şi toţi bani<i> şi Nicola Dumitriu încă au arătat că le-au priimit 
cu această sumă, atât de taleri 3.200, ce le-au cumpărat Efstathiu de la Măinea, cum 
~i cu acei taleri 1.530 ce avea să ia el de la Măinea, care fac peste tot drept cât s-au 
luat prăvăliile de [laf Nicola taleri 4.730, pentru care scriu dumnealor boieri<i> 
judecători ca să să siguripsească cumpărător având vecin pe dumnealui paharnicu 
Lehliu. În doă rânduri au trimis judecata la dumnealui paharnic înştiinţându-l de 
această vânzare şi arătându-i şi zapisul şi au dat răspunsul că nu crede a fi 1 

priimirea prăvăliilor drept această sumă de bani. Şi fiindcă în cinci zile ce au trecut 
de când i s-au dat ştire n-au făcut nicio urmare paharnicu. Întărescu şi dumnealor 
zapisul să stăpânească numitul cumpărătoru cu pace, însă când până în soroc de 
zile 30 nu va face paharnicu prin judecată vreo cerere de protimisis, care adeverire 
a judecăţi<i> Depertamentului o întăreşte şi preasfântul părintele, mitropolit cu 
iscălitura preasfinţi<e>i sale. 

Deci, întrebarăm pe dumnealui paharnicu ce are să mai zică împotriv[ a ]8 vânzărilor 
şi a tacrirului ce dete Nicolae Hagi Efstathiu înaintea4 noastră, care zice că de doă
lrei ori i-au spus că au cumpărat prăvăliile. Şi la tacriru lui Nicolae Hagi Efstathiu 
de tot tăgădui paharnicu zicând că nicidecum nu i-au pomenitu vreodată Efstathiu 
pe cum arată ci zălog au ştiut prăvăliile până când i-au dat de ştire boieri<i> 
judecători ot Depertmentul de Şapte. Arătându-ne şi un zapisu iscălit de Măinea 
scris cu leat [ ]9

, adică cu [ ]9 mai în urmă de zapisul c[u c]are10 vânduse 
prăvăliile la Efstathiu prin care să leagă Măinea ca oricând va vinde el prăvăliile să 
aibă a da de ştire dumnealui paharnicului să le1 cumpere ca unul ce are protimisis. 
Care zapisu văzându-l noi că este mai în urmă de cât zapisul cu care vânduse 
prăvăliile la Efstathiu întrebarăm pe Măinea pentru aceasta şi nu tăgădui zapisul ce
l arătă dumnealui paharnicu nici avu cuvânt să răspunză împotrivă. Ci rămase 
cunoscut că Măinea cu înşelăciune au dat acest fel de zapisu la mâna dumnealui 
paharnicului fiindcă cum zicem pe vreme când au dat el acest zapisu la mâna 
paharnicului prăvăliile era vândut la Nicolae Hagi Efstathiu. Dar cu ficleşiugul ce 
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au făcut Măinea vânzător Nicolae Hagi Efstathiu cumpărător nu să vinovăţează 
întru nimicu pentru că de au fost vânzarea tăinuită de vânzător dar cumpărătormb 
i-au spus de trei ori că au cumpărat prăvăliile. Şi pentru căci cu ficleşiug au făcut 
Măinea acest zapisu ca un ficlean este vinovat a să pedepsi cu orice fel de pedeapsă 
să va socoti de înţălepciunea înălţimii 11 mări<e>i tale. Iar pentru căci cumpărătormb 
i-au spus curat că le-au cumpărat şi paharnicu până acum au tăcut cu tăcerea ce au 
făcut au pierdut protimisisul ce au avut căci cel ce are protimisis ori de la vânzător 
de va afla sau de la cumpărător sau măcar şi de la alţii streini de va afla şi nu va 
pomi pâră până în 30 de zile după trecerea a treizeci de zile pierde protimisisul ce 
au avut. Însă de va fi 1 adevărat chiar aşa precum de-te Efstathiu tacrir înaintea4 

noastră, la care fiindcă dumnealui paharnicul tăgădueşte toate arătările dumnealui 
Hagi Efs[ta]thiu5

, dupe orânduiala judecăţi<i> şi dupe hotărârea pravilniceştii 
condice să cuvenea ca dumnealui să priimească blestem la taga ce făcea pentru 
toate câte Efstathiu arată înaintea4 noastră. Şi apoi să aibă protimisis a întoarce 
bani<i> la Efstathiu acei taleri 3.200, dar dumnealui zise că nicidecum blestem nu 
priimeşte ci să mulţumeşte să facă Efstathiu endicon la arătările sale cum că sânt 
toate adevărate şi putând face jurământ în sfănta beserică cu mâna pe Sfănta 
Efvanghelie aşa va rămânea odihnit şi va stăpâni Hafta prăvăliile cu pace. A căruia 
cerire pentru a face Efstathiu endicon am priimit-o şi noi şi am întrebat pe Nicolae 
Hagi Efstathiu de poate priimi blestem pe acest mai sus arătate zise ale sale cum că 
sănt toate adevărate şi răspunse că pe dreaptă ştiinţa sa poate priimi şi blestem. 

Deci, am pus pe Efstathiu şi toate mai sus arătatele zise ale sale le-au dat şi cu 
tacriru în scris înaintea4 judecăţii în dosul căruia tacriru după cerirea şi priimirea 
paharnicului am făcut paharnicu către preasfinţiia sa, părintele mitropolit ca pe 
toate acele zise ale sale cât şi în tacriru sănt arătate şi mai sus sănt numite să 
priimească blestem înaintea4 preasfinţi<e>i cum că sănt toate adevărate. Pe care 
tacriru cu pitacu ce am făcut din partea noastră dându-le în mâna zapciului ca să 
ducă pe amândoă părţile la Sfănta Mitropolie ne aduse zapciu răspunsu că dumnealui 
paharnicu nici într-un chif: nu au vrut să meargă la Sfănta Mitropolie ca să fie faţă 
când va priimi Efsta[th]iu 2 blestem, ci au dat răspunsul cum că până nu va băga pe 
Nicolae Hagi Efstathiu în biserică să jure cu mâna pe Sfănta Evanghelie pe 
ponturile ce-i va da dumnealui într-alt chip nu să mulţumescu. Care ponturi ce au 
dat dumnealui paharnicu arătându-ni-să de către zapciu şi puindu-le lângă tacriru 
ce au dat Efstathiu văzum că pontul cel dintâi i cel de al treilea i cel de ad> cincilea 
şi cel de ad> şasilea sănt coprinse întocmai. Şi aseminea şi la ponturile din tacriru 
cu care am orânduit pe Efstathiu să priimească blestem. Iar pontul cel de al doilea i 
cel de al patrulea şi cel de al şaptelea văzum că sănt fără de niciun temeiu şi fără de 
cuviinţă de a priimi Efstathiu blestem pe dânsile, pentru că la pontul de al doilea 
zice paharnicu că de ce nu i-au spus când au cumpărat că-l ştiia de vecinu. Dar 
aceasta de i-au spus sau de nu i-au spus s-au cercetat de judecată şi de aceia s-au www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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orânduit Efstathiu la blestem ca să arate de i-au spus sau de nu i-au spus. La pontul 
de al patrulea zice paharnicu că ar fi zis Efstathiu [în] 13 înaintea4 noastră cum căi
au dus zapisul ca ori să-l iscălească sau să-i dea bani<i>. Şi dumnealui zise că nu i
au dus zapisul nicidecum, dar acesta cu greşeală o arată paharnicu pentru că 
Efstathiu nicidecum n-au zis acest cuvânt înaintea4 noastră. Iar fără de zapisu zice 
Efstathiu că au mersu la paharnicu şi i-au spus cum că au cumpărat şi i-au zis ca să
i dea bani<i> şi să ia1 prăvăliile şi dumnealui nu i-au dat nici un răspunsu. Care 
aceasta fiindcă o tăgădueşte paharnicu este coprinsă în ponturi ca să priimească 
Efstathiu blestem cum şi pentru pontul al şaptelea ce mai zice paharnicu că de-I va 
dovedi pe Efstathiu elpiorcos să dea zece pungi de bani la cutie. Aceasta poate să o 
socotească fieşcine de este pont ca să priimească Efstathiu blestem pe dânsul. 

Asemenea şi pentru cererea ce face paharnicu ca să bage pe Efstathiu în sfănta 
biserică să jure cu mâna pe Sfănta Evanghelie 14 nici la aceasta nu are paharnicu 
niciun temeiu pentru că este o wovlimă care poate să o facă un omu prostu care nu 
ştie ce va să zică jurăm[â]ntul 5 şi ce va să zică blestemul. Iar un boier ce ştie prea 
bine că jurământul din blestem, care nicio deosăbire să vede că o face numai pentru 
hula Efstathiului. Şi mai vârtosu că şi blestem a să da Efstathiului este cu 
singatavasis al dreptăţii pentru că şi cum mai sus zicem orânduiala judecăţii şi 
dreptatea supune pe paharnicu la jurământ fiindcă dumnealui tăgădueşte, iar nu pe 
Efstathiu care şi de să ştie curat la sinidisiia dumnealui. 

Pentru ce, dar să sfieşte a face jurământ şi mai vârtos că această ferire de 
jurământ în biserică ar putea să o1 facă asupra unui om prost, care-le să socotească 
că este mai rău jurământul decât blestemul, iar asupra lui Nicolae Ragi Efstathiu nu 
are nici un cuvânt să o1 facă fiind neguţător cinstit cu bun ipolipsis şi omu ştiut că 
este cu frica lui Dumnezeu. Ci acestea să vede decă sănt tot pricinuiri de ale 
dumnealui paharnicului cu socoteală [c]ă16 cu acest fel de mijloace ar putea să 
întoarcă bani<i> la Efstathiu acum peste patru ani ce au trecut de când au cumpărat 
prăvăliile până acum. 

Deci, judecata văzând că dumnealui paharnicu Lehliu nici priimeşte blestem la 
tăgăduirea ce face, nici să mulţumeşte a să da blestem lui Nicolae Ragi Efstathiu 
cum că toate arătările-i sănt adevărate după cerirea şi mulţumirea ce au făcut înaintea4 

judecăţii, rămase să înţălegem că zisile Efstathiului sănt adevărate. Şi dumnealui 
paharnicului i-au spus încă de la leat 1786 avgust, care sănt până acum luni 8 şi 
mai mult afară din alte doă rânduri, care zise Efstathiu că i-au mai spus la 
dichemvrie tot al leatului d 7>86 şi estimpu la ghenarie deosăbit de înştiinţarea cei
au făcut judecata Depertamentului când Măinea de al doilea au vândut prăvăliile la 
Nicola Rafia. Care numai de la înştiinţarea Depertamentului şi până când să vede 
jalba paharnicului pornită să vede că au trecut zile 46 fiindcă adeverirea 
Depertamentului să vede scrisă la trecuta lun[ă] 17 a lui mai 10, iar jalba 
paharnicului să vede pornită la trecuta luna lui aprilie 26. Care să vede că şi de 
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atunci de când i s-au arătat de la Depertament vânzarea dumnealui iarăşi au lăsat de au 
trecut zile 16 peste 30, ce sănt rânduite ale sorocului de protimisis. 

Ci drept acest mai sus arătate cerirea de protimisis ce face dumnealui paharnicu 
asupra acestor doă prăvălii iaste nepriimită şi Nicola Dumitriu Hafta cel mai din 
urmă cumpărătoru rămâne să-şi stăpânească prăvăliile cu bună pace dupe zapisul 
de cumpărătoare. 

Iar hotărârea cea desăvârşit rămâne a să face de înălţimea18 ta. 1787 iulie 9. 
Vei banu. 
Vei dvornicu. 
Ve/vomicu. 
Vei logofăt. 
Vei paharnic. 
Vei stolnicu. 

M.M.B„ nr. 37.427 
Orig. rom., hârtie difolio cu jiligran (47x30,5 cm.), sigiliu inelar domnesc în 

chinovar. 

Bibliografie: ed.: Documente „„ 1960, pp.152-159 (nr. 92) şi G.M. Rafailă, 
Câteva documente .„, în C.A.B., 2009, pp. 89-95 (nr. 48);/acs.: Documente „„ 
2006, p. 11 l. 

1 Ad. interlinear. 
2 'b!Hi.o\lţ4TI!. 
3 'b!Hi.o\1ţHMHH. 
4

'biH4HHTii. 
5 Rupt în orig. 
6

'biH4nOH. 
7 Tăiat în orig. 
8 Scris peste slova „i.". 
9 Loc alb în orig. 
10 Scris peste cuvântul „Ape". 
11 

HAAT'bi şi Ad. interlinear. 
12 Scris peste slova „+"· 
13 Fără sens. 
14 

6BBAHrEA
0

iE. 
15 Scris peste slova „S". 
16 Scris peste slova „M". 
17 Scrsi peste slova „A". 
18 'b!Hi.AiţHMii. 
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16. 
1787 noiembrie 6 

Prea înălţate 1 Doamne, 
Cu luminată porunca mări<e>i tale viind Ianache portărelu ca să mergim să 

hotărâm moşiia Scăeni, din sud Buzău, şi să alegem întâi partea dumnealui 
şătrarului Costandin Filipescu, de cătră moşneni de acolo, dându-i moşiia pă 
jumătate, adică din şase moşi trei, după coprinderea anaforalid> ce iaste întărită de 
cătră înălţimea2 ta. Şi apoi să alegim şi părţile fieştecăruia moşnean după sineturile 
ce vor avea. 

După luminată porunca înălţimii3 tale am mersu la faţa locului dimpreună cu 
toţi moşnenid> fiind şi dumnealui şătrar şi trăgând moşiia pă trei locuri după 
obiceiu tot hotariul. Şi vrând ca să deosibim moşiia jumătate partea dumnealui 
şătrarului după luminată porunca mări<e>i tale pă lungul moşii după obiceiu şi să 
punem şi pietre. Moşnenid> n-au vrut nicidecum zicând ca să-i dăm dumnealui 
moşiia în curmeziş, unde iaste numai pietre şi pădure fără de4 niciun venit. Şi aşa 
nevrând moşnenid> ca să-i dăm moşie pă lungu după obiceiu ne-au lăsat moşiia şi 
au fugit. 

Noi iarăşi văzând că nu şăd de faţă n-am îndrăznit a pune pietre până a nu 
înştiinţa înălţimii3 tale. Şi deosibit mai înştiinţăm mări<e>i tale că într-acestu hotaru 
de moşie a Scăeniloru au fostu şi doaosprezece schituleţe şi fieştişicare-le au avut 
de stăpânea câte un petec de locu ocol împrejuru schitului. Care schituri după 
vreme stricându-să şi dărăpănându-să s-au împresurat de cătră moşneni acele 
oco<a>le şi au rămas numai un schit, ce să numeşte Fundătura, unde săntu 

călugăraşi adunaţi şi să jărtfeşte Sfănta Leturghie. La care pentru ajutorul şi hrana 
călugăraşiloru de la acest schit de va lumina Dumnezeu pă măriia ta a să da şi 
acestelalte oco<a>le tot la acestu sfănt schit, care pomenire în veci va fi 4 mări<e>i 
tale. 

Şi anid> înălţimii3 tale de la Dumnezeu să fie mulţi şi fericiţi. Noemvrie 6 
d 7>87. 

Al mări<e>i tale prea plecate slugi, 
Costandin Hrisoscoleu medelnicer 

Iordache Cantacuzino şătrar. 

<Verso>: De la4 ispravnicii Buzăului pentru partea dăn moşiia Scăeni a şătrarului 
Costandin Filipescu. 

M.M.B., nr. 27.709 
Orig. rom., hârtie difo/io cu filigran (32x20,5 cm.). Are copie mod. la mss. 

27.652, nr. 22,f 32-33. 
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Bibliografie: reg.: I.C. Filitti,Arhiva ... , 1919, p. 162 (nr. 496). 

1 
TuN'bAj\ATE. 

2 
TuN'bAl\NM ii. 

J TuN'bAl\NMNH. 
4 Ad. interlinear. 

17. 
1787 decembrie 21, Bucureşti 

"iw HHKO"AE nnpS MABpwrEHS BOEBOA rocnOAAP 3EM"E B"AXHCKOE 

ţ De vreme ce atât neguţătoriia şi alişverişul cât şi eftinătatea lucruriloru ce să 
cumpără sănt temeiul cel mai desăvărşitu al îndestulării lăcuitoriloru tuturor 
stăpăniloru şi domniia mea fiindcă această îndestulare a credincioşiloru supuşi 
lăcuitori din ţara domni<e>i mele (a căriia stăpânir[e]1 ne-au hotărât-o milostivirea 
marelui Dumnezeu) o socotim datorie netăgăduită a domneştii noastre oblăduiri, 
între altede> ce [am ]2 cugetat a pune în orânduială de iznoavă pentru mai bună 
înlesnirea neguţătorii şi alişverişului tuturor de obşte. Văzând că din obiceiu ce au 
rămas aici, la cinstita politie a scaunului domni<e>i mele, Bucureştii, de a să face 
numai doă tărguri afară din oraş pe săptămână şi acelea numai la un locu orânduit 
pricinueşte la obşte pagubă. Căci de a să face numai în doă zile ale săptămânii nu 
pot veni toţi cei ce au lucruri de vânzare cărora întâmplându-li-să vreo trebuinţă 
deosebită la casele Iaru într-acea vreme ce aru putea veni să să afle la tărg să scapă 
de zilile cele orânduite ale tărgului şi rămânu a le adăsta în ceilaltă săptămână. Şi 
nu urmează să fie bi<el>şug şi eftinătate în toate zilile de tărg dintr-acea pricină. 

Căci acum din voia şi mila lui Dumnezeu s-au înmulţit şi lăcuitorii aceştii de 
Dumnezeu păzite politii şi cu această pricină găsescu şi precupeţii mijlocu de fac 
ale Iaru precupii vânzând în oraş lucruri cu îndoite şi întreite preţuri, de la cari-i 
sănt siliţi şi oroşanii a cumpăra cu scumpătate neputând aştepta până la al doilea 
săptămână. 

Drept aceia pentru ca să înlesnim atât pe lăcuitori la alişverisul Iaru cât şi pe toţi 
oroşanii politii Bucureştii să-i îndestulăm a putea cumpăra cele trebuincioase Iaru 
eftine am binevoit domniia mea a hotărî ca să să facă trei tărguri de afară pe 
săptămână, adică marţea şi vinerea la Tărgul de Afară cel obicinuit dupe cum s-au 
făcut până acum, iaru unul joia să să facă la 3owAox8nHrH, adică la Izvorul 
Tămăduiriloru din capul Podului Mogoşoa<e>i, alăturea foişorului domnescu, în 
meidanu, împotriva porţii curţii foişorului, la care să să facă şi oboru de vite dupe 
cum trebuie, unde să vie lăcuitorii cu cele de vânzare ce au pentru alişverişul Iaru. 
Pentru care am fost dat domneasca noastră carte încă de la iunie, în 17, leatul 1787, 
cu poruncă către dumnealui vei agă ca să înştiinţeze atât în tot oraşul Bucureştiloru, 
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cât şi vameşiloru spre a să face adunarea la orânduitul locu 3owAox8nHrH, de tărg 
nou. 

Dar, pentru ca să fie următoru în toată vremea facerea acestui tărg ce iaste de 
folosul lăcuitoriloru am întărit domniia mea această hotărâre şi cu domneascul 
nostru hrisov prin care orânduim ca toată vama ce să va aduna din alişverişurile ce 
să va face la numitul acesta tărg ot 3owAox8nHrH, ce să ia pe seama sfintii biserici 
de acolea de la 3owAox8nHrH, fără de a nu să amesteca vameşii întru nimicu. Care 
vameşi nu pot cu niciunu cuvânt drept a pretenderisi vama acestui tărg ca una ce n
au fostu mai nainte, nici nu să cuprinde în strigarea vămiloru, ci încă s-au şi arătat 
anume în ponturile domneşti. 

Drept aceia să aibă volnicie epistatul de la numita sfăntă biserică a căuta şi a lua 
vama ce să va aduna de la acest tărg, care să cheltuiască la trebuinţile sfintii 
biserici, pentru care am întărit hrisovul acesta cu însuşi domneasca noastră 

iscălitură şi pecete, marturi puind şi pă preaiubiţii domni<e>i mele fii: Costandin 
voievod, Petru voievod, Iosifu voievod. Şi pe dumnealor cinstiţii şi credincioşid> 
boieri cei mari ai Divanului domni<e>i mele: pan Dimitrache Ghica vei banu, pan 
Manolache Brâncoveanul vei dvornicu de Ţara de Sus, panu Manolache 
Creţulescul vei dvornic de Ţara de Jos, panu Scarlat Greceanul vei vistier, panu 
Costache Ghica vei logofăt de Ţara de Sus, panu Scarlat Ghica vei logofăt de Ţara 
de Jos, panu Nicolae Mavrogheni vei spatar, panu Vasilache vei postelnic, panu 
Dimitrache Fălcioanu vei clucer, panu Theodorache Ştirbeiu vei paharnicu, panu 
Alecsandru Văcărescu vei stolnicu, pan Nicolache vei comis, pan [ ]3 vei slugeru, 
panu Stavrache vei pitaru. 

Şi ispravnicu panu Costache Ghica vei logofăt de Ţara de Sus. 

Şi s-au scris hrisovul acesta întru al doilea anu al domni<e>i mele aici, în oraşu 
domni<e>i mele, Bucureştii, la leat 1787 dichemvrie 21, de Costandin logofăt de 
Divanu. 

t 'iw HHKOl\AHE Ilt:Tp8 MABporeHH BOeBOA, MHAOCT"ilO liolK"ilO rocnOAAP 

Costandin Ghica vei logofăt procit. 

Copie scrisă asemenea din cuvânt în cuvânt dupe hrisovul cel adevărat, Petrache 
logofăt. 

M.M.B., nr. 95.655 

Orig. rom., hârtie difolio (56x40 cm.), monograma domnească şi sigiliu inelar 
domnesc în chinovar. 
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Bibliografie: men/.: M. Stan, „Târgul de Afară" •.• , 1969, p. 256, n. 16 şi 17; p. 
257, n. 18; p. 258, n. 19, 20 şi 22, cufacs. la p. 257;/acs.: Documente .„, 2006, p. 
112. 

1 Scris peste slova „H". 
2 Se repetă în orig. 
3 Loc alb în orig. 

18. 
1789 decembrie 20 

ţ Adecă eu, u<mcheiaş Stan Peţegon Vărcu, u<mchiiaş Dobre din fraţi vânzâdu
mi partea mea de moşie din Hărseşti, mi-am1 priimit bani pe partea mea taleri 140, 
adică o sută patruzeci. Şi i-am dat2 şi eu acest zapis dă moşie ca să2 stăpânească cu 
bună pace dumnealui slugeriului Marin şi cocondi> dumnealui dă către neamu 
mi eu. 

Şi m-am iscălit mai jos ca să se crează şi am pus şi degetul în loc de pecete. 
<1>789 dechemvrie 20. 

Eu, u<mchiiaş Stan vânzătoriu. 
Eu u<mcheş Dobre, vânzătoriu. 
Şi cându s-au dat bani au fost şi Ion breslaşu de faţă. 

Şi am scris eu, diiaconu Marin, cu zisa lor. 

M.M.B., nr. 45.907 
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (21,5xl 5,5 cm.), o semnătură digitală in 

cerneală. 

11\\illlM. 
2 Ad. interlinear. 

19. 
1790mai 10 

Dă la1 Comisiia vistieriei banului Craiovii 
Costandin [Toţilu?]2, sin [ ]3 ot Corneşti, sud Gorji, chipul lui om [dă]4 mijlocu 

la faţă zmed, părul capului murgu, sprâncene murgi, ochi căprui, mustăţi murgi, 
barba [ ]2 murgu, care-le fiind slugi dă [ ]2 din breasla dumnealui vei spatar. Şi 
aflându-să slujind i s-au dat pecete comisii vistierii să fie nesupărat. 1790 mai 1 O. 

t [ ]5 vei vistier 
Treti vistier6

. 
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<Versa>: Trecut în catastih<Ul> vistieriei. 1790 mai 28. Vasile logofăt za vistierie. 

M.M.B., nr. 37.433 
Orig. rom„ hârtie folio cufi/igran (24,5x19 cm.), sigiliu inelar în chinovar. 

1 Ad. interlinear. 
2 Indescifrabil. 
3 Loc alb în orig. 
4 Scris peste alte slove. 
5 Pătat în orig. 
6Semnături autografe. 

BIBLIOGRAFIE: 

Aşezămintele Brâncoveneşti. O sută de ani dela înfiinţare 1838-1938, volum 
documentar comemorativ întocmit de Emil Vârtosu şi Ion Vârtosu, Monitorul 
Oficial şi Imprimeriile Statului. Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1938. 

Documente feudale privind istoria oraşului Bucureşti şi a satelor învecinate, 
aflate în colecţia Muzeului Municipiului Bucureşti, coord. dr. Ionel Ioniţă, 

Editura Muzeului Municipiului Bucureşti, Bucureşti, 2006. 
Documente privind istoria oraşului Bucureşti, red. resp. FI. Georgescu, Muzeul 
de istorie a oraşului Bucureşti, Bucureşti, 1960. 

Filitti, Ioan C„ Arhiva Gheorghe Grigore Cantacuzino, Inst. de Arte Grafice 
„Carol Gobf', Bucureşti, 1919. 

Rafailă, Grina-Mihaela, Câteva documente privind Centrul Istoric al Bucureştilor 
aflate în colecţia Muzeului Municipiului Bucureşti, în C.A.B„ voi. VIII, Editura 
Agir, Bucureşti, 2009, pp. 34-121. 
Stan, Maria, „Târgul de Afară" de la capul Podului Mogoşoaei, în B.M/.M, voi. 
VII, Muzeul de istorie a Municipiului Bucureşti, Bucureşti, 1969, pp. 253-258. 

SUMMARY 

The Bucharest City Museum owns a series of 19 documents issued, throughout 
the year 1786, by the chance//ery ofruler Nicholas Mavroghenes, of Wa//achia - a 
pelicular, original character. 
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CASAERACLIE DURO 
Calea Griviţei nr. 91 (fost 63) 

Oliver Velescu 

Într-un document din anul 1681, aprilie 17, se face menţiunea existenţei în 
Bucureşti a „drumului Târgovişte, cel vechi", evident în opoziţie cu un altul, „cel 
nou". Drumul astfel numit era una din arterele importante care plecau din „podul 
Uliţei mari'', Lipscaniul de mai târziu, şi făcea legătura cu Târgovişte, capitala 
Ţării Româneşti. Traseul prin oraş al acestor două vechi drumuri este greu a mai fi 
descifrat, mai ales că după deschiderea Podului Mogoşoaiei în anul 1692 ele îşi pierd 
importanţa de odinioară. Începutul „Drumului Târgoviştei" începe a fi socotit acolo 
unde şi astăzi este intersecţia Căii Griviţa cu Calea Victoriei. 

Locurile mărginaşe ale acestui drum al Târgoviştei erau foarte slab populate, ceea 
ce şi explică de ce în cartografiile din 1770, 181 O şi 1821 nu este pomenit numele 
unei mahalale în care să fie grupaţi localnicii în jurul unei biserici. Deşi se afirmă 
existenţa unei biserici de lemn cu hramul Sfinţii Voievozi în anul 1770, o mahala ca 
atare trebuie să fi existat în anul 1817 când, la 9 august, s-a sfinţit biserica cu hramul 
sus amintit. 

Cartierul s-a populat foarte probabil între anii 1806-1812 când, în timpul ocupaţiei 
ruseşti, în Bucureşti a fost colonizată o importantă populaţie adusă de ocupanţi din 
sudul Dunării, în special bulgari, şi care s-a aşezat în părţile mărginaşe ale oraşului. 
Structura socială a acestor emigranţi, meseriaşi şi negustori de aceeaşi credinţă, 
ortodoxă, a făcut ca ei să se încadreze repede în societatea bucureşteană, asimilându
se chiar din prima generaţie. 

Biserica Sfinţii Voievozi a fost ctitorită de Mihalcea băcanul, fiul lui Peter Steneţ 
gabroveanul 1 împreună cu soţia sa Joiţa, sprijinit fiind de Dumitru cojocarul şi „alţi 
evlavioşi creştini". Biserica este reclădită în 1817, ctitor fiind Stoian băcanul. De 
subliniat că alături de biserică s-au construit 17 chilii, care, după o veche tradiţie, erau 
destinate adăpostirii unor săraci sau nevolnici, dar, foarte important, se construieşte 
şi o şcoală a cărei tradiţie este continuată şi astăzi. În 1900, biserica este demolată. 
Actuala clădire a fost sfinţită la 21 septembrie, imitând pe cea de la Curtea de Argeş: 
arhitect P. Patriciu, pictor, pr. V. Damian, tâmpla şi stranele, C. Babic2

• 

1. Negustorii originari din oraşul Gabrovo îşi desfăceau mărfurile pe uliţa gabrovenilor din vechiul târg 
al Bucureştiului. Avea căutare „mai ales în păturile mijlocii ale oraşului, postavul de Gabrovo, gros şi 
foarte trainic. Un costum de stofă de Gabrovo ţinea o viaţă întreagă", (după C. C. Giurescu, Istoria 
Bucureştiului). 

2. V. Pocitan, Notiţe istorice asupra bisericii cu hramul Sf Voievozi din Bucureşti, Bucureşti, 1904, 
„Biserica Sf. Voievozi", „Arhiva D. M. I."., fond C. M. I., 1921-1926, Doc. 610. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Construirea acestui complex cu funcţii religioase, sociale şi culturale lasă să se 
întrevadă nu numai puterea financiară a ctitorilor, dar şi mentalitatea orăşenească a 
locuitorilor acestui cartier şi al căror număr sporeşte sensibil. 

Astfel la „numărătoarea" care se face în anul 1834 se constată că mahalaua Sfinţii 
Voievozi este populată cu 1071 locuitori grupaţi în 239 familii şi care locuiau în 226 
rnse3

• În mahala funcţionau 3 prese de ulei. 
„Uliţa cea mare a Târgoviştei'', cum era calificată în actele oficiale din 1834, 

11 fost pavată cu bolovani de râu în anul 1833 alături de alte uliţe aflate în „inima 
lfirgului", dovadă a interesului acordat de edili acestei artere4

• 

Ca şi în alte părţi ale Bucureştiului, cu excepţia „Târgului'', gospodăriile 

locuitorilor aveau încă un pronunţat caracter agrar, chiar dacă proprietarii lor erau 
negustori, meseriaşi sau funcţionari cu rang superior. O ilustrare a acestei stări de 
litpt se găseşte într-un anunţ de vânzare din „ Vestitorul Românesc" din 15 iunie 1845, 
pag. 180. Proprietatea Ioan Ceacovschi din uliţa Târgoviştei, scoasă la vânzare, este 
descrisă astfel: „Casă la stradă cu prăvălie, casă în curte, grădină cu pomi fructiferi, 
o vie mare înconjurată cu pomi fructiferi, o livadă cu 1 OOO de pruni, o fâneaţă, o 
povâmă cu trei cazane, magazii şi altele". 

Locurile acestea întinse, cum a fost cel descris mai sus, cu timpul se parcelază, iar 
loturile rezultate se vând celor care doresc să-şi construiască aici case, dar cu curte 
~ i o grădină. 

X 
Un loc similar ca suprafaţă se află în faţa bisericii Sfinţii Voievozi, la colţul format 

între uliţa Târgoviştei şi cea numită a Chimistului (în acte „Himistului"). 
În anul 1853 terenul acesta îl primeşte ca zestre Irina Georgescu de la mama ei, 

nenumită în acte. Felul cum sunt localizate construcţiile de pe acest loc în planul 
„Boroczyn" din anul 1852 lasă să se presupună o gospodărie ca cea din 1845 mai sus 
descrisă. Într-adevăr, examinând planul, se constată că parcela situată la intersecţia 
sus-numită este mult mai întinsă decât loturile învecinate. Terenul este împărţit în 
două: curtea, unde se află construcţiile, şi grădina, mai mare în suprafaţă, cu acces 
dinspre strada Chimistului. 

J. Spre comparatie, în mahalaua învecinată, „Fântâna Boului" cuprinsă între strada Fântânii (Berthelot) 
~i Cişmigiu locuiau numai 120 familii. 
4. Pentru pitorescul descrierii, iată cum este prezentată strada într-un raport functionăresc din anul 
1834: „Ulita cea mare a Târgoviştei începe de la casa slugerului Costache, nr. I, merge spre Strajă 
până la casa vătafului Costache Greceanu, nr. 8, apoi (în stânga) spre pitaru Ioniţă până la casa lui Ilie 
Bulibaşa, nr. 12 şi iar se începe ulita cea mare de la nr. 12 şi merge înainte spre Straja până la casa lui 
Ion otetaru, nr. 61 şi înainte spre Strajă până la casa lui Matache cârciumaru, nr. 156, apoi pe ulită ieşind 
afară din Barieră, pe câmp până la Hanu lui Scufa, nr. 192, la Podul de Pământ (Calea Plevnei)". cf . 
•. Bucureşti. Materiale de Istorie şi Muzeografie", voi. IV, 1966, pag. 66. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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În curte sunt mai multe construcţii dintre care una situată chiar pe colţ şi alte 
două având faţada spre Uliţa Târgoviştei. Mai sunt însemnate în plan o mică clădire 
retrasă de la stradă şi o alta mult în spate, spre grădină. 

X 
În anii care urmează se petrec importante schimbări în structura urbană, dar şi 

socială, a străzii Târgovişte. Ea încetează de a mai fi „uliţă" şi devine „cale", la fel 
ca şi Calea Mogoşoaiei. Nu este vorba numai de o schimbare de termeni, ci şi de o 
creştere calitativă a străzii din multe puncte de vedere. Se construieşte o mare cazarmă 
- „Şcoala Militară de Geniu" - dar nu poate fi trecută cu vederea nici înfiinţarea în 
anul 1850 a cimitirului comunal „Pomenirea" (Sfănta Vineri), ce a dus la parcurgerea 
căii de către cortegiile funerare. Dar mult mai importante sunt evenimentele care 
se petrec în această parte a oraşului începând din anul 1870. Destinul străzii se va 
schimba radical în anii 1871-1872. 

În anul 1871 se introduce pe stradă iluminatul electric, iar linia de transport în 
comun cu tramcarul începe să funcţioneze pe traseul Piaţa Sfăntul Gheorghe - Calea 
Târgovişte, până la capătul liniei de cale ferată. În 13 septembrie 1872 este inaugurată 
„Gara Târgovişte". Dotare a urbanismului modern, important centru de convergenţă, 
gara „afectează profund realităţile urbanistice ale epocii"5• La 23 ianurie 1890 Calea 
Griviţei este numerotată, iar în 1894 se procedează la o nouă numerotare6

• Casa Duro 
figurează însă pe strada Chimistului la nr. 63. (Strada era numită în acte în 1885, 
Himistului, pronunţie preluată şi de Cezara Mucenic). 

Vechea „uliţă cea mare a Târgoviştei" devine principala poartă de intrare a 
Bucureştiului. Pe tronsonul între gară şi Calea Mogoşoaiei vor circula trăsurile şi 
caleştile cu marile personalităţi care soseau sau plecau din Bucureşti. Astfel spus, 
această stradă, componentă a reţelei majore a circulaţiei din Capitală este martoră 
a multor şi importante evenimente ale istoriei României. Numele de Calea Griviţei 
ce i s-a atribuit în 2 septembrie 1878, alături de celelalte străzi care primesc nume 
evocatoare ale Războiului de Independenţă ( 1877), are o importanţă simbolică, mai 
ales că din „Griviţa" (reduta cucerită la Plevna) se intră în Calea Victoriei. 

Toate aceste considerente au o consecinţă imediată pe plan urbanistic şi anume 
dotarea ei cu reşedinţe importante şi care se doreau „monumentale'', clădite de 
membri ai elitei burgheze a oraşului. Specific profesiei de negustor, comanditarii 
cereau arhitecţilor ca nivelul parterului spre stradă al noilor construcţii să fie destinat 
funcţiei de prăvălie. Griviţa devine astfel şi o arteră comercială. În anul 1881 se 

5. Tudor Octavian Gheorghiu „Bulevardul Gării. Procedee urbanistice aplicate zonei gării în câteva 
oraşe româneşti" în „Historia Urbana", t. Ul, 1995, nr. 1-2. 
6. Oliver Velescu, „Contributii la istoria nomenclaturii străzilor din Bucureşti", I, în ,,Anuarul Arhivelor 
Municipiului Bucureşti", 1997, pag. 85. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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poate citi în Monitorul Comunal că pe Calea Griviţei s-a format o „mică piaţetă" şi 
se închiriază de la 1 mai „locuri cu chirie pentru precupeţi"7 • Cu timpul are loc pe 
Calea Griviţei o stratificare socială. Prima parte a străzii, până la intersecţia cu strada 
Buzeşti, rămâne ocupată de „hoteluri", copii ale celor pariziene, contemporane cu 
l:asele din bul. Lascăr Catargiu. Partea până la gară are profil comercial, „pe Griviţa 
găsindu-se marfă mai ieftină decât în centrul oraşului". Hotelurile ieftine fac faimă 
de „cartier rău famat". În 1944 Griviţa este distrusă de bombardamentele anglo
americane. În 1950 este desfiinţat comerţul particular. În 1965 se construieşte hotelul 
„Nord" şi ansamblul arhitectonic Gara de Nord. 

X 
Începând din anul 1880, Calea Griviţei, segmentul până la gară, se reînnoieşte, 

documentele confirmând ridicarea construcţiilor an de an. Concură la realizarea 
acestui program arhitectural cei mai de seamă arhitecţi ai timpului, adevărate 

personalităţi, care prin contribuţia lor nu numai pe Griviţa, dar în tot oraşul, au imprimat 
Bucureştiului acea tentă caracteristică ce i-a adus numele de „micul Paris". 

Exemplificăm numai cu unele construcţii din Calea Griviţei. La nr. 3 (numerotarea 
veche) se înalţă în anul 1890 casa Jules Leveaux, cu parterul destinat prăvăliilor. 
Arhitectul Nicolae Cerchez construieşte în 1884 aripa nouă a clădirii Ministerului 
de Finanţe. În acelaşi an, 1884, arhitectul Ion Rosnoveanu clădeşte tot în stil ecletic 
l:asa de la nr. 55. În anul următor, 1885, începe construcţia Şcoalei Naţionale de 
Poduri şi Şosele (Politehnica), după proiectul lui Lecomte de Nouy, binecunoscut la 
vremea aceea pentru restaurarea bisericii episcopale de la Curtea de Argeş. Arhitecul 
Florentz Krause proiectează şi construieşte în 1886 casele căpitan Obedenaru, 
din Griviţa 74. Faţada este decorată eclectic, fiecare etaj fiind diferit. Parterul este 
destinat prăvăliei, iar la etaj apartamentul are un hol prin care se accede în mai multe 
încăperi, între care salonul şi salonaşul, încăperi obligatorii în fiecare casă burgheză. 
Amintim şi casa de la nr. 26 executată tot în 1886 după proiectul „elevului arhitect" 
Adam Mihăescu. Menţionăm şi arhitectura eclectică a casei de la nr. 36, proiectată 
de arhitectul Jean Berthet8

• În 1890 se construieşte clădirea impozantă la vremea ei a 
Băii Griviţa, fostă Baia Melzer9• 

Aşadar, în acest context, zona de vechi interes public care era intersecţia între 
Calea Griviţei şi străzile Chimistului, Sfinţii Voievozi şi Semicercului nu putea să nu 
fie cuprinsă în curentul de înnoire arhitecturală sus-amintită. 

7. „Monitorul Comunal'', VI, 1881 din 28 martie, pag. 152. 
8. Toate constructiile amintite şi planurile lor sunt comentate de Cezara Mucenic, Bucureşti. Un veac de 
arhitectură civilă. Secolul XIX, Bucureşti, 1997. Numerotarea caselor este cea din documente. 
9. N. Vătămanu, „Din istoria igienei oraşului Bucureşti" în revista „Igiena", XIV, 1965, nr. 6, pag. 375 
şi Dinu Hanus, „Băi şi băieşi" în „Magazin Istoric", 1971, nr. 3, pag. 99. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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O foarte veche tradiţie face ca imobilele situate în asemenea intersecţii să aibă 
valoare de vad comercial. O casă pe colţ („domus aciales", cum erau ele cunoscute în 
evul mediu) trebuia să se impună nu numai prin poziţie, dar şi prin arhitectura ei. 

X 
Proprietatea familiei Georgescu, stăpânită de aceştia - cum s-a scris mai sus -

înaintea anului 1853, atrage atenţia comerciantului Eraclie Duro. Drept care el intră 
în tratative pentru cumpărarea acestui loc. Terenul nu mai avea întinderea pe care 
a avut-o cu trei decenii în urmă, pentru că, sigur, proprietarii au mai vândut loturi, 
toate cu faţa spre stradă. Vânzătorii, Costache Georgescu, Iorga Georgescu şi soţia 
acestuia Paraschiva, îşi aveau domiciliul în altă parte de vreme ce în contractul de 
vânzare - cumpărare încheiat cu Eraclie Duro se menţionează că la Sf. Gheorghe 
(23 aprilie 1884) casa va fi eliberată de chiriaşi, dată la care noul proprietar poate 
ocupa casa. Tranzacţia s-a încheiat la valoarea de 18.000 lei, actul fiind autentificat 
la 7 iunie 1884. 

Dacă în planul „Boroczyn" din anul 1852 (planşa 15) principala construcţie se 
afla pe colţul teşit al terenului, între Griviţa şi Chimistului, sugerând, reamintim, o 
funcţie comercială a casei, în descrierea a ceea ce se vinde în 1884 situaţia se prezenta 
astfel: „În mijlocul locului se afla o pereche de case şi în fund nişte dependinţe". 
Interesant este că în „planul de aliniere a străzii Himistului" întocmit în anul 1885 
(a fost aprobat la 2 decembrie 1885) terenul care interesează aici, colţul cu Griviţa, 
apare liber, adică rară construcţii 10 • 

Veridicitatea planurilor oficiale ale Primăriei nu poate fi pusă la îndoială. 

Dimpotrivă, se dovedeşte că Eraclie Duro, noul proprietar, a „curăţat" tot terenul 
pentru a face loc unei noi construcţii, cea în fiinţă şi astăzi. 

X 
Pentru realizarea noii sale case, Duro apelează în anul 1886 la serviciile unuia din 

cei mai căutaţi arhitecţi bucureşteni ai vremii, Johann Joseph Exner 11 • 

Proprietarul pune la dispoziţia proiectantului un teren având următoarele 

dimensiuni: faţadele, spre Calea Griviţei, 13,20 metri, strada Chimistului, 19,25 
metri, iar adâncimea pe aceeaşi stradă, 12,20 metri. Proiectul este terminat la 9 
decembrie 1886, potrivit acestuia casa care urma să se execute ocupa jumătate din 
teren, restul fiind destinat curţii. La 26 februarie 1887 Eraclie Duro înaintează o 
cerere pentru eliberarea autorizaţiei de construcţie însoţită de proiectul lui Exner. 

La 30 martie 1887, Primăria eliberează numita autorizaţie fără a se face vreo 
obiecţiune la proiect. 

1 O. Arhivele Naţionale, Municipiul Bucureşti, fond Primăria Municipiului Bucureşti, Tehnic, Alinieri, 
dosarele 660/1885, 73/1886 şi 20/1887. 
li.Arhitectul Exner a construit, între anii 1880-1897, 17 case în Bucureşti cf Cezara Mucenic, op. cit„ pag. 13. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Conform proiectului planului pivniţei, confirmat şi de realitatea de pe teren, într
ndevăr nu s-a păstrat nimic din construcţiile anterioare. Întreaga construcţie de la 
subsol până la etaj a fost executată cu acelaşi tip de cărămidă, adică presată mecanic, 
nvând dimensiunile de 17x 13x7 cm12

• 

Comanditarul avea nevoie pentru desfăşurarea comerţului său de o pivniţă pentru 
depozitarea vinului, potrivit vechii tradiţii bucureştene consemnate în documentele 
medievale: „prăvălie cu pivniţă de piatră" (înţelege cărămidă). Exner face această 
pivniţă pe toată suprafaţa clădirii. Ea este construită pe bolţi plate, susţinută pe 
urce dublouri. Accesul din curte este prevăzut, pe lângă scară, şi cu o rampă pentru 
butoaie. Conservată în perfectă stare, pivniţa are o valoare instrinsecă deosebită. 

Planul parterului, potrivit proiectului lui Exner, se prezintă astfel: latura spre 
l 'alea Griviţei este destinată comerţului prin două prăvălii cu acces firesc dinspre 
stradă, una din ele având uşa de intrare pe latura teşită între cele două străzi. 

Dată fiind deschiderea mare a acestor încăperi (cca 12 metri), tavanul şi grinzile 
cc-I susţin se sprijină pe două coloane de fontă cu fusul canelat şi împodobite cu 
câte un capitel corintic, similare cu cele care pot fi întâlnite pe clădirile din zona 
l.ipscani. 

Prăvăliile au acces şi din curte, printr-un vestibul („Antract prin curte") şi prin 
care se accede şi într-o cameră pe aripa dinspre strada Chimistului, dar care are o 
uşă spre „Antractul scării". O adăugire pe plan, ulterioară, indică locul bucătăriei şi 
ni unui grup sanitar. 

Accesul la etaj se face prin strada Chimistului printr-o scară de „onoare" construită 
din lemn, în două rampe, cu o „Odihnă" (podestă) la mijlocul ei. Balustrada din fier 
curbat în volute porneşte dintr-un stâlp (stâlpul scării) cu o „mână curentă din lemn". 

Etajul. Scara accede într-o „Sală" care precede un hol situat în mijlocul clădirii şi 
care permite accesul în toate cele şapte încăperi ale etajului. Intrarea din casa scării 
se făcea printr-un grass-wand prevăzut cu o uşă de lemn decorată cu denticuli şi ai 
cărei goluri trebuie să fi fost prevăzute la origini cu geamuri de cristal. 

Holul este luminat se pare printr-un iluminator aşa cum se poate observa pe 
desenul faţadei. Arhitectul Exner a dorit să confere acestui hol o notă de eleganţă 
dând iluzia compartimentării lui prin câte un pilastru din cărămidă şi două nişe 
laterale unde foarte probabil au fost montate două stratui decorative. 

Revenind la sala din capătul scării, de aici se accede într-o verandă închisă notată 
pe plan „Geamlâc" cu ferestrele spre curte. Într-o etapă ulterioară s-a construit o 
scară exterioară de lemn cu scopul de a se separa accesul dinspre parter. Iniţial din 

12. Pentru dimensiunile cărămidei folosite până în jurul anului 1860 a se vedea Nicolae Leordăchescu, 
„Tipizarea cărămizilor în Ţara Românească", în „Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie", XI, 
1992, pag. 148. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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această verandă se proiecta a se ajunge la un grup sanitar notat în plan „Secret". 
Holul amintit permite accesul în încăperile etajului care prin funcţiile lor erau 

distribuite astfel: în stânga, pe latura spre strada Chimistului, erau camerele rezervate 
familiei, două la număr, şi care comunicau între ele. Prima dintre ele face legătura 
cu mica încăpere situată deasupra scării, numită pe plan „Toilette". În capătul 
holului, prin două uşi dispuse simetric, se intra în principalele două camere cu 
ferestre deschizându-se spre Calea Griviţei, numite „Sufragerie'', respectiv „Salon", 
încăperea cu latura teşită şi cu uşa spre balcon. Pe partea dreaptă a holului, venind 
dinspre scară, sunt alte trei încăperi numite în plan „Bucătărie", cu acces şi din casa 
scărilor, urmează camerele numite „Servitori" şi ,,Alcov". Aceste încăperi, fiind cu 
peretele spre calcan, nu sunt iluminate direct. 

Toate încăperile menţionate comunică nu numai prin hol, ci şi între ele. Uşile 
originale, cu excepţia celei de la intrarea în hol sus-amintită nu se mai păstrează, ele 
fiind distruse cât timp imobilul a fost folosit în mod necorespunzător. A dispărut şi 
parcherul original. Planşeele dintre nivelele parterului, etajului şi podului sunt din 
grinzi de lemn. Podul nu era locuibil, panta învelitorii de tinichea era relativ joasă, 
iar iluminarea se făcea prin lucarne de dimensiuni foarte mici. 

Faţadele sunt tratate în spiritul epocii prin prelucrarea motivelor decorative 
ale stilurilor istorice. În cazul concret al casei Duro, arhitectul J. J. Esner a folosit 
elemente din repertoriul decorativ al Renaşterii. Se observă şi aici particularitatea 
stilului eclectic de a trata în mod diferenţiat faţada parterului de cea a etajului. În 
modenatura faţadei reţine atenţia frontonul ferestrelor tratate triunghiular şi pilaştrii 
care delimitează câmpul în care sunt cuprinse ferestrele. 

Dar să analizăm fiecare componentă a acestui reuşit ansamblu eclectic al casei Duro. 
Soclul, deasupra solului, este desenat cu panouri dreptunghiulare alungite. Sub 

vitrinele prăvăliei baluştrii (câte şase sub fiecare gol) sunt de plan circular, simetrici 
în raport cu axa lor, iar partea lor mediană are un diametru mai mare (fusaiole) şi 
formează o falsă balustradă. 

Tencuiala parterului este executată printr-un puternic bosaj ce vrea să imite piatra 
de talie. Prin desenul impus asizelor se sugerează rosturile unei adevărate zidării de 
piatră, adică rosturile verticale să fie acoperite de pietrele rândului superior. La fel 
s-a procedat asupra golurilor de uşă şi ferestre unde s-a sugerat tot prin bosaj arce de 
descărcare. Acest bosaj se păstrează înecat în tencuieli 13 ulterioare mai ales pe faţata 
dinspre Calea Griviţei. Pe latura cealaltă, spre strada Chimistului (Iulia Haşdeu), 
această tencuială a fost distrusă, dar se poate vedea pe faţada casei alăturate, care se 
pare că a aparţinut tot lui Eraclie Duro. 

13. Arhivele Naţionale, Municipiul Bucureşti, fond Primăria Municipiului Bucureşti, Tehnic, dosarul 
22/1887, fila 21 şi următoarele. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Pe latura dinspre strada Iulia Haşdeu intrarea în casă a fost prevăzută cu o copertină 
metalică simplă, distrusă (se păstrează doar consolele) şi care poate fi refăcută cu cea 
simetrică de la casa alăturată. 

Deasupra acestei intrări este încastrată în zidărie o placă din structură reprezentând 
doi porumbei cu aripile desfăcute (sosiţi din zbor) care susţin o cupă. Porumbeii sunt 
consideraţi simbolul dragostei împărtăşite, a armoniei conjugale, motiv pentru care 
asemenea reprezentări se aşezau deasupra intrării în case. 

Brâul care desparte faţada parterului de cea a etajului în desenul original al 
proiectului este marcat prin două profile, probabil realizate din tencuieli, iar câmpul 
astfel format nu cuprinde niciun desen. 

Faţada etajului pe ambele sale laturi a fost împărţită în cinci panouri marcate printr
un bosaj care sugerează pilaştri. Ferestrele dinspre cele două extremităţi ale clădirii 
sunt grupate câte două în acelaşi panou, urmează câte o fereastră într-un panou mai 
mic ca suprafaţă, flancând centrul compoziţiei, aripa teşită cu uşa balconului înscrisă 
~i ea tot într-un panou mai îngust sugerând înălţimea. Este o soluţie curentă în epocă 
~i care poate fi întâlnită şi la alte case contemporane chiar pe Calea Griviţei. 

Demne de menţionat sunt elementele ornamentale din jurul ferestrelor. Deşi sunt 
rnrente în epocă, ele sunt cele care dau eleganţă clădirii. 

La cele două ferestre din extremităţi şi la uşa de la balcon elementul decorativ 
determinant al compoziţiei este frontonul triunghiular. 

Sistematic de la bază este frontonul amintit, compoziţia decorativă înscrisă într
un dreptunghi se prezintă astfel: 

Partea inferioară, solbancul, este decorat cu un panou dreptunghiular în care sunt 
înscrise două dreptunghiuri care flanchează un cerc. 

Este un element decorativ foarte comun despre care Benedetto Croce (Estetica, 
pag 170) scrie că „nu sunt urâte, nici frumoase". Glafurile ferestrei (ferestrelor), în 
afară de obişnuitul chenar de tencuială, mai este împodobit cu un chenar format din 
câte un pilastru cu fusul canelat, decorat cu câte o bandă aşezată în unghi, sugerând 
o panglică cu vrejuri ce ar înfăşura pilaştrii. Aceştia se sprijină pe un lintou care este 
astfel desenat ca marginile lui îndoite să cuprindă aceste colonete. 

Lintoul, îmbrăcat într-un vrej, sprijină trei console a căror faţă exterioară este 
împodobită cu câte o frunză de acant. Panourile dreptunghiulare dintre console sunt 
~i ele decorate cu elemente florale. 

Consolele, la rândul lor, sprijină frontonul triunghiular, dar al căror câmp nu este 
împodobit. 

Panoul de tencuială în care sunt înscrise cele două ferestre din extremităţile 
casei au în partea lor superioară chenare pătrate, iar frontoanele amintite suprapun 
chenarele din dreptul lor. 

De notat că decora~a din jurul uşii balconului este identică cu cea a ferestrelor sus-descrise. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Cele două ferestre care flanchează uşa balconului, urmăresc prin decoraţia lor 
să imprime o notă de eleganţă deosebită întregii compoziţii decorative a faţadelor. 
Panoul de tencuială în care sunt înscrise cele două ferestre sunt mărginite cu câte un 
pilastru similar cu cel descris. 

Soclul (solbacul) celor două ferestre este împodobit cu un parapet decorativ format 
din cinci (în desen sunt şase) baluştri de tip „amforă" („amfora italicas"). Soclul este 
scos în evidenţă de la faţa peretelui prin mici panouri de tencuială. În marginile 
balustradei pornesc cele două glafuri ale ferestrelor, rotunde şi canelate. Pornirea lor 
este mărginită de câte o volută. Pe jumătatea superioară a acestor colonete „curg" 
elemente vegetale, frunze şi flori. 

Lintoul, care se sprijină pe aceste colonete, are la rândul său câmpul decorat 
vegetal. Asemenea, alte trei console susţin frontonul semicircular. Câmpul cuprins în 
acest semicerc are o compoziţie florală care porneşte evazat dintr-un vas de dimensiuni 
mai mici. O astfel de compoziţie era curent folosit în Bucureştiul epocii, ea putând fi 
întâlnită chiar la case situate pe Calea Griviţei, în imediata vecinătate a casei Duro. 

Balconul este susţinut pe trei console cu laturile profilate în volută, iar faţa 
decorată cu câte o frunză de acant. Balustrada balconului este executată din fier 
cornier curbat în volute. 

Cornişa casei este tratată în două registre. Primul, de jos în sus, este desenat 
în proiect ca fiind format din panouri dreptunghiulare alungite, întrerupte de mici 
goluri de ferestruici la nivelul podului. În realitate spaţiul acesta este ocupat de plăci 
alungite de structură decorate floral şi care se păstrază parţial pe latura dinspre strada 
Iulia Haşdeu. Este posibil ca acestă adăugire să fie făcută în timpul construcţiei sau 
la o reparaţie ulterioară (mai puţin probabil). 

Registrul superior al cornişei este format din două profile simple de tencuială 
sprijinite pe mici console, care din felul cum sunt aşezate sugerează capete de grinzi. 

X 
Casa Duro, cu decoraţia ei, nu este unica de acest gen în Bucureşti. Ea este însă una 

din mărturiile de seamă ale curentului eclectic dominant în arhitectura Bucureştiului 
anilor '80 ai veacului al XIX-iea. Era epoca „căutării unei arte supreme", după cum se 
exprimau teoreticienii artei eclectice sau, folosind cuvintele compozitorului german 
Richard Wagner „e mai mare perfecţiunea artelor reunite!". La noi în ţară, în anul 
1880, arhitectul Ştefan Ciocârlan scria că „numai în elementele decorative, numai 
în detalii se pot observa caractere bine definite, caractere originale". În susţinerea 
acestei concepţii se folosesc şi afirmaţiile binecunoscutului dramaturg german, Fr. 
Schiller: „Frumosul este viaţa, este forma care trăieşte. Într-o operă de artă forma 
este totul" (apud B. Croce, Estetica, pag. 348). 

În acest sens descrierea făcută elementelor decorative urmăreşte şi punerea în 
evidenţă a gândirii estetice în arhitectura epocii, dar în acelaşi timp pentru a le www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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semnala în vederea restaurării lor. Potrivit reputatului istoric şi estetician italian, 
Benedetto Croce, compoziţii de acest fel - faţada casei Duro pe care am descris-o -
„sunt frumoase acele figuri geometrice care tind spre înalt dând imaginea fermităţii şi 
a forţei" şi adăugăm, ele sunt în convergenţă cu mentalitatea burgheziei bucureştene 
aflată în plină afirmare (B. Croce, Estetica, pag. 176)14 

• 

X 
Istoria casei se desfăşoară mai departe şi după construirea ei. 
În anul 1890 Eraclie E. Duro cumpără şi casa alăturată din strada Chimistului (Iulia 

Haşdeu), nr. 16 căruia îi face reparaţii capitale, „îmbrăcându-i" faţada în acelaşi bordaj 
ca şi la casa clădită în anul 1887. Intrarea în casă este prevăzută cu o copertină simetrică 
celei mai sus aminitite, iar spre curte are o galerie închisă cu geamlâc. 

La 22 iunie 1890 Eraclie Duro comerciant cu domiciul în Calea Griviţei, nr. 126 
cumpără de la Luca Istrate, plăpumar, şi soţia acestuia Maria, menajeră, cu domiciliul 
în şoseaua Mihai Bravu, nr. 35 locul ce „se află situat în strada Chimistului, nr. 7 
(număr eronat în acte) în fundul curţii noastre, în dosul caselor d-lui Eraclie Duro, 8 
metri lungime din proprietatea noastră şi lăţime cât se găseşte". Preţul vânzării „500 
la metru, care fac peste tot 4000 lei". 

X 
Cu privire la numerotaţia ambiguă a caselor şi a casei Duro, în special, trebuie 

amintit că la 23 ianuarie 1890 se face o primă numerotare a Căii Griviţa şi o 
numerotare la 23 ianuarie 1894, rămasă definitivă15 • Strada Chimistului, numită în 
acte şi „Himistului", transcrisă uneori „Himistii" primeşte numele scriitorei Iulia 
Haşdeu (1869-1888), între anii 1907 şi 1909, când Primăria a atribuit multe din 
numele de străzi în vigoare şi astăzi. 

Un act din 191 O clarifică definitiv adresa casei Duro: Calea Griviţei, nr. 91, fost 
63, fost 126, colţ cu str. Iulia Haşdeu, fostă str. Himistului, nr. 14 şi 16. 

X 
Prin construirea în anul 1897 a Băii Griviţa în colţul opus piaţetei şi a noii biserici 

Sfinţii Voievozi între anii 1900-1903 (arhitect Petricu) se conturează un valoros 

14. Primele critici ale acestei decoraţii ale faţedelor au apărut chiar în epocă. În anul 1890 arhitectul 
George Mandrea scria: „Imitarea unui material prin altul este condamnabilă şi este greşit de a se aplica 
formele tăierii pietrei asupra lemnului, fontei, zincului sau tencuielii. Fiecare material îşi are structura 
lui specială pentru formele decorative ce ar putea lua în construcţie". 
Tot Mandrea va scrie peste un an, în 1891: „Astăzi vedem ridicându-se blocuri de case (bloc nu în 
accepţiunea secolului XX) pline de colonade, arhitravuri, cornişe şi console, adevărate parazite, obţinute 
cu mari dificultăţi de execuţiune" în „Analele arhitecturii şi ale artelor cu care se leagă", nr. 11/1890, 
pag. 95 şi nr. 9/1891, pag. 153. 
15. Ştefan Ciocârlan, „Clădirile vechi", în „Analele arhitecturii şi ale artelor cu care se leagă", nr. 
1/1890, pag. 13. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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ansamblu arhitectural, de certă valoare artistică. 
X 

Dintr-un act din anul 1914 aflăm că Eraclie Duro s-a mutat în bulevardul Lascăr 
Catargiu, colţ cu şoseaua Bonaparte, nr. 2 şi iscăleşte de profesie „proprietar", iar în 
Calea Griviţei funcţiona magazinul de „colonoliale". 

În primăvara anului 1914 aflăm că Eraclie E. Duro „se afla bolnav şi în imposibilitatea 
de a se transporta". În aceste condiţii el întocmeşte la 15 aprilie 1914 un act de donaţie 
prin care casa din Calea Griviţei trece în proprietatea soţiei sale Evantia Duro, născută 
Cotadi, cu care declară că „am trăit în cea mai perfectă armonie şi dragoste". ~u mult 
timp după încheierea acestui act Eraclie Duro s-a stins din viaţă. 

Evantia Duro va trăi în casa de la adresa sus-menţionată până la decesul ei, în 
30 august 1944, aşa cum rezultă din acte juridice încheiate la Tribunalul Ilfov, la 11 
august 194 7. 

La data decesului, Evantia Duro nu a avut moştenitori direcţi, fii sau fiice. Prin 
testamentul olograf din 30 decembrie 1942 casa din Calea Griviţei, ca de altfel 
întreaga ei avere, a moştenit-o nepotul ei din partea soţului, Dumitru Duro, care îşi 
avea domiciliul la 14 martie 1944 în Calea Griviţei, nr. 41. Din 5 octombrie 1944 
datează un act care cuprinde un inventar al averii familiei Duro, iar din 27 iunie 1945 
există un alt act din care rezultă starea ei materială. 

În anul 1950, în baza Decretului 92, imobilul este naţionalizat, iar prin funcţii şi 
locuiri necorespunzătoare a fost degradat mai ales la interior. 

În anul 1998 moştenitoarea lui Dumitru Duro, Mitrică Kandi Natalia, revendică 
imobilul şi pe care-l redobândeşte prin sentinţă judecătorească la 11mai1999. 

În 1999 imobilul este cumpărat de Nicu şi Ileana Saris. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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The article deals with the architectural documents concerning the building of a 
house representative of the architecture of Bucharest - the Eraclie Duro house. 
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TEMELE LUPTEI, AUTORITĂŢII, PUTERII, 
ÎN SCULPTURI DIN PATRIMONIUL MMB 

123 

dr. Liana lvan-Ghilia 

Caracterul sinecdotic al artei impune sculpturii expresivitate sintetizată. O siluetă 
de soldat trebuie să poarte, în volumetria sa ermetică, vaste situaţii epice, vâltorile 
luptelor, jertfe, victorii, înfrângeri, glorie şi moarte, pentru redarea cărora scriitorul 
are la dispoziţie succesiuni de cuvinte. Ceea ce Tolstoi sau Barbusse, de pildă, evocă în 
sute de pagini, sculptorul sugerează prin singură tensiunea maselor de materie pe care 
le pune în operă, spre a exprima epopei întregi, în puţinele secunde excepţionale, când 
ochiul privitorului recepţionează, mai mult sau mai puţin complet, mesajul statuii. 

Patrimoniul M.M.B. cuprinde câteva piese ilustrative pentru diversitatea 
abordărilor unor teme înrudite - război, autoritate, putere, - fie că este vorba 
despre varietatea stilistică a tratării, fie că se are în vedere atitudinea conştiinţei 
realizatoare faţă de subiectul dat. Statice ori dinamice, hieratice sau patetice, 
schematizate sau realiste, viziunile ce străbat din formele lucrărilor cuprind multiple 
sensuri ale fenomenului luptei, în general. 

Un prim grup este format din trei reproduceri (la scară redusă) a trei monumente 
bine cunoscute, emblematice pentru locul lor de origine: „Rănitul", realizat de 
sculptorul ceh Jan Stursa - monument amplasat în piaţa din Nove Mesto na Morave; 
Syrenka (Melusine), sirena-simbol al oraşului Warşovia (aflată în piaţa centrului 
vechi al Capitalei poloneze) şi statuia ecvestră a lui Yuriy Dolgorukiy, eroul fondator 
al Moscovei (de pe Tverskaia Uliţa din Moscova). Lor li se alătură - conjunctural, 
cu ingredientul aleatoriu-providenţial al juxtapunerilor şi înserierilor specifice 
colecţiilor muzeale, unde obiecte-exponenţi din cine ştie ce spaţii şi timpuri se 
înrudesc prin convenienţă, în agregate cultural-mnemonice a căror reprezentativitate 
este evidenţiată de muzeograf, în demersul său recuperator - lucrări în bronz datorate 
unor sculptori români, anonimi ori celebri: figuri de soldaţi, o efigie a regelui Carol 
I, datorată lui Wladimir Hegel, un proiect de monument gândit de Dimitrie Paciurea, 
statueta „Soldat şarjând" de Horia Miclescu. 

Când nu ucide, suferinţa întăreşte, era de părere sculptorul Ion Jalea, cel ce a 
cunoscut, direct de pe front, tragedia măcelurilor, mutilat, dar nu înfrânt. ,Jnter armae, 
sileni musae", s-a spus. După ce glasul armelor s-a stins, însă, muzele pot reveni, 
pentru ca muritorii, în graba lor de-a evita moartea, dar neputând-o eluda, fugind 
de spectrul ei angoasant ce le li se tot iveşte în faţă, să înţeleagă mai profund cât de 
absurd şi nedrept este recursul a crimă, la ceea ce, în termenii contemporaneităţii se 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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numeşte, într-un mod mai direct şi curajos: „genocid" şi cât de memorabilă - prin 
prisma cerinţelor constitutive, esenţiale ale Cetăţii - este valoarea sacrificială a acelui 
„„.pro Patria mori", teoretizat de Antici. 

Monumentul - se ştie - coagulează principii, 
convingeri comune, „bunuri" doctrinare şi 

ideologice de transmis urmaşilor. Evenimentele 
istorice, sub semnul cărora s-au cristalizat 
conglomerate de mentalităţi colective ale unor 
locuri şi epoci date, marchează specificul imuabil 
dar volatil, în jurul căruia s-au consolidat şi subzistă 
chiar comunităţile respective. Artistul, „dăruit" 

cu o putere de înţelegere cultivată prin eforturi 
de percepţie rareori decelabile în opera finită şi 

îndeobşte evitate pentru disconfortul existenţial 

pe care-l incumbă, este în stare de performanţa 
edificării „aproapelui" prin forţa sugestiei, 
prin recurs la cerebralitate sau la afect. Există 

nenumărate reprezentări de luptători sau lideri -
figuri de obicei idealizate, menite să întruchipeze 
atribute precum curajul, dârzenia, fermitatea, 
rezistenţa fizică, mândria de a fi luptător pentru 
cauze nobile. De la canon la şablon nu e decât un 

„Rănit" de J.Stursa pas. Hieratismul tipic repertoriului solemn legat 
de valorile ecleziastice sau laice duce, în cazurile 

nefericite, către opere exagerat pompoase, sau permite proliferarea unor stângăcii 
manifestate prin rigiditate inexpresivă. 

O alternativă urmată de sculptori importanţi este „spargerea" canonului, igno
rarea convenienţelor, cu riscul asumat de a uimi, stârnind astfel, cu atât mai mult, 
inters şi emoţie. Nudul1 cu alură de balerin, al lui Jan Stursa, spune, de fapt, povestea 
impresionantă a luăptătorului rănit (în primul război mondial), prins într-o reţea de 
sârmă ghimpată. Este imaginea sfăşietoare a fiinţei în agonie, victimă a cruzimii 
des-individualizante, fără nume, pe care sculptorul2 o sugerează cu forţa paginilor 

1. Varianta finală a monumentului datează din 1921. 
2. Jan Stursa (n. mai 15, 1880 în Nove Mesto na Morave, Cehia - m. Praga, 2 mai, 1925) este unul 
din fondatorii sculpturii cehe modeme. A studiat la Academia de Arte din Praga, cu sculptorul Josef 
V.Myslbek. A lucrat în ipsos, ceară, bronz. A obţinut o bursă pentru o călătorie de studii la Milnchen, 
ZGrich, Geneva, Paris, Londra şi Roma. Impresionat de Rodin. în loc să-şi împlinească visul de a 
lucra în atelierul lui Bourdelle, pleacă pe front, în ciuda sănătăţii precare. Profesorul său îl recomandă 
pentru postul de profesor de sculptură la Academia de Arte, salvându-l astfel din tranşee, cu doi ani www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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din romanele unor Erich Maria Remarque 
sau Curzio Malaparte. Modelajul, ca şi 

volumetria sunt clasicizante; modernă este, 
însă, mişcarea. Dramatică, postura eroului 
(redat după un canon alungit, urmând un ax 
imaginar instabil, serpentinat, ce sfidează 

gravitaţia şi, în acelaşi timp - prin sugerarea 
căderii - exprimă greutatea corpului-aproa
pe- cadavru în curs de prăbuşire, agăţat doar 
de firul nevăzut al sârmei ghimpate - ea 
însăşi sursă de multiple conotaţii simbolice 
- corp suspendat, parcă, în propria durere 
ce iradiază, ca o aură, din masa musculară 
contorsionată) atinge acea monumentalitate 
indispensabilă unei lucrări destinate forului 
public. Lucrarea- adevărat memento ce duce 
cu gândul, prin caracterul percutant-afectiv, 
la celebra Guernica - este amplasată în piaţa 
centrală a localităţii natale a autorului, fiind 
considerată una din cele mai reprezentative 
sculpturi moderne din patria sa. 

„Yuriy Dolgorukiy" de S.Orlov Monumentalitate de colos, static, 
impunător prin soliditatea - fermă ca un 

postulat- a prezenţei sale masive, „stâncoase'', ineluctabile, prezintă (mai ales) statuia 
ecvestră a lui Yuriy Dolgorukiy3

, ce se ridică astăzi pe Tverskaia Uliţa4 din Moscova. 
Operă a unui colectiv de sculptori supervizaţi de Serghei Mihailovici Orlov5, statuia 
înlocuia o lucrare mai veche a lui N.A.Andrerev- Obeliscul Constituţiei şi Libertăţii 
(realizat în locul altei sculpturi „perimate" ideologic, dedicate unui erou al luptei 

înainte de încheierea Primului război mondial. Devine rectorul sus-menţionatei instituţii de învăţământ 
artistic, la vârsta de patruzeci şi doi de ani. Marcat de experienţa războiului, îşi transpune impresiile în 
monumente precum "Rănitul", "Funeralii în Carpaţi". Bolnav de sifilis, se sinucide în atelierul său din 
Praga, în 1925. 
3. n.1099 - m. 15 mai 1157, considerat fondator la orşului Moscova, ctitor fiind al primei fortificaţii pe 
acele meleaguri. Monumentul a fost realizat în 19437, de o echipă de sculptori : A.P. Antropov, N.L. 
Shtamm, Serghei M . Orlov sub supervizarea acestuia din urmă. Patronul sacru al lui Dolgorukiy era 
Sf'antul Gheorghe, sfânt prezent şi pe stema Moscovei. 
4. Numită şi Uliţa Gorkovo, a lui Gorki, în perioadaă I 935-1990, este una din principalele străzi radiare 
ale Moscovei . Monumentul lui Dolgorukiy se înalţă în faţa Primăriei moscovite. 
5. (1911-1971) - pictor, ceramist, sculptor specializat în redarea de figuri istorice. În 1945 a primit 
comanda pentru prima sa lucrare de mari proporţii - monumentul fondatorului legendar al Moscovei. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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„Syrenka" de K.Hegel 

antiotomane, pentru eliberarea Bulgariei), distrusă în 1941. Impunătorul fondator 
al primei fortificaţii moscovite pare bine fixat în istorie, în memoria colectivă, şi în 
peisajul obştesc, graţie siluetei robuste, turnate în zale şi armură, a gesticii sugerând 
putere şi autoritate calmă, amplificată de prezenţa elegantă, a calului. Genul statuarei 
ecvestre a oferit o soluţie decorativă convingătoare, perfect adecvată subiectelor 
istoriste. Bine constituit stilistic, în perioada Renaşterii italiene, genul a proliferat 
în era naţionalismelor neo-clasicizante vest-europene, colportate înspre Europa 
Răsăriteană odată cu migraţia artiştilor executanţi, în căutare de comanditari. Atent 
realizată, statuia lui Dolgorukyi pune în operă alura personajului descins din zorii 
medievalităţii şi ai civilizaţiei ruse. 

Redată simbolic, prin evocare istorică sau prin alegorii, ideea de autoritate 
străbate, de obicei, din moumentele urbane emblematice. Nu face excepţie nici 
Syrenka, Melusine, apriga ocrotitoare a Warşoviei. Duh al Vistulei (căci finţele 
fabuloase, înfăţişate jumătate femei jumătate peşti, sunt spirite ale apelor curgătore, 
aşa cum rudele lor din mitologia antică greacă, păsările cu cap de femeie, erau genii www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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ale insulelor stâncoase răsărite din apele mării, 
spre pierzania navigatorilor), Syrenka, venită 

din Marea Baltică în compania iubitului său, 

jumătate leu, jumătate vultur (fabulaţia heraldică 
este evidentă) a preluat protecţia oraşului de 
la grifonului ucis, conform legendei, în timp 
ce apăra oraşul de suedezi, în secolul al XVII
iea. Melusina (iniţial încoronată, deposedată de 
coroană în timpul comuniştilor copleşiţi, probabil, 
de rangul prea înalt al sirenei) se află, din secolul 
al XVII-iea, pe stema oraşului fondat, conform 
unei alte legende, graţie ducelui Boleslaw II de 
Masovia6

, la îndemnul dat de ea. În centrul vechi 
al capitalei poloneze străjuieşte, cu scut şi spadă, 
Syrenka, statuia numită de localnici „călătoare'', 
a cărei aventură este ilustrativă pentru patima cu 
care sunt percepute aceste prezenţe, între zidurile 
Polis-urilor de origine. Distrusă de „cetăţeni" 

inevoluaţi şi renovată de patru ori, Syrenka a 
„Regele Carol I" de W.Hegel fost mutată dintr-un loc în altul (de lângă zidurile 
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oraşului vechi, lângă parcul Moklotowskie, în parcul Lazienki, în parcul Saski, în 
faţa castelului regal, la barbacana7 cetăţii). Lucrarea este realizată de sculptorului 
Konstanty Hegel8

, tatăl lui Wladimir Hegel (acesta din urmă fiind printre cei dintâi 
sculptori afirmaţi, cu strălucire, în cadrul cultural al Bucureştilor). Statuia, de 
romantism intrinsec (al subiectului) şi explicit (al formulei vizuale), atrage atenţia 
prin sentimentul de impetuozitate graţioasă pe care-l degajă eroina lui Hegel. 
Mulţumită abilităţii sugestive a sculptorului, invizibilul legendei capătă consistenţă 
deplină. 

6. (1262-1313). Sub influenţa Melusinei, ducele ar fi poposit, prin 1294, într-o aşezare de pescari, unde 
ar fi fondat oraşul Warşovia. 
7. Construită în 1540, de italianul Gianbattista Veneziano. 
8. Konstanty Hegel (născut în Warşovia, pe 18 fe bruarie 1799, mort la Warşovia, pe 20 iulie 1876). 
Sculptor şi profesor de sculptură. Fiu de sculptor şi nepot de sculptor. Familia sa provenea din Austria, 
stabilită fiind în Polonia, la jumătatea secolului al optsprezecelea. A studiat la Facultatea de Arte Frumoae 
din cadrul Universitătii din Warşovia, între 1819-1823, cu Paul Malinski, Antoni Brodowski şi Anthon 
Blanche. Şi-a continuat studiile la Academia di San Luca, din Roma (1823) şi la Academia de Belle Arte 
din Paris, între 1823-1827 şi 1829-1830. Între 1844-1862 a activat ca profesor de sculptură la Şcoala de 
Arte Frumoase din Warşovia. A orbit în 1868, retrăgându-se din activitatea socială. I se datorează, între 
altele, sculpturile de la Teatrul Mare din Warşovia. Fiul său, Wladimir C.Hegel s-a afirmat în Bucureşti, ca 
sculptor şi profesor de sculptură (profesor, între altii, al lui D.Paciurea şi C.Brâncuşi) . www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Legende, simboluri, basme, idealuri - toate prind volum în monument, prin ma
teria „însufleţită" de sculptor. Bucureşti, oraşul nostru european ce încă îşi caută - în 
umbra faimosului fost-Mic-Paris (legendar şi el, în mare măsură), dar mai ales în 
lumina modelelor de utlimă oră (mai mult sau mai puţin adecvate coordonatelor 
sale stilistice devenite din ce în ce mai vagi, mai greu definibile, diluate, sărăcite 

fiind în multitudinea de adăugiri păgubitoare) 
- identitatea urbană, are, la ora actuală, mai 
multe monumente decât i-ar fi necesare: uRele 
vechi, supravieţuitoare ale ostilităţilor trecute, 
câteodată recuperate, reconstituite; altele noi. 
Între marile şanse pentru estetica urbei ar fi 
valorificrea monumentului proiectat de ineg
alabilul Dimitrie Paciurea, pentru celebrarea 
Unirii Principatelor (lucrarea în ipsos şi o 
variantă turnată în bronz se află deţinute de 
Muzeul Municipiului Bucureşti). Purtător evi
dent al valorii generate de un artist inspirat, a 
cărui forţă şi autenticitate îl situează în zonele 
superlativelor artei univerale, monumentul lui 
Paciurea onorează subiectul ales, el întruchi
pând aievea un nucleu inefabil, vitalizant, de 
istorie românească. Prin modeleul caracteris
tic lui Paciurea - procedeu favorit de expresie, 
coincident cu impresionismul, dar surclasând 
orice curent impus de vreo modă, adecvat mai 
ales himerelor („plămada din care sunt făcute 

„Soldat". Autor anonim visele'', ar fi spus geniul de la Stratford-upon-
Avon), Zimbrul şi Vulturul - emblemele 

Provinciilor româneşti - devin Tenacitate, Încleştare, Izbândă. Monumentul ar me
rita amplasat undeva, prin centrul Capitalei. Contrariant prin îndrăzneala formulei 
plastice (prin care se afirmă geniul proiectantului său), monumentul lui Paciurea a 
fost recepţionat cu circumspecţie, fiind, din pricina singularităţii demersului creativ, 
atipic pentru alura glorificatoare reclamată de un public novice în înţelegerea marii 
arte de factură occidentală şi de critici nu îndeajuns de emancipaţi faţă de obişnuitele 
canoanele limitatoare ale academismelor cuviincioase. 

Redarea unui personaj, oricât de realistă, poate fi încărcată de „atitudine". Iar atitudinea 
artistului nu este întotdeauna conformă cu expectativele şi exigenţele comanditarilor. 
Wladimir C.Hegel îşi pune în lucru abilităţile spre a înfăţişa, cum se cuvine, pe regele 
Carol I în toată majestuoasa Domniei-sale grandoare. Demnitatea solemnă pe care o www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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degajă statueta semnată de W.Hegel, sobrietatea detaliilor semnificative dar nu abundente, 
postura distinsă, ţinuta militară fără cusur, expresia de severitate cumpătată a figurii precis 
definite - toate construiesc o efigie echilibrată, convingătoare: sculptor şi model impun, 
ambii, admiraţie, pentru triumful lor bine gestionat. 

O imagine contrastantă oferă statueta unui soldat. Realismul „cazului" sculptural 

„Soldat şarjând" de Horia Miclescu 

poartă marca unui „ochi" ca de jurnalist al autorului (anonim) interesat să surprindă 
oboseala, dezamăgirea, lipsa oricărei străluciri sau ostentaţii. Neorânduiala ţinutei 
sugerează o întreagă lume din care provine militarul probabil ţăran (aşa cum erau 
mulţi din luptătorii sacrificaţi pe fronturile subzistenţei istorice naţionale), om al 
pământului, purtând în priviri dezolarea şi nostalgia ogorului cândva proaspăt tăiat 
doar de cuţitul paşnic al plugului, ajuns chinuit, sfârtecat de obuze şi tranşee. 

Dimpotrivă, Horia Miclescu oferă ipostaza complementară, aceea a vervei 
ofensive exemplare. „Soldat şarjând" prezintă o variantă ecvestră a luptătorului ce 
concentrează, în postura sa avântată, în tensiunea ansamblului cal-călăreţ, mobilitate 
şi determinare, resorturile şi energiile ce însufleţesc, la modul ideal, pe învingători. 
Compoziţia lui Miclescu este organizată pe o axă orizontală dinamică, a înaintării, a 
vitezei, cu o cinetică redată persuasiv, susţinută de claritatea fără echivoc a volumelor 
precis cizelate. 

Faţete ale unei tematici înrudite, sculpturile prezentate conţin un germene 
de grandoare, fie că au şi fost materializate drept monumente, fie că au rămas la 
stadiul unor statuete. Ilustrând un spectru stilistic larg, mergând de la realism la 
fantastic, alegoric sau simbolic, lucrările înregistrează (şi redau) maniere de abordare 
conforme cu epoci diverse, cu mentalităţi colective dar şi cu filosofiile de viaţă ale 
realizatorilor lor care au, fiecare, unghiul propriu de perspectivă, mesajul particular, www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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maniera de tratare definitorie. Faptul că unele s-au „împlinit" ca monumente denotă, 
mai întâi, gradul lor de acceptabilitate în societate - respectivele elemente de for 
public fiind asimilate unor adevărate simboluri ale locurilor în care sunt amplasate 
- şi, nu în ultimul rând, forţa lor mobilizatoare şi pedagogică, altfel spus, importanţa 
lor estetică, moralizatoare, comemorativă. Dacă stilurile evoluează, se transformă, 
mOdele făcând ca vechi formule să pară, al un moment dat, desuete, nevoia de a 
evoca figuri istorice importante, sau de a personifica virtuţi, rămâne actuală, potrivită 
viziunilor contemporane şi totodată, influenţând concepţii, educând gusturi, adaptând 
semnificaţii perene unor forme în veşnică devenire. 
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SUMMARY 
The themes of power, authority, fight are represented by sculptors woldwide, and 

they can be decoded in some of the items reunited within the sculpture collection of 
the Museum of Bucharest. Varied in style, most of them are sma/1-sized images of 
well known monuments. 
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PALATUL DE LA MOGOŞOAIA 

dr. Anca Badea 

Arhitectura din vremea lui Constantin Vodă Brâncoveanu cunoaşte mari inovaţii 
şi nu atât în felul şi procedeele de construcţie dar mai ales în ornamentaţie. Nu se 
mai lucrează frumos doar pentru serviciul lui Dumnezeu, ci se fac şi case frumoase 
înconjurate de curţi bogate în care se putea desfăşura frumoasa şi bogata viaţă de 
curte deoarece voievodul şi curtenii se simt înăbuşiţi sub bolţile cămăruţelor mici, 
slab luminate prin ferestrele umbrite de turnurile de pază, care înconjurau vechile 
curţi domneşti. Se simte nevoia unor camere mari, spaţioase, ornate cu stucatură 
albă, care se va mai folosi şi la ornamentaţia balustradelor somptuoaselor scări. 
Acum se construiesc pridvoare largi şi foişoare de la care se admiră curţile mari 
cu frumoase grădini sau luciul heleşteielor. Acum se doreşte un spaţiu mai mare, 
mai multă lumină şi aer. O altă transformare este şi în exprimare: nu se mai spune 
Casă Domnească ci Palat începând cu domnia lui Vodă Brâncoveanu care-şi va numi 
astfel locuinţa de la Mogoşoaia1 • 

Inspiraţia lui Brâncoveanu în ridicarea palatelor sale de la Mogoşoaia sau Obileşti 
poate că a venit de la construcţiile de la Filipeştii de Târg şi Afumaţi şi prin „caietele" 
şi „cartoanele" cu modele, care redau imaginile expresive ale tuturor fazelor de 
construcţie, începând cu alegerea locului şi până la „tăierea panglicii inaugurale", 
ale stolnicului Constantin Cantacuzino2• 

Casele domneşti din Ţara Românească atât prin structură cât şi prin plan reprezintă 
o adaptare locală a palatului seniorial bizantin de care se leagă prin materialele de 
construcţie, prin sistemele de boltire şi de decoraţie. Dacă în fostele oraşe bizantine 
s-a menţinut casa bizantină orăşenească, la noi a supravieţuit casa seniorială care 
s-a transformat după arta locală şi a dus la realizarea unui palat românesc desăvârşit 
sub forma palatului brâncovenesc. Materialele şi tehnica de construcţie sunt dovezi 
ale asemănării dintre arhitectura noastră şi cea bizantină mai veche. Acest lucru 
poate fi exemplificat prin coloana simplă şi stâlpul masiv ca elemente de sprijin 
pentru arcele semicirculare care preluau greutatea bolţilor: cupole, calote, bolţi 
semicilindrice pe arce dublouri dar şi unele detalii de decoraţie a faţadelor: diferite 
variante ale cornişelor formate din cărămizi dispuse în dinţi de ferăstrău ori formate 

I. Virgil N. Drăghiceanu, Palatele lui Constantin Brâncoveanu din Doiceşti. Potlogi. Mogoşoaia, 
Institutul de Arte Grafice, Craiova, 1926, pp. 2-3. 
2. Radu Ştefan Ciobanu, Pe urmele stolnicului Constantin Cantacuzino, Editura Sport-Turism, 
Bucureşti, I 982, p. 136. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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din cărămizi convexe sau concave, în sfert de cerc suprapuse, ciubucele rotunjite 
sau arcadele oarbe3

• Un alt element al preluărilor din arta bizantină îl constituie 
calotele pe pandantivi în unele încăperi şi pivniţe, boltirile etajate deasupra cărora se 
înălţau turnurile - lanternă ale bucătăriilor asemănătoare cu cele ale mănăstirilor de 
la Sfântul Munte Athos, coloanele puternice din piatră sau zid, care preluau greutatea 
arcurilor semicirculare sau trilobate în săli spaţioase, subsoluri şi foişoare4 • 

Petrecerile societăţii noastre de sus se desfăşurau pe marginile locurilor care 
înconjurau Bucureştii unde aceasta îşi ridică „maison de plaisance"5

• · 

Palatul a fost înălţat de către Domn pentru fiul său, Ştefan, în anul 1 7026 „Catastih 
de toate satele, cu Rumânii şi moşiile, casele, viile, ţiganii ce avem şi de la părinţi 
şi am cumpărat şi noi, care am împărţit copiilor noştri după cum am socotit şi cu 
dreptul, cum semnează înnainte anume: vlt 7217 Jo Costandin Voevod ... ". ,,Partea 
fiiu-mieu Ştefan Brăncoveanul: satul Mogoşoaia peste tot hotarul, cu casele de piatră, 
cu curţile, cu viia, cu heleşteul, cu moara"7

• Pisania aşezată deasupra uşii foişorului 
dinspre curte în ziua de 20 septembrie 1702, când inaugurează palatul glăsuieşte 
astfel: "Acest palat den temelie ieste zidit şi îmfrumuseţatu dec pre luminatul, 
înelţatul domnu Io Constantinu Băserabu Voevod, dăruit şi dat la al domnelui fiiu 
lui Ştefan B(râncoveanu) moştenir(e) ohabnic(ă); săvârşind acest frumos locaş la 
anul de la H(ri)s(tos), 1702 septemvrie 20"8

• 

Este palazzo nobilului italian cu aceeaşi bogăţie în podoabe, clar pe fond bizantin pe care îl 
ridică prin mijlocirea sau influenţa secretarilor săi italieni, iar ridicarea lui înafara Bucureştilor 
se datora nevoii de odihnă şi recreere, de a lăsa deoparte eticheta greoaie a Curţii9 • 

Palatele brâncoveneşti se deosebesc de curţile domneşti anteriore prin compoziţia 
lor ordonată simetric. Vechile incinte erau de formă neregulată atât datorită terenului 
pe care se aflau dar şi nevoii de apărare, iar în perioada brâncovenească forma devine 
rectangulară, în interiorul ei toate clădirile, inclusiv palatul, fiind dispuse în plan în 
raport cu o linie de compoziţie. Locul incintei era în apropierea unei ape astfel încât 
o latură se sprijinea chiar pe malul apei şi pe celelalte se ridicau zidurile. La mijlocul 
terenului, aflată spre calea de comunicaţie, se construia poarta şi între latura porţii 
şi faţada interioară a palatului, situat în centrul incintei, se afla curtea de onoare, 

3. Corina Nicolescu, Case, conace şi palate vechi româneşti, Editura Meridiane, Bucureşti, 1979, p. 58. 
4. Ibidem, p. 59. 
5. Virgil N. Drăghiceanu, În amintirea lui Constantin Brâncoveanu 1714-1914. Lăcaşurile voevodului 
şi viea/a lui ochire arheologică, Institutul de Arte Grafice Carol Gobl, Bucureşti, 1914, p. 85. 
6. Vasile Drăguţ, Arta brâncovenească, Editura Meridiane, Bucureşti, 1971, p. 18. 
7. Nicolae Iorga, Documente privitoare la Constantin Vodă şi sfârşitul lui, Institutul de Arte Grafice şi 
Editura Minerva, Bucureşti, MCMI <1901>, pp. 155-159. 
8. Virgil N. Drăghiceanu, Palatele lui Constantin „„ p. 31. 
9. Ibidem, p. 19. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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flancată pe lateral de curtea de serviciu. Între faţada opusă intrării principale şi lac 
era amenajată grădina. 

Originalitatea palatului domnesc se desprinde din armonia proporţiilor, din 
jocul de umbră şi lumină, decorul exterior şi cel interior, interpretarea motivelor 
ornamentale. Acestea împreună cu bogăţia palatelor, strălucirea reliefurilor în stuc 
viu colorat şi aurite sau a vastelor picturi murale duc la ceea ce s-a numit în arta 
românească ,,palat brâncovenesc"10• 

Un lucru comun al palatelor brâncoveneşti este lipsa scărilor interioare, 
comunicarea făcându-se doar prin scări exterioare din lemn sau piatră şi acest 
aspect fiind unul bizantin, deoarece casele bizantine şi seraiurile de pe Bosfor 
aveau scări exterioare, doar la casele fortificate fiind interioare. Deşi balcoanele 
palatelor veneţiene sunt mai înguste şi nu au rolul unei încăperi s-a făcut totuşi o 
apropiere între acestea şi loggia brâncovenească care se află în acelaşi plan cu restul 
construcţiei, este o cameră deschisă pe o latură cu perspectivă spre un lac, oferind 
un peisaj pitoresc". 

Din punct de vedere al ornamentării noilor construcţii (zugrăveală, lemn, metal, 
mătase), ca şi în arta renaşterii şi a barocului se folosesc motive vegetale (vrejuri de 
tulpini încărcate cu flori şi frunze, figuri groteşti, dar şi motive orientale: elemente 
vegetale exotice stilizate, animale fantastice, motivul vasului cu flori, al delfinilor 
unduitori, motive geometrice). Coloritul este unul viu, delicat şi piatra este ajustată 
cu fineţe ca şi reliefarea stucaturilor12

• 

Lângă casele pe care le cumpărase în anul 1681 cu locul şi heleşteul de la 
jupâneasa Rada, fata lui Marco ot Mogoşoaia, Brâncoveanu ridică lângă acestea o 
biserică ce va servi drept paraclis al palatului, pe care-l va ridica pe dărâmăturile 
caselor, pe care le cumpărase. Pisania pusă pe uşa acesteia, datând din 20 septembrie 
1688, ne comunică următoarele: „Sv(ă)ntă <această biserică ac>ărie <hra(m)ul 
(sfintelui marelui muce)nic> Ghiorghie den pajişte spre slava Domnuluicelui ce în 
trei obraze şi o fiin/ă Dumnezău să măreşte şi să proslăveşte în veci, o au rădicat şi 
o au făcutu Constadin Brăncoveanulu vei logofăt, întâi ca prea sfântu numele cel de 
preste toate numele a lu Dumnezău neprestan să se cânte şi să se slăvească, şi apoi 
ca bună pomenire lui şi părin/ilor lui în neuitatu să lase şi să rămâie; care s-au zidit 
în zilele creştinului domn Jo Şărban Cantacuzino Băsărab Voevod; de la Spâsenie 
lumii 1688, sept[em]vrie 20" 13

• 

10. Corina Nicolescu, op. cit., p. 67. 
11. Ibidem, p. 60. 
12. Neculai Şandru, Prinţul aurului, Editura Albatros, Bucureşti, 1972, p. 75. 
13. Inscripţii medievale ale României, I, Oraşul Bucureşti, red. Alexandru Elian, Editura Academiei, 
Bucureşti, 1965, p. 282. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Planul palatului este drept şi completat de un pridvor ridicat pe şase coloane de 
cărămidă. Faţadele, tăiate pe la mijloc de un brâu lat, sunt despărţite în două registre 
decorate. Cel inferior are panouri dreptunghiulare, iar cel superior prezintă două serii 
de arcaturi. Starea sa este una bună şi zugrăvelile interioare vechi sunt cele originale 
şi doar retuşate de un meşter priceput în ultimii ani ai lui Brâncoveanu14

• 

Biserica are acelaşi tip arhitectonic cu cea de la Doiceşti şi nu se deosebeşte de 
aceasta ca interior decât prin despărţirea prin stâlpi, în loc de zid masiv, a naosului 
în care se afla tronul Domnului şi scaunele curtenilor, de pronaosul unde se află 
scaunul Doamnei şi a suitei sale şi prin bogăţia tâmplei de lemn în care rinceau-urile 
de ramuri de stejar cu ghindă, motivele stilizate din faună şi floră, care decorează 
diferitele registre, în care se împarte tâmpla de la crucifixul de sus până la poalele 
icoanelor de jos. Pridvorul (3,05x5,75 m.) arată tipul de tranziţie al bisericii din 
timpul lui Şerban Cantacuzino15

• 

Aubry de la Motraye (1674-1743) porneşte de la Constantinopol în octombrie 
1714 şi la 14 octombrie ajunge în Bucureşti. ,,Am părăsit acest oraş pe la ceasurile 
cinci după amiază, şi pe la şapte, am trecut pe lângă o clădire destul de mare şi 
măreaţă. Am întrebat pe călăuza noastră, ce era: ne-a răspuns că era un palat care 
se numea Mogoşoaia şi care fusese clădit de ultimul domn al Ţării Româneşti. Am 
avut curiozitatea de a intra înăuntru pentru a-l vizita: l-am găsit clădit cu multă 
simetrie după moda europeană, împodobit pe înăuntru cu plafoane bogat sculptate 
şi cu picturi bune; dar mobilele fuseseră ridicate de slujitorii Porţii pe vremea 
mazilirii nefericitului său stăpân. Era transformat acum în han, pentru adăpostirea 
călătorilor. Cum D. Fabrice îşi ia bucătarul cu el, l-a pus să găsească o masă bună 
cu vânat, din care e belşug în ţară şi pe care-l cumpărase, şi cu nişte peşte, pe care ni 
l-a scos paznicul dintr-un eleşteu aflat într-o grădină frumoasă care ţine de această 
casă şi dintr-un râuleţ ce curge pe lângă zidurile ei" 16

• 

Când La Motraye vorbeşte de caracterul „european" al palatului o face fără îndoială 
pentru a-l deosebi de monumentele văzute în Bucureşti sau la Istanbul. Marea noutate 
a stilului brâncovenesc este vădita lui înrâurire italienească. Epoca lui Constantin 
Brâncoveanu, judecată după operele lăsate, este singura epocă de destindere, în care 
un surâs vioi şi optimist a luminat faţa trudită a neamului nostru 17

• 

Aşezat pe lungile sale terase de cărămidă tăiate prin trepte de piatră palatul aduce 
aminte de casele graţioase de pe canalul Grande. Casele noastre au avut întotdeauna 

14. Grigore Ionescu, Bucureşti - Oraşul şi monumentele sale, Editura Tehnică, Bucureşti, 1956, p. 76. 
15. Virgil N. Drăghiceanu, Palatele lui Constantin Brâncoveanu din Doiceşti, Potlogi, Mogoşoaia, p. 23. 
16. Călători străini despre Ţările Române, VIII, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1983, pp. 528-529. 
17. Nicole Iorga, Inscripţii din bisericile Romăniei, I, Bucureşti, Institutul de Arte Grafice şi Editura 
Minerva, Bucureşti, 1905, pp. 214-215. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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şi mai au cerdacuri, fie că sunt ţărăneşti, fie că sunt boiereşti. De altfel, în toate 
timpurile s-au zidit case pentru boieri de către ţărani în care elementele ţărăneşti 
erau dezvoltate fără a-şi pierde caracterul. Să nu credem încă că cerdacul e o creaţie 
românească. În toate arhitecturile mediteraneene au existat elemente similare, ca 
de exemplu Miradorul din Spania. Loggia e un element de aceeaşi provenienţă, cu 
deosebirea că la noi n-a fost întrebuinţată decât foarte puţin, pe când cerdacul s-a 
popularizat şi se găseşte în toate dimensiunile 18

• 

Ansamblul de la Mogoşoaia era alcătuit dintr-o curte principală în care se intra 
pe sub o poartă, construcţie de plan pătrat, boltită cu o cupolă pe pandantivi. În axul 
porţii era amplasat palatul, în rând cu poarta de intrare în colţul de sud-vest se afla 
vechea casă cumpărată de Brâncoveanu în anul 1681, iar în colţul de nord-est al 
incintei era cuhnia; biserica rămânând în afara incintei mari, în imediata apropiere a 
porţii de intrare. 

Turnul porţii de intrare a suferit modificări succesive însă şi-a păstrat parterul în 
forma sa originală, iar foişorul de piatră de la etaj şi scara, şi ea tot din piatră, sunt de 
la începutul secolului al XX-iea, dar existase probabil unul şi la origine19

• (Foto 1) 
Coloanele aşezate pe socluri, care încadrau intrările principale, aveau pe faţa 

anterioară câte un leu, iar deasupra intrării, tăiat de acoladă, în colţuri se găsea stema 
familiei Cantacuzinilor- vulturul bicefal şi stema ţării, corbul cu crucea în cioc legată 
prin lujeri de acant, care marchează caracterul de reşedinţă domnească a palatului, în 
timp ce fusul coloanelor era decorat cu ghirlande vegetale dispuse în spirală20 • 

De-a lungul zidului nordic al incintei principale, în prelungirea cuhniei, se aflau 
iniţial locuinţele slujitorilor, către grădină se afla o clădire, care la parter era destinată 
gheţăriei, iar la etaj un foişor de petrecere şi odihnă pe timpul verii. Zidul incintei 
era străpuns de două porţi, una la nord pentru intrarea directă în grădină şi alta la est 
care făcea legătura cu biserica. Din zidurile vechi se mai păstrează fragmentar doar 
pe laturile de nord, sud şi est şi în urma studierii lor se poate afirma că nu aveau nici 
un sistem de apărare, ci îndeplineau doar rol de împrejmuire21

• 

Cuhnia (bucătăria) era de formă pătrată cu un turn lanternă octogonal, evazat 
treptat spre bază, ca o pâlnie, pentru a se racorda cu planul încăperii. Sistemul de 
boltire este de origine meridională. Turnul lanternă este prevăzut cu opt ferestre care, 
împreună cu cele patru coşuri de pe colţuri, asigurau iluminatul încăperii, evacuarea 
fumului şi întreţinerea focului. Sub deschiderea pâlniei turnului lanternă este aşezată 
vatra, lungă de doi metri, în care se ardeau lemne întregi aduse din pădure. În jurul 

18. G.M. Cantacuzino, Izvoare şi popasuri, Editura Eminescu, Bucureşti, 1977, pp. 79-80. 
19. Radu Popa, Mogoşoaia, Editura Meridiane, Bucureşti, 1967, p. 21. 
20. Corina Nicolescu, op. cit„ p. 61. 
21. I.N.M.I., fond D.Ml„ Mogoşoaia, arh. Luisa Ştefănescu, filele 1-3. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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încăperii centrale erau încă patru încăperi mai mici, boltite, destinate păstrării 
proviziilor şi ustensilelor bucătarului şi a ajutoarelor sale22

• 

Palatul a suferit mici transformări datorate Marthei Bibescu şi avea iniţial 33 m. 
lungime şi 24 m. lăţime, având faţada principală orientată la est, un pridvor uşor 
dezaxat către sud, iar lateral două corpuri ieşite către sud şi nord, ultimul având 
la etaj un foişor. În jurul unor beciuri adânci, care ocupau aproape o treime din 
suprafaţa construcţiei, se grupau în mod ordonat şase încăperi ale parterului legate 
între ele cu trei căi de acces exterioare. La etaj se aflau apartamentele domneşti şi săli 
de recepţie dispuse simetric faţă de axul transversal al clădirii, de o parte şi alta unei 
mari logii centrale, orientată cu vederea spre lac23

• Mogoşoaia nu avea un sistem de 
comunicare pe verticală între cele două niveluri, dar avea totuşi o separare clară a 
apartamentelor Domnului şi celor ale Doamnei24

• (Foto 2, 3) 
Foişorul a fost aşezat cu mijlocul pe axa longitudinală a clădirii, ce corespunde 

mijlocului loggiei de pe latura opusă. Are o bază plină şi un etaj compus dintr-o 
încăpere deschisă şi boltită. Bolta zugrăvită cu motive geometrice şi vegetale stilizate 
se sprijinea pe o colonadă de piatră cu bazele şi fusele tratate sobru, iar capitelurile 
sculptate cu mascheroni. Coloanele erau aşezate pe o balustradă masivă din piatră 
ajurată bogat cu motive florale25

• În calota foişorului se păstrează porţiuni din pictura 
originală alcătuită din motive florale şi pătrate cu un decor albastru, care imita plăcile 
din faianţă de Iznik26

• Peretele de vest era preparat cu var gras şi tulpini de cânepă în 
grosime de 1 O mm. („intonaco") şi avea aplicată o tencuială grosieră din var şi nisip 
(„arricio"). Culorile folosite erau: roşu, verde de pământ, albastru smalţ şi galben. 
Pictura murală executată este „a fresco" deoarece are transparenţa specifică frescei 
dar şi „a secco" pentru că este şi mată cu tuşă păstoasă27 • (Foto 4) 

De-a lungul axului central al clădirii un coridor pune în legătură directă loggia şi 
foişorul. Boltirea diferită a celor două jumătăţi ale coridorului, în lunete şi cilindric, 
determină spaţial impresia a două încăperi. Iluminatul se face prin zonele din piatră 
traforată aşezate deasupra uşilor ce răspund în foişor şi în loggie28

• Loggia din capătul 
de vest al coridorului central este o terasă largă cu peretele exterior înlocuit de o 
colonadă ce deschidea o privelişte asupra grădinii, a lacului şi a codrului. Coloanele 

22. Neculai Şandru, op. cit., p. 82. 
23. I.N.M.I., fond D.MI., Mogoşoaia, arh. Luisa Ştefănescu, fila 3. 
24. Tereza Sinigalia, Arhitectura de zid din Ţara Românească în secolele XIV-XVIII, Editura Vremea, 
Bucureşti, 2003, p. 473. 
25. Neculai Şandru, op. cit., p. 84. 
26. Corina Nicolescu, op. cit., p. 85. 
27. I.N.M.I., fond D.M.I., Mogoşoaia, ing. Ioan lstudor, Considera/ii tehnice asupra picturilor de la 
Palatul Mogoşoaia, fila I. 
28. Neculai Şandru, op. cit., p. 84. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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din piatră aveau fusele ornamentate cu ghirlande răsucite din vrejuri şi frunze şi 

capitelurile înflorate. Ele se sprijineau pe o balustradă de piatră din panouri pline 
ajurate cu motive vegetale, stema Ţării Româneşti, motivul oriental al vasului cu 
flori şi al siluetelor ondulate de delfini. Bolta ei, construită în sistemul lunetelor, se 
sprijinea pe console de piatră sculptată cu mascheroni (element de factură apuseană 
asimilat artei brâncoveneşti)29 • „O loggia ar putea fi definită aşa: o cameră larg 
deschisă pe o latură, un soi de vestibul central exprimînd în faţadă motivul principal 
printr-o colonadă, sau arcade şi stîlpi de zidărie"30 • 

Beciurile erau accesibile printr-un gârlici aliniat laturii de nord, ce coboară paralel 
cu faţada de est şi sunt alcătuite din patru compartimente egale de formă pătrată cu 
dimensiunile de 6x6 m. dispuse în jurul unui stâlp central de formă dreptunghiulară, 
pe care se descarcă patru arce semicirculare, ce susţin tot atâtea calote dispuse pe 
pandantivi, iar iluminarea se face prin trei ferestre traforate, aflate pe latura de est31

• 

Parterul palatului era destinat slujitorilor şi la origine era compus din opt încăperi 
dispuse în jurul pivniţei centrale, însă au fost construite noi ziduri şi trei scări 

interioare care au schimbat aspectul iniţial32 • 

Scara principală era alipită foişorului dinspre lac unde era şi intrarea principală şi 
se ridica de a dreapta şi stânga foişorului alipită zidului, dar care nu mai există astăzi 
întrucât a căzut cu foişorul, care a fost şi el micşorat cu prilejul restaurării. Scara 
secundară, scara de serviciu, se ridica spre foişorul cu colonadă de la nord. Ambele 
scări erau din lemn, iar meşterii au lăsat un loc în zid pentru o eventuală scară de 
piatră. Etajul cuprinde, după moda bizantină, apartamentul Doamnei, gineceul şi pe 
cel al Domnului, andronitideul33

• Toate încăperile etajului, înalte şi bine luminate 
prin ferestre (mai mici decât cele actuale) arcuite la partea superioară erau acoperite 
cu bolţi mănăstireşti cu lunete. 

Casa, pe vremea lui Brâncoveanu, era acoperită cu motive decorative şi florale. 
Timpul şi ruina au dezlipit aproape complet aceste tencuieli omamentale34

• Interiorul 
prezintă încăperi boltite cu o decoraţie de stuc şi unele camere aveau picturi 
murale cu scene istorice, ca de exemplu călătoria lui Constantin Brâncoveanu 
la Constantinopol35• Pe lângă sculpturile şi zugrăvelile valoarea şi diversitatea 
mobilierului completau frumuseţea interiorului. În foişor şi în loggie erau divane 
joase şi moi, lipite de perete, scaune şi măsuţe pitice din lemn sculptat şi aurit, iar 

29. Ibidem, p. 85. 
30. G.M. Cantacuzino, op. cit., p. 80. 
31. l.N.M.I., fond D.MI., Mogoşoaia, arh. Luisa Ştefănescu, fila 3. 
32. Radu Popa, op. cit., p. 21. 
33. Virgiliu N. Drăghiceanu, Palatele lui Constantin Brâncoveanu ... , p. 26. 
34. Nicolae Iorga, Inscripţii din bisericile ... , I, p. 220. 
35. Vasile Drăguţ, Arta brâncovenească, p. 19. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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pernele de puf, îmbrăcate în mătase roşie, erau aşezate pe ele. Fructele şi florile erau 
aşezate pe vase din aur şi argint, iar tipsiile umplute cu apă, smirnă, tămâie şi uleiuri 
erau aşezate pe trepiede de lemn şi înmiresmau aerul. Covoarele viu colorate, aduse 
din Levant, acopereau dalele de cărămidă smălţuită sau de marmură a pardoselilor. În 
pereţii anticamerelor erau nişte nişe care adăposteau cărţi legate în piele sau ferecate 
cu argint şi metale preţioase36 • 

Faţadele palatului erau tencuite în întregime şi împărţite în două registre inegale, 
cel superior fiind mai înalt, despărţite printr-un brâu median şi subliniate de o 
cornişă puternic profilată, ascunsă sub straşina evazată. Faţadele mai aveau o bogată 
decoraţie de stucatură policromă, dispusă de-a lungul brâului cornişei, în jurul 
ferestrelor şi uşilor sau la colţurile clădirii, sub forma unor pilaştri, ce alcătuiau un 
sistem ornamental. Contrastul rezultat din prezenţa acestor zone colorate cu un relief 
aproape plat, în câmpul neted, luminos, de culoare albă a faţadelor tencuite, pe care 
se detaşau net registrele de umbră ale volumelor pridvorului şi corpurilor laterale, 
aveau un efect plastic deosebit37

• 

Principalul material utilizat la ziduri şi bolţi a fost zidăria de cărămidă de bună 
calitate având o dimensiune de 28xl4x4 cm. în alternanţă cu mortar de var şi cu o 
grosime a rosturilor de 4-4,5 cm. Grosimea zidurilor era la beciuri şi parter în jur 
de un metru, iar la etaj de 80 de cm. Piatra folosită ca element decorativ - coloane, 
console, balustrade şi plăci traforate, este de natură calcaroasă şi poate proveni de la 
cariera de la Albeşti, de lângă Câmpulung Muscel. Planşeele dispuse peste încăperile 
parterului erau susţinute de grinzi foarte groase de stejar masiv cu secţiunea de 35-
40 cm., aşezate la o distanţă de maxim un metru, iar peste grinzi era bătută o podină 
formată din dulapi de stejar foarte laţi, groşi de până la 10-12 cm. peste care se 
aşezase o umplutură de pământ, ce forma stratul superior al pardoselilor38

• 

Deoarece ridicarea acestui palat a trezit ura vrăjmaşilor săi, care au încercat prin 
intrigile lor să fie mazilit în anul 1703, Domnul a mers la Adrianopole, unde a fost 
bine primit, şi pentru acest lucru la întoarcere el a pus să se picteze pe pereţii unei 
camere a palatului scene din timpul primirii sale de către sultan39

• 

Deasupra uşii de la intrare pe peretele de est mai există fragmente de pictură 
murală reprezentând motive decorative vegetale. Preparaţia peretelui în vederea 
pictării („intonaco") este aplicată pe o tencuială de egalizare din mortar de var şi nisip 
şi se pot observa urmele unui desen preparator incizat (cercuri). Paleta coloristică 
este destul de săracă şi pigmenţii folosiţi au fost miniu de plumb pentru trasarea 

36. Neculai Şandru, op. cit., p. 86. 
37. I.N.M.I., fond D.MI., Mogoşoaia, arh. Luisa Ştefănescu, fila 5. 
38. Ibidem, fila 5. 
39. Virgil N. Drăghiceanu, În amintirea lui Constantin .... , p. 87. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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benzii roşii, albastru smalţ şi negru obţinut din cărbune de lemn40
• 

Arhitectul G.M. Cantacuzino a caracterizat palatul de la Mogoşoaia astfel: ,,Acest 
edificiu e rezultatul colaborării timpului cu veleităţile umane, rezultatul succesivelor 
distrugeri şi reclădiri, adaptări şi remanieri, avataruri şi izbânzi, care s-au încheiat 
la sfârşit printr-o fericită armonie"41

• 

40. I.N.M.I., fond D.MI., ing. Ioan Istudor, Considera/ii tehnice asupra picturilor de la Palatul 
Mogoşoaia, fila 1. 
41. arh. Eugenia Greceanu, Cur/ile lui Constantin Brâncoveanu, în voi. Moştenirea brâncovenească, 
2008, p. 61. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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SUMMARY 
Ruler Constantin Brancoveanu s contribution in the elaboration ofthe Romanian 

architectural style was widely debated and agreed upon. It was during his time that 
the mast representative art features werer cryistallized in Walachia - art features 
having become paradigmatic for the artists to come, be they architects or decorators. 
The Mogosoaia Pa/ace remained, in this respect, a fundamental issue. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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CONTRACTUL DE CONSTRUCŢIE 
AL CASEI AMAN 

143 

Marian Constantin 

Construită între 1868 şi 1869, locuinţa pictorului Theodor Aman din strada 
Clemenţei (în prezent strada C.A. Rosetti, nr.8) rămâne până astăzi un martor preţios 
al arhitecturii bucureştene din secolul al XIX-lea şi, mai ales, un exemplu rarisim de 
casă de artist din spaţiul românesc. 

Donată statului deAnaAman după decesul soţului, casa-atelier a devenit, începând 
cu anul 1908, unul dintre cele mai vechi muzee bucureştene, menit să adăpostească 
şi să perpetueze zestrea artistică a celui care a întemeiat învăţământul superior de 
artă şi mişcarea artistică oficială din Ţara Românească. 

Edificată în stil neo-pompeian după planurile lui Aman, casa a fost elaborat 
finisată, împodobită la exterior cu statui şi panouri ceramice rafinate executate în 
fabrica sculptorului Karl Storck. La darea sa în folosinţă, artistul se mândrea, pe 
bună dreptate, că realizase ceea ce visase încă din 1861, şi anume "ca zidirea ce voi 
face să fie o înfrumuseţare a oraşului şi o curiozitate pentru public". 

Zidirea propriu-zisă a edificiului a fost încredinţată arhitectului Fr. Scheller. 
În cele ce urmează redăm cuprinsul documentului ce conţine detaliile tehnice ale 
construcţiei, un "contractu" păstrat în arhiva Muzeului Aman. 

Contract 
Prin care se face ştiut că am tocmit cu Domnu Aman ca să-i zidesc din nou o 

casă în curtea dumnealui după planul iscălit de mine în lei vechi 126,000 şi binaua 
(construcţie luată în întreprindere/eşafodajul unui acoperiş) veche ce se află pe locul 
pe care mă îndatorez a o da gata pană la 1 august anul 1869 şi au a se ţine între noi 
celle următoare: 

1. Temeliile acestei zidiri să fie de două şi jumătate cărămizi, arcalile (arcadele?) 
şi mijloacele de două cărămizi până în faţa pământului, din faţa pământului până 
la duşumele cărămizi două, arcalile şi mijloacele o cărămidă şi jumătate, de la 
duşumele până sus la centură o cărămidă şi jumătate, şi mijloacele o cărămidă din 
faţa pământului până la jumătate stânjen de înaltă să fie zidit cu cărămidă de maşină 
iar cealaltă să fie cărămidă bună şi bine arsă. 

2. Toată lemnăria atât a acoperişului cât şi grinzile odăilor să fie de tufan (stejar 
tânăr) groase, asemenea şi duşumelile toate cât se vor întrebuinţa pentru uşi şi 

pardoseală să fie de brad uscate si curat lucrate. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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3. Antreul întâi are să fie pardosit cu Marmoră în lespede. 
4. Atelierul, salonul şi antreul al doilea să fie pardosite cu parchieturi la preţul de 

5 galbeni stănjenul pătrat. 
5. Atât casa cât şi dependinţele să fie acoperite cu tinichea dublă englezească 

însă jgheaburile cu tinichia albă nemţească precum si urloaiele (olan/burlan scurt) 
trebuincioase bine şi solide lucrate. 

6. Se va face o basna zidită şi boltită pentru scurgerea apelor murdare precum şi 
de la bucătărie unde are să se aşeze un jghiab de piatra pentru spălat. 

7. Retirada (toaleta) să aibă masină. 
8. Grajdul si şopronul, după a D-lui Parisse. 
9. Trei uşi ale casei să fie de stejar cu coroane (dessus de porte?), după desenul 

dat, curat lucrate. 
1 O. Una din ferestre [să fie] tot stejar, atât fereastra cât şi obloanele, iar [la] celelalte 

două din faţă obloanele vor fi de brad, ferestrele câte trele să aibă glafurile căptuşite. 
11. Geamurile, atât cele de sus de la atelier, cât şi la odaia de sus din faţă să fie în 

trei bucăţi de cleştar, cele trei ferestre din faţă vor avea asemenea geamuri de cleştar, 
şase bucăţi fereastra, tavanul din antreu pe unde vine lumina cu geamuri mate. 

12. Uşile şi ferestrele să fie vopsite cu ulei, o faţă ce se va cere. 
13. Broaştele uşilor şi fiarele ferestrelor vor fi din cele mai bune. 
14. Culoarea zidirii, cu vopsele de apă, o faţă care va place domnului. 
15. Grilajul de fier bătut, cu subasementul (temelie/soclu) de două rânduri de 

piatră, după planul dat. 
16. Sunt rugat ca toată lucrarea să fie curată şi solidă, precum şi câte articole nu 

se prevăd aci în contract să se facă. 
1 7. Bani se vor răspunde după cum urmează, adică: 
16000 lei (adică şaisprezece mii lei) la facerea contractului 
20000 lei (adică douăzeci de mii lei vechi) la ridicarea zidului de un stânjen din 

faţa pământului 

16000 lei (adică şaisprezece de mii de lei) când toate grinzile vor fi aşezate pe 
toată binaoa 

16000 lei (adică şaisprezece de mii de lei) când vor fi aşezaţi căpriori 
12000 lei (adică doisprezece de mii de lei) când va fi învelită toată binaoa cu 

tinichia. 
Art.18. Iar ceilalţi bani se vor răspunde de la Martie anul 1869 după înaintarea lucrului, 

rămânând un rest de 6000 lei (adică şase mii de lei) vechi când îi voi da cheia. 
Şi pentru mai multă siguranţă s-a făcut două asemenea contracte, dându-se unul 

la mâna altuia supt ale noastre iscălituri. 

1868 Fevruarie 25 Fr. Scheller www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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SUMMARY 
One of the most interes ling houses in Bucharest is that of artist Theodor Aman 

- founder of the Fine Aris School of Bucharest, in 1864. We publish the document 
concerning the building of his house elaborated by arch. Fr. Schel/er, according 
to Aman s own project and decorated with ceramic panels due to Karl Storck. The 
house stil/ stands and is an important memorial museum. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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NAŞTEREA UNUI MONUMENT - ION I. C. BRĂTIANU 

Cezar Petre Buiumaci 

Absolvent al Colegiului Sfăntul Sava, studiază la Paris dar şi la Bucureşti şi obţine 
diploma de inginer al Şcolii de Poduri şi Şosele, din 1923 este membru al Academiei 
Române. Activează în rândurile P.N.L din 1895, an în care este ales deputat de Gorj, 
iar din ianuarie 1909 este ales preşedintele partidului, funcţie pe care o va deţine 
până la sfărşitul vieţii. Cunoscut îndeobşte ca cel mai longeviv premier în perioada 
1922 şi 1927, Ion l.C. Brătianu (20 aug. 1864-24 nov. 1927), fiul cel mare a lui l.C. 
Brătianu, fratele lui Vintilă şi Dinu Brătianu, a fost însă şeful a 7 cabinete între 1908 
şi 1927, dar şi ministrul al Lucrărilor Publice (1897-1899, 1901-1902), ad-interim 
( 1902), ministru al Afacerilor Străine ( 1902-1904) şi de Interne (1907-1908). Ionel 
Brătianu formează în 1914 un guvern care va rămâne la putere pe toată perioada 
primului război mondial. După doi ani de neutralitate, dar în care Brătianu a dus o 
susţinută politică externă, primind garanţii din partea Antantei că România va primi 
Transilvania, Bucovina şi Banatul, semnează Tratatul de alianţă cu Antanta la 4 
august 1916, pentru ca 10 zile mai târziu România să declare războiAustro-Ungariei. 1 

Este cunoscută turnura pe care a luat-o situaţia frontului în România şi retragerea 
guvernului şi a familiei regale la Iaşi. Ionel Brătianu refuză începerea negocierilor de 
pace cu Puterile Centrale în 1918 şi prezintă demisia guvernului său, pentru ca trei 
luni mai târziu să se constituie un nou guvern liberal, ce va ratifica actele de Unire 
ale Transilvaniei şi Bucovinei cu România cât şi organizarea acestor provincii şi va 
aplica o serie de măsuri cu scopul de atenua consecinţele ocupaţiei străine şi iniţierea 
reformei agrare. 2 În ianuarie 1919, la deschiderea lucrărilor Conferinţei de Pace de 
la Paris, Ionel Brătianu va conduce delegaţia română, urmărind confirmarea prin 
tratate internaţionale a actelor de unire ale Transilvaniei, Bucovinei şi Basarabiei 
cu România, a dreptului poporului român la întregirea ţării şi va semna, la 28 iunie 
1919, Tratatul de Pace dintre Puterile Aliate şi Germania, însă refuză semnarea 
Tratatului cu Austria ca urmare a impuneri unui tratat privind minorităţile dar şi 
Convenţia privind liberul trafic de persoane şi mărfuri, aparţinând Puterilor Aliate 
şi Asociate, pe care le considera un amestec în treburile interne, refuz urmat de 
părăsirea lucrărilor Conferinţiei şi revenirea în ţară. 3 Ca urmare a politicii duse de 

I. Nicolae C. Nicolescu, Şefi de stat şi de guvern ai României: 1859 - 2003. Mică enciclopedie, Editura 
Meronia, Bucureşti, 2003, p. 214 - 219. 
2. Ibidem, p. 222. 
3. Ibidem, p. 224 - 225. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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guvernul comunist ungar condus de Bela Kun, care respinsese hotărârile Aliaţilor iar 
armata ungară declanşase repetate atacuri împotriva României, guvernul român a decis 
începerea unei contraofensive ce a culminat cu ocuparea Budapestei.4 Considerând 
inacceptabilă semnarea Tratatului cu Austria de către Puterile Aliate la 1 O septembrie, 
Ionel Brătianu demisionează din funcţia de premier două zile mai târziu. 5 

În ianuarie 1922 Ionel Brătianu este însărcinat să alcătuiască un nou executiv. 
Acesta va declanşa un amplu program de guvernare care va atinge toate palierele 
vieţii româneşti, incluzându-le pe cele administrativ-organizatorice, instituţionale, 
legislative, economice sau culturale. Totodată se va ocupa de încoronarea regelui 
Ferdinand şi a reginei Maria de la Alba Iulia, din toamna anului 1922. Însă cea mai 
mare provocare a guvernului condus de LLC. Brătianu a fost adoptarea Constituţiei 
din 1923, în fapt o revizuire a celei din 1866, adaptată la noua configuraţie teritorială 
a ţării, având menirea de a fi baza juridică a României Mari. Politica pe care o 
va impune guvernul liberal se va numi „Prin noi înşine" şi se va caracteriza prin 
adoptarea unei legislaţii cu scopul de a consolida poziţia capitalului românesc în 
raport cu finanţele internaţionale. În acest sens va fi adoptată „Legea minelor", care 
a încercat îngrădirea capitalului străin asupra petrolul românesc, „Legea energiei" 
care dorea valorificarea rezervelor hidraulice ale ţării. Guvernul LLC.Brătianu a 
sprijinit dezvoltarea industriei grele autohtone prin crearea de diferite bănci care 
să susţină înfiinţarea de mari întreprinderi precum „Malaxa", „Reşiţa", concernul 
metalurgic „Titan-Nădrag-Călan", Societatea Naţională de gaz-metan Mediaş, 

Uzinele metalurgice din Copşa Mică şi Cugir, LA.R. Braşov şi adoptă un tarif vamal 
protecţionist în favoarea mărfurilor autohtone, se înfiinţează Administraţia C.F.R., cu 
statut de persoană juridică şi buget propriu. Pentru încurajarea şi sporirea producţiei 
agricole au fost înfiinţate Camerele de Agricultură judeţene. A fost adoptată „Legea 
pentru organizarea armatei'', „Legea învăţământului", „Legea pentru organizarea 
Bisericii Ortodoxe Române", „Legea pentru unificarea administrativă'', „Legea 
pentru organizarea judecătorească", „Legea pentru statutul funcţionarilor publici", 
„Legea pentru reglementarea repaosului duminical şi al sărbătorilor legale" etc.6 

Întreaga activitate politico-diplomatică a României, nu doar în timpul guvernării 
liberale, ci în toată perioada interbelică a urmărit îndeaproape crearea unor condiţii 
sigure de apărare a integrităţii teritoriale, independenţei şi suveranităţii naţionale. De 
pe aceste poziţii a activat România în Societatea Naţiunilor, în Mica Înţelegere şi în 

4. Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu, Costi ca Prodan, În apărarea României Mari, Campania armatei 
române din 1918- 1919, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1994, p. 287. 
5. Nicolae C. Nicolescu, Op.cit., p. 225. 
6. Ibidem, p. 225 - 231. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Înţelegerea Balcanică.7 România a luptat, alături de alte state, împotriva fascismului 
şi revizionismului. A fost una dintre ţările care a insistat ca Societatea Naţiunilor să 
adopte, în 1935 sancţiuni economice împotriva Italiei fasciste, care atacase Abisinia. 
Continuând această linie, România a protestat în 1936 împotriva invadării zonei 
renane şi apoi împotriva dezmembrării Cehoslovaciei de către Germania hitlerista. 8 

La 24 noiembrie 1927 Ion I.C. Brătianu se stingea din viaţă ca urmare a unei 
laringite infecţioase, funcţia de preşedinte al Consiliului de Miniştrii fiind preluată 
de către fratele său Vintilă Brătianu.9 

Proiectul monumentului Ion I. C. Brătianu 
Colecţia Bibliotecii Naţionale a României 

Eliza Brătianu îi scria la 20 Octombrie 1935 lui Alexandru Lapedatu: „Mult 
Onorate Domnule Lapedatu, De când a murit soţul meu au trecut opt ani. Puţini mai 
sunt până a se împlini zece. Şi zece ani socotea el însuşi că se cuvine să treacă mai 

7. Ionita Gh.I. , Istoria românilor de la marea unire din 1918 până în prezent. Ediţia a li-a revăzută şi 
fmbunătă/ită, Editura U.C.D.C, Bucureşti, 1999, p. 101. 
8. Ibidem, p. 104-105. 
9. Nicolae C. Nicolescu, Op.cit„ p. 232. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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înainte ca recunoştinţa urmaşilor să se mărturisească în acea formă în care oamenii au 
închipuit-o pentru perpetuarea memoriei celor care au stat în slujba ţării: înălţarea de 
statui. O adâncire de zece ani în timp, îi părea lui necesară pentru o dreptă cunoaştere 
şi recunoaştere a binelui pe care cei ce nu mai sunt l-au adus patriei lor. Mă îndrept 
către Dumneavostră, colaboratorul preţuit al soţului meu şi va cer îngăduinţa de a vă 
face două întrebări şi o mărturisire. Vă întreb dacă, în preajma împlinirii celor zece 
ani de la moartea lui Ion l.C. Brătianu, dorinţa multora şi care mi-au mărturisit-o, de 
a se înălţa în amintirea lui un monument, nu socotiţi şi Dumneavostră că s-ar cere 
împlinită. Vă întreb iarăşi, dacă nu socotiţi că cea mai potrivită aşezare ar fi însăşi 
grădina bibliotecii ridicate în amintirea lui, din cărţile lui şi din iubirea noastră. Vă 
mărturisesc că am şi anticipat într-o oarecare măsură răspunsul Dumneavostră. Ştiu 
că de cumva am greşit îmi veţi spune. Am căutat să văd pe cel mai de seama sculptor 
al vremi, pe Ivan Mestrovic. L-am rugat să facă un studiu de monument. L-a făcut. 
Îmi îngădui să va trimit şi fotografiile machetei. Vi le trimit împreună cu un proiect 
de contract. Doi ani vor trebui pentru cioplirea în granit a monumentului. Întrebările 
şi mărturisirea ce vă fac ştiu că întâlnesc la D-voastră mai mult decât înţelegere. 
Întâlnesc simţămintele unui om care are cultul celor care şi-au iubit şi slujit ţara. 
Pentru mine faptul că iniţiativa ridicării unui monument lui Ion l.C. Brătianu s-ar afla 
în mâinile D-voastră este de deosebit preţ. La cei care i-au fost prieteni sau adversari 
eu ştiu că D-voastră veţi găsi sprijinul necesar înfăptuirii gândului din care pornesc 
aceste şiruri - recunoştinţa fiind, printre atâtea alte virtuţi româneşti o virtute a noastră. 
Nu cred - şi iarăşi îmi veţi spune de mă înşel - că sentimentele mele de soţie mă fac 
să socotesc legitime, înălţarea unui monument - mărturisire de recunoştinţă pentru 
silinţele lui Ion l.C. Brătianu şi pentru rezultatele pe care ele le-au adus ţării. Din diferite 
contribuţiuni, Aşezământul Ion I.C. Brătianu a strâns aproape 3.500.000 lei, care ar 
împlini o foarte însemnată parte a cheltuielilor cerute de ridicarea monumentului. Vă 
rog să primiţi, mult Onorate Domnule Lapedatu, odată cu capresiunea celor mai alese 
sentimente, mărturisirea deosebitei mele preţuri. Eliza Brătianu."10 

Urmarea acestei scrisori nu s-a lăsat mult aşteptată. Astfel că la 1 noiembrie 1935, 
deci la 12 zile, se întruneau la invitaţia lui Alexandru Lapedatu, 11 foşti colaboratori 
ai lui Ion I.C. Brătianu „în vederea constituirii unui comitet pentru ridicarea 
monumentului marelui dispărut. După citirea scrisorii Elizei Brătianu membrii 
comitetului au decis: 

I O. Biblioteca Naţională a României, Colecţii speciale, Fond Brătianu, Dos. I, f. 1-2. 
11. Au fost invitaţi să facă parte din comitet: M.Orleanu, dr. C. Agelescu, V. Antonescu, Ion Inculeţ, 
Ion Nistor, gen. A.Văitoianu, C.Banu, I.Th.Florescu, Tancred Constantinescu, N.D. Chirculescu, 
N.N.Săveanu, Gh.Tătărăscu, R. Frasanovici, G.Cipăianu, C.Argetoianu, dr. N.Lupu, Stelian Popescu. 
Ibidem, f. 62. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



150 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXVIII 

I. Să se instituie comitetul pentru ridicarea monumentului Ion I.C. Brătianu din 
toţi foştii săi colaboratori. În acest comitet să fie cooptat, de la început, primarul 
general al Capitalei, Dl. Al. Donescu; 

2. Comitetul să lucreze sub preşedenţia D-lui Al. Lapedatu; 

Proiectul monumentului Ion I. C. Brătianu 
Colecţia Bibliotecii Naţionale a României 

3. Din sânul său să se instituie o delegaţie, compusă din d-nii Al. Lapedatu, 
Tancred Constantinescu, Stelian Popescu, R. Franasovici şi Al. Donescu, care să se 
ocupe de toate lucrările ce urmează a fi prezentate comitetului spre aprobare; 

4. Comitetul îşi însuşeşte dorinţa D-nei Eliza I. Brătianu: 
a) ca monumentul să fie ridicat în grădina caselor sale, cu deschidere în prelungirea 

proiectată a Bulevardului Dacia; 
b) ca el să fie executat de marele sculptor Ivan Mestrovic, care a întocmit schiţa 

prezentată." 12 

După alte 12 zile delegaţia desemnată la I noiembrie se întruneşte, asistând şi 
George Fotino şi Victor Slăvescu. În cadrul procesului-verbal întocmit în urma 

12. Biblioteca Naţională a României, Colecţii speciale, Fond Brătianu, Dos. I, f. 6. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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acestei şedinţe se menţionează următoarele: „Dl. Al. Lepădatu arată că, întrucât 
monumentul lui Ion. I.C. Brătianu este proiectat a se ridica la zece ani de la moartea 
sa şi întrucât artistul sculptor are trebuinţă de cel puţin doi ani pentru executarea 
lui, e necesar să se subscrie contractul cu acesta, ca să poată începe lucrarea. D-nii 
Stelian Popescu şi Tancred Constantinescu, recunoscând necesitatea subscrierii 
contractului, obiectează că înainte de acesta trebuie rezolvată chestiunea deschiderii 
noului Bulevard prin faţa parcului caselor lui 1.1.C. Brătianu cu accesul la acest parc. 
Dl. Al. Donescu spune că chestiunea aceasta e pe cale de rezolvare şi că este de 
datoria sa a o rezolva cât mai repede. În trei săptămâni, spune d-sa, ea va fi rezolvată. 
Comitetul ia act cu mulţumire de această declaraţie a d-lui Primar General. Se citeşte 
apoi proiectul de contract cu sculptorul Mestrovic şi se aprobă în principiu. Cum însă 
prin deschiderea noului bulevard se pune în discuţie chestiunea locului de aşezare 
a monumentului, Comitetul, după ce a examinat mai de aproape această chestiune, 
constată că e absolut necesar ca d-1. Mestrovic să vină la Bucureşti pentru a stabili 
locul şi pentru a-şi da seama de perspectiva monumentului. Cu această ocazie se 
va subscrie şi contractul. Până atunci, Dl. preşedinte A. Lapedatu va adresa d-lui 
Mestrovic o scrisoare în care îi va arăta toate acestea, invitându-l la Bucureşti şi 
autorizându-l să înceapă lucrarea." 13 

Comitetul a declanşat o acţiune de strângere de fonduri pentru ridicarea 
monumentului solicitând mai multor instituţii şi persoane între care mai mulţi primari 
de municipii. 14 

În scrisoarea de mulţumire pentru acceptatarea de a face parte din comitetul 
pentru ridicarea monumentului din 12 noiembrie 1935, ministrul Cultelor şi 

Artelor, Al. Lapedatu îi relata lui Vaida motivaţia pentru care a fost ales un sculptor 
străin în locul unuia român: „Totuşi îmi permit să vă lămuresc că, dacă executarea 
monumentului a fost încredinţată unui sculptor străin, e pentru că, după părerea celor 
mai mulţi, părere pe care o împărtăşesc şi eu, noi nu avem încă sculptori statuari, 
care, prin concepţie şi, mai ales, prin execuţie, să poată dura monumente demne 
de faptele şi memoria celor pe care voim să-i imortalizăm astfel şi să rămână, în 
acelaşi timp, pentru posteritate ca remarcabile opere de artă. Afirmarea această a mea 
a-ţi putut-o verifica, desigur, şi Dv. de pe monumentele ce s-au ridicat de sculptorii 
noştri indigeni după război. Căci, dacă unele - cele simbolice - pot rezista unor 
critici mai serioase şi unor exigenţe artistice mai pretenţioase, statuile propriu-zise 
sunt sub toată critica, adesea adevărate caricaturi ofensatoare pentru memoria celor 
pe care voiesc să-i reprezinte şi pentru demnitatea noastră naţională. Ori n-aţi avut 
acest sentiment văzând statuia regelui Ferdinand de la Orăştie, statuia „eqestra" a lui 

13. Ibidem, f. 10. 
14. Ibidem, f. 66. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Avram Iancu de la Târgu Mureş, statuile reginei Maria de la Oradea şi de la Sovata, 
chiar statuile lui Ion G. Duca de la Râmnic şi Spiru Haret de la Bucureşti, cum şi 
atâtea din busturile ce s-au ridicat în cei 1 O - 15 ani din urmă? Dar, ceea ce hotărât, 
v-ar fi arătat şi Dv. că nu avem încă sculptori statuari, ar fi fost expoziţia - dacă aţi 

fi putut-o vizita - a machetelor prezentate pentru concursul statuilor celor doi regi 
- Carol I şi Ferdinand I. Aşa stând lucrurile, evident că veţi înţelege şi Dv. de ce, 
pentru un monument demn de memoria şi faptele lui Ion l.C. Brătianu, am socotit că 
e mai bine să ne adresăm unui sculptor de reputaţie mondială cum este domnul Ivan 
Mestrovici. S-a emis, este drept, şi la noi, părerea de a se încredinţa lucrarea unui 
artist român, dar, după ce s-a examinat îndeaproape chestiunea, s-a constatat, cum 
am încercat să vă arăt mai sus, că, din nefericire, nu avem cui s-o încredinţăm. De 
aceea v-aş ruga să nu faceţi pendenţa acceptarea Dv. de executarea lucrării de către 
un sculptor indigen, pe baza principiilor şi directivelor naţionale ce vă călăuzesc în 
acţiunea Dv. publică şi să ne socotiţi şi pe noi tot aşa de buni români şi tot aşa de bine 
intenţionaţi faţă de interesele naţionale, chiar dacă pentru ridicarea monumentului 
lui Ion l.C. Brătianu am făcut apel la un artist străin, dar amic sincer şi devotat al 
neamului nostru, care ţine să-şi facă o chestiune de onoare artistică din executarea 
acestui monument." 15 

În minuta şedinţei Comitetului din 24 noimbrie 1935 este specificat faptul că o 
delegaţie compusă din d-nii C. Argetorianu, O. Kiriacescu, Dr. N. Lupu, Ion Inculeţ 
şi Al. Lapedatu era însărcinată să-i solicite proprietarului terenului unde urma a 
fi amplasat monumentul să facă o înţelegere amiabilă cu Primăria, iar dacă acest 
demers nu va avea succes să se procedeze la expropierea terenului. 16 În mai 1937 
terenul era expropiat. 17 

La 25 februarie 1936 comitetul reuşise să adune 1.800.000 lei din donaţiile venite 
din partea unor primării din ţară. 18 La 9 octombrie 1936 Casa Naţională de Economii 
şi Cecuri Poştale anunţa comitetul de contribuţia instituţiei cu 50.000 lei. 19 

La 9 iunie 1936 Al. Lapedatu îi cerea ministrului de Finanţe ca transferul celei de-a 
doua rate către Me§trovic, efectuat prin intermediul Băncii Naţionale a României, să 
fie scutit de comisionul bancar.20 La 2 iulie 1937 au fost viraţi în contul lui Ivan 
Me§trovic 4.000 lei. După vizita sa în România, sculptorul a însărcinat un apropiat 
să transmită comitetului pentru ridicarea monumentului să achite o parte dintre 

15. Ibidem, f. 69- 70. 
16. Ibidem, f. 71. 
17. Ibidem, f. 133, 236. 
18. Ibidem, f. 77: Timişoara 300.000 lei, Constanta 200.000 lei, Braşov 300.000 lei, Arad 100.000 lei, 
Târgu Mureş 200.00 lei, Sibiu 200.000 lei, Cluj 200.000 lei, Oradea 200.000 lei. 
19. Ibidem, f. 101. 
20. Ibidem, f. 19. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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cheltuielile legate de transportul, ambalarea şi asigurarea monumentului, în valoarea 
de 46.666 dinari. 21 La 26 august 1937 a fost transferată suma de 1.082.747 lei către 
Ivan Mestrovic prin intermediul lui Ivo Tartaglia, aşa cum solicitase sculptorul 22 

Din cererea de scutire de comision pe care, din nou, comitetul o adresa ministrului 
de Finanţe la 11 august 1937, aflăm că „monumentul Ion I.C. Brătianu a fost adus 
la Bucureşti şi aşezat în piaţa nou deschisă în prelungirea Bulevardului Vintilă 

Brătianu."23 În aceeaşi zi, Al. Lapedatu îi cerea guvernatorului Băncii Naţionale să 
transfere în contul lui Mestrovic suma de 46.666 franci elveţieni.24 

La 29 octombrie 1937 Comitetul pentru ridicarea monumentului lui Ion I.C. 
Brătianu transmitea preşedinţilor de filiale ale P.N .L. următoarea invitaţie „Domnule 
Preşedinte, La 24 noiembrie, ziua celei de-a zecea aniversări a morţii lui Ion I.C. 
Brătianu, se va inaugura, în Capitala ţării, monumentul pe care Comitetul nostru l-a 

21. Ibidem, f. 46. În contractul semnat între Ivan Me§trovic şi Alexandru Lapedatu se stipulează un 
avans de 46.666 franci elveţieni dintr-un total de 140.000, Biblioteca Naţională a României, Colecţii 
speciale, Fond Brătianu, Dos. I, f. 12 - 13. 
22. Ibidem, f. 50. 
23. Ibidem, f. 52. 
24. Ibidem, f. 54. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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ridicat întru perpetuarea amintirii marelui român pe care Destinul istoric l-a sortit să 
prezideze istoricul act al unirii noastre naţionale. La această festivitate socotim că, în 
primul loc, trebuie să fie reprezentantul partidului pe care l-a condus cu atâta autoritate 
şi cu ajutorul căruia a putut înfăptui nepieritoarea sa operă politică şi naţională. Vă 
rugăm deci să designaţi persoanele (între 20-25) care să reprezinte organizaţiunea 
Dv. la inaugurarea monumentului, înaintându-ne din vreme (până la l O noiembrie) 
numele lor, că să ne îngrijim de primirea şi de participarea lor la festivitate. E necesar 

să vă asiguraţi vagonul pentru transportul lor la Bucureşti, aşa fel ca în dimineaţa 
zilei de 24 noiembrie să fie aici, iar seara să se poată întoarce acasă. Festivitatea va 
avea loc între orele 1 O şi 14. Fiecare delegaţie va aduce cu sine coroane sau jerbe de 
flori naturale spre a le depune ca omagiu pe monument. Pentru informaţia Dv. ţin să 
vă arăt că aceste dispoziţiuni le-am luat în înţelegere cu D-l. Preşedinte al Consiliului 
şi locţiitor, pentru cazul acesta, al şefului P.N.L. În acelaşi timp am trimis tuturor 
Prefecţilor din ţară o invitaţie, rugându-i să ia măsurile necesare ca la festivitate 
să fie reprezentată, simbolic, ţara întreagă, adică toate comunele (urbane şi rurale) 
din România întregită prin câte un reprezentant al lor. Aceasta, fireşte, independent 
de reprezentanţii organizaţiilor partidului nostru despre care v-am vorbit mai sus. 
În aşteptarea comunicării numelor delegaţilor organizaţiei Dv., vă rog, Domnule www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Preşedinte, să binevoiţi a primi încredinţarea distinsei mele consideraţiuni."25 

Din procesul-verbal al Comitetului din 8 aprilie 1938 reiese faptul că acesta a dispus 
pentru ridicarea monumentului de suma de 4.000.000 lei şi că plata către sculptorul 
Ivan Mestrovici a fost făcută integral. Totodată este menţionat că amenajarea pieţei 
în care a fost amplasat monumentul a fost întârziată de greutăţile întâmpinate în 
achiziţionarea terenului, cumpărat de Primăria Municipiului Bucureşti, cu sprijinul 
ministrului de Finanţe Mircea Cancicov, care a pus la dispoziţie fondurile necesare. 
O altă problemă întâmpinată a fost procurarea granitului necesar ridicării zidului 
împrejmuitor şi pavării aleilor, potrivit planurilor sculptorului, ce a necesitat o mare 
cantitate de granit, Comitetul mulţumind pentru ajutor Serviciului Gelogic şi Casei 
Porturilor care şi-au dat concursul pentru extragerea şi transportul acesteia. ,,În vederea 
eventualei inaugurări a monumentului, d-l Preşedinte Lapedatu arată că ar fi necesar 
să intervină în prealabil o înţelegere cu Primăria Municipiului, în [ceea] ce priveşte 
întreţinerea grădinii, construirea unui eventual grilaj, care să permită închiderea 
pieţei în timpul nopţii şi construirea unui grilaj care să împiedice numai trecerea nu 
însă şi vederea înspre grădina Bibliotecii, care din punct de vedere estetic formează 
un tot cu locul pe care se află actualmente monumentul." Revenind la întâzierea 
inaugurării monumentului, AL. Lapedatu menţionează „Timpul nefavorabil de la 
stărşitul lunii noiembrie, luptele electorale în plină dezvoltare la acea vreme, şi care 
nu asigurau o prielnică atmosferă unei manifestări de uniune naţională şi de unitate 
în simţire, iar pe de altă parte boala Doamnei Eliza Brătianu - cu toate că d-sa rugase 
Comitetul să nu ţină seama de acest impediment personal - au determinat amânarea 
inaugurării. Fixarea unei date este încă greu de făcut, dat fiind împrejurările actuale. 
D-sa roagă comitetul să hotărască în această privinţă." Membrii Comitetului decid 
că data inaugurării nu trebuie mai mult amânată şi consideră că Al. Lapedatu să 
hotărască acest lucru cu Eliza Brătianu, hotărâre pe care Comitetul o va primi.26 

La 27 noiembrie 1938 a avut loc ceremonia de inaugurare a monumentului lui Ion 
I.C. Brătianu. Iată scrisoarea trimisă de Alexandru Lapedatu preşedinţilor liberali 
din teritoriu: „Stimate şi iubite Domnule, Duminică 27 noiembrie a.c., împlinindu
se 11 ani de la trecerea lui Ion I.C. Brătianu în veşnicie, se va inaugura, în Capitală, 
monumentul ridicat de Comitetul nostru întru perpetuarea amintirii marelui Român, 
pe care Destinul l-a sortit a prezida, în fruntea Guvernului ţării, istoricul act al 
unităţii noastre naţionale. Ceremonia inaugurării va avea loc la orele 11 dimineaţă, 
în noua Piaţă Ion I.C. Brătianu, deschisă în strada Victor Emanuel, în legătură cu 
grădina „Bibliotecii Ion I.C. Brătianu". Serviciul religios va fi oficiat de I.P.S. Dr. 
Nicolae Bălan, Mitropolitul Ardealului, asistat de I.P.S. Visarion Puiu, Mitropolitul 

25. Ibidem, f. 144. 
26. Ibidem, f. 371 - 372. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



156 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXVIII 

Bucovinei şi de P.S. Efrem Enaceanu, locţiitorul Mitropoliei Basarabiei, cu clerici 
din tustrele provincii desrobite şi unite cu patria mumă la 1918. Vor rosti cuvântări: 

1. -1.P.S Mitropolit Dr. Nicolae Bălan, în numele Bisericii; 
2. - l.P.S Patriarh Dr. Miron Cristea, Preşedintele Consiliului de Miniştrii, în 

numele guvernului; 
3. - Dl. General Arthur Văitoianu, în numele foştilor luptători în războiul de 

întregire naţională; 
4. - Dl. Dr. C. Angelescu, în numele prietenilor, colaboratorilor şi aderenţilor 

politici ai lui Ion l.C. Brătianu; 

5. - Dl. Al Lapedatu, Preşedintele Comitetului pentru ridicarea monumentului; 
6. - Dl. General Victor Dombrowski, Primarul General al capitalei. 
La această ceremonie naţională au fost invitaţi - în afară de membrii Guvernului 

şi de reprezentanţii înaltelor autorităţi ale Statului - toţi cei ce, în decurs de aproape 
30 de ani, au fost, într-un fel sau altul, colaboratori ai lui Ion l.C. Brătianu - prieteni 
şi aderenţi ai săi. De asemenea personalităţi mai însemnate ale vieţii publice din 
acest timp şi membrii ai ordinului „Ferdinand I". Cum printre aceste 2 - 3 mii de 
invitaţi personal se găsesc foarte mulţi care şi-au schimbat între timp domiciliul, 
nu ne-a fost posibil a le cunoaşte exact adresa actuală. Vă rog deci ca, luând act de www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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aceasta, să comunicaţi tuturor acelor care, în calităţile de mai sus arătate, nu au primit 
invitaţii, ca şi celor care ar dori să participe la ceremonie, că le ţinem cu plăcere la 
dispoziţie invitaţiile trebuitoare. În acest scop se vor adresa, fie d-lui D. Angelescu, 
Calea Victoriei 34 (tel. 3.39.94), fie subsemnatului, Preşedinte al Comitetului, în 
Calea Victoriei 91 (tel. 3.29.94) în tot cursul săptămânii viitoare şi chiar în ziua de 
Duminică 27 noiembrie până la ora 10 dimineaţa. Un serviciu de ordine şi circulaţie 
va îndruma pe invitaţi la locurile designate, în jurul şi în faţa monumentului, atât 
pentru cei ce vor trebui să intre prin strada Biserica Amzei, cât şi pentru cei ce vor avea 
acces prin strada Victor Emanuel. În această privinţă, cum şi în orice alte chestiuni de 

organizare, biroul d-lui D. Angelescu va da toate informaţiunile necesare, în localul 
mai sus arătat. De încheiere, ţin să vă arăt că, potrivit regulamentului căilor ferate, 
invitaţii din provincie vor putea obţine o reducere de 45% pe căile ferate, dus şi 

întors, pentru grupuri de cel puţin 7 - 1 O persoane şi de 60% pentru grupuri mai mari 
de 50 de persoane. Pentru aceasta trebuie să vă adresaţi şi să luaţi direct înţelegere cu 
şefii staţiunilor de plecare [ ... ]"27 

Duminică, 27 noiembrie 1938, la orele 11: 15, a avut loc dezvelirea monumentului 

27. Ibidem, f. 380. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Ion I.C. Brătianu din strada Victor Emanuel, în prezenţa membrilor familiei, a 
membrilor guvernului şi a unei numeroase asistenţe. Serviciul divin a fost oficiat 
de către I.P.S. mitropolit Nicolae Bălan al Ardealului, I.P.S. Visarion mitropolitul 
Bucovinei, P.S. episcop Efrem, locţiitor de mitropolit al Basarabiei, P.S. episcop 
Popovici al Oradei, P.S. episcop Grigorie al Argeşului, P.S. episcop Nifon al Buşilor, 
P.S. arhiereu Veniamin, asistaţi de preoţii Gr. Antal şi diacon Teofil Ionescu, Uncu, 
Ionescu s.a. După ce I.P.S. mitropolit Nicolae al Ardeiului a citit rugăciunea sfinţirii 
monumentului, d-1. Al. Lapedatu a dezvelit statuia, dând la o parte valul care o 
acoperea, iar mitropolitul Nicolae a sfinţit monumentul. Au ţinut cuvântări mitropolit 
Nicolae Bălan al Ardealului, I.P.S. Patriarh dr. Miron cristea, dr. C. Angelescu şi Al. 
Lapedatu, gen. Victor Dombrowski, primarul general al Capitalei. 28 

Puterea instaurată în România după 6 martie 1945 cu ajutorul Armatei Roşii a 
reuşit la 30 decembrie 1947 să impună regelui Mihai abdicarea, România devenind 
Republică Populară. Acest lucru se făcea în concordanţă cu afirmaţia lui Stalin 
conform căreia un stat îşi poate impune sistemul social acolo unde armatele sale au 
ajuns.29 Comunismul ce trebuia să fie adoptat de către statele din sfera de înfluenţă 
a U.R.S.S. era după modelul sovietic în forma sa stalinistă, neacceptându-se nici o 
abatere de la acesta şi respingerea oricărei căi proprii către socialism. Se începea 
acum un proces de comunizare a României prin scoaterea în afara legii a partidelor 
politice „burgheze" şi arestarea liderilor acestora, naţionalizarea intreprinderilor 
şi a unor imobile şi terenuri. Acest proces însemna, între altele, rescrierea istoriei, 
denigrarea şi eliminarea vechilor elite politice, culturale şi militare şi a tot ceea ce 
însemna regalitatea. Unui astfel de demers nu i-au supravieţuit monumentele dedicate 
unor personalităţi sau unor categorii socio-profesionale, care s-au jertfit în Războiul 
Reîntregirii sau care au fost opozante ale expansiunii ruso-sovietice. 

Astfel că statuile lui Carol I, Lascăr Catargiu, Eugeniu Carada, I.C. Brătianu, 
Pache Protopopescu, Take Ionescu sau Monumentul Corpului Didactic din Bucureşti 
au fost dislocate din amplasament, multe dintre cele turnate în bronz fiind topite şi 
luând forma noilor „eroi" precum Lenin, Stalin sau Petru Groza. 

Şansa statuii lui Ionel Brătianu a fost că aceasta s-a cioplit în granit. Statuia fost 
depozitată iniţial la Mogoşoaia, ulterior fiind mutată la conacul Goleştilor din judeţul 
Argeş, de unde, la initiaţiva doamnei Ioana Brătianu, a fost readusă şi reamplasată în 
1991 pe locul iniţial din b-dul Dacia. 

28. Ziarul „Universul" din 30 noiembrie 1938, p. 3. 
29. Agresiunea comunismului în România, Voi.I, Documente din arhivele secrete, Ediţie îngrijită de 
Gh.Buzatu şi M.Chiritoiu, Editura Paideia, 1998, p. 9. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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SUMMARY 
One of the noted members of the Bratianu family - Jon I. C.Bratianu - has his 

monument stil! standing in Bucharest, in spite of the destructions mast ofthe interwar 
public statues underwent during the communist epoch. The monument, made of 
granite, is due to the Croatian sculptor Ivan Mestrovic, and was raised at the initiative 
of Elisa Bratianu, with the large support if the epoch authorities. The article presents 
the documents and actions that resulted in the making of one of the mast expressive and 
best esthetically achieved monuments in the Romanian Capital. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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SCRISORI 
DELAPAULCERNOVODEANU 

161 

dr. Mihai Sorin Rădulescu 

Graţie ospitalităţii publicistice a anuarului Muzeului de Istorie al Municipiului 
Bucureşti, am putut da la iveală de-a lungul anilor mărturii epistolare valoroase 
privitoare la câteva personalităţi puternic legate de oraşul Bucureşti: genealogiştii 
George O.Florescu şi Ferdinand Bartsch, arhitectul şi istoricul de arhitectură Nicolae 
Ghika-Budesti 1

• A venit acum rândul unui istoric de marcă, fost muzeograf în cadrul 
acestui muzeu, ale cărui preocupări istoriografice - de-a lungul întregii sale vieţi - au 
avut tangenţă cu istoria acestui oraş: Paul Cernovodeanu ( 1927 - 2006), membru de 
onoare al Academiei Romane. 

L-am cunoscut pe regretatul Paul Cernovodeanu la inceputul anilor '80, la 
şedinţele, atât de plăcute prin atmosfera lor elevată ştiinţific şi uman, ale Comisiei de 
Heraldică, Genealogie şi Sigilografie de pe lângă Institutul de Istorie „N.lorga", al 
cărei vicepreşedinte era, alături de regretata Maria Dogaru. Chiar dacă eram pe atunci 
doar elev de liceu sau mai târziu student la Facultatea de Istorie, distinsul istoric îmi 
acorda atenţie şi se manifesta cu simpatie faţă de preocupările mele privitoare la 
genealogiile unor personalităţi şi familii din trecutul românesc. Întotdeauna am găsit 
în domnia sa un interlocutor erudit şi înţelegător, care mă îndemna să mă aplec cât 
mai mult pe starea civilă şi pe documentele genealogice, oarecum în detrimentul 
tradiţiilor orale. Mai târziu aveam să-l am şef de colectiv în cadrul Institutului de 
Istorie „N.lorga" - al cărui director-adjunct şi era - şi aveam să preţuiesc felul său 
discret şi cu totul nerepresiv în care coordona colectivul său. 

Deşi avea reputaţia unui om cam insistent şi cu oarecari limite, regretatul Paul 
Cemovodeanu era dimpotrivă, în comparaţie cu foarte mulţi colegi de breaslă, un 
istoric cu orizonturi vaste, bun cunoscător al câtorva limbi străine, având în spate şi 
câteva sejururi de cercetare de anvergură în Occident. Şi mai ales ceea ce impresionau 
la el erau hărnicia bine canalizată şi varietatea preocupărilor. Dacă îmi pot permite 
această apreciere de la distanţa celor patru decenii care ne despărţeau ca vârstă, a fost 
unul dintre cei mai serioşi istorici pe care i-am intâlnit, îmbinând rigoarea metodei cu 
viziunea mai largă, deprinse amândouă de pe băncile strălucitei Facultăţi de Istorie 

1. Mihai Sorin Rădulescu, In jurul a două scrisori de la George D.Florescu, în "Bucureşti. Materiale 
de Istorie şi Muzeografie", voi.XX, 2006, pp.282-293. Idem, Corespondenta unei prietenii: George 
D.Florescu - Dinu Tărtăşescu, ibidem, voi.XXI, 2007, pp.65-105. Idem, Din corespondenta arhitectului 
Nicolae Ghika-Budeşti, ibidem, voi.XXIII, 2009, pp.169-202. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



162 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXVIII 

\ 

li ,_,L ... 7 
li ~ ~ .(.'eV~ . )/ llA'-u. - I . 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



PATRIMONIU ŞI MUZEOGRAFIE 163 

din Bucuresti din anii '40, pe care o urmase. Ucenicia la Gheorghe Brătianu şi la 
alţi maeştri ai domeniului a lăsat urme benefice. Deşi nu a părăsit România, Paul 
Cemovodeanu a reuşit să se realizeze pe deplin ca istoric, fără a face, în scris, absolut 
deloc compromisuri cu regimul comunist. Cu adevărat, nici o pagină publicată de Paul 
Cemovodeanu înainte de Decembrie '89 nu este tributară propagandei de dinainte, 
ceea ce e aproape o dovadă de măiestrie în raport cu ochii vigilenţi ai cenzurii. In 
spatele unei aparenţe de vetusteţe se ascundea un spirit viu şi destul de abil. 

Una dintre marile tristeţi ale vieţii sale - îl cunoşteam în momentul când s-a 
petrecut tragicul eveniment - a fost pierderea unicului său fiu Nicolae. Acesta, fiind 
student, s-a înecat într-un lac bucureştean. S-a spus că au fost cauze naturale, că a 
murit de inimă, nu am cum să verific diagnosticul. In orice caz, familia Cemovodeanu 
a fost mult afectată de regimul totalitar, primul care i-a căzut victimă fiind Ştefan, 
frate mai mic al istoricului, talentat şi promiţător genealogist, în special al familiilor 
boiereşti moldoveneşti. Din păcate, nu a apucat să publice, dar de la el au rămas 
mulţi arbori genealogici în manuscris, risipiţi prin diferite arhive personale. Poate 
că studiile genealogice româneşti în general ar fi arătat altfel dacă ar fi trăit Ştefan 
Cemovodeanu. Despre sfărşitul său există mărturia scriitorului Stefan J.Fay, un alt 
regretat membru al Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie de pe lângă 
Institutul de Istorie „N.Iorga". La 31martie1951, Stefan J.Fay nota în jurnalul său: 
„Seara în beciul lui Manole - urmărit şi el pentru părăsirea domiciliului obligatoriu 
şi trăind sub numele primului soţ al Micăi: George Petrescu. S-au adunat: Mica, 
Manole, Bichi Catargi, Ştefan Cemovodeanu, Voica, eu. Ştefan Cernovodeanu foarte 
deprimat. Trimisese fratelui său, Dan, deţinut la Canal, un pachet care i s-a întors, 
de unde deduce că fratele său ar fi murit. Cei trei fraţi Cernovodeanu2 foarte uniţi 
între ei. Pe la orele 11, Ştefan şi Bichi pleacă. Noi ne culcăm. Pe la 12 noaptea bătăi 
în geam. Era Bichi care ne chema, pe Manole şi pe mine, să venim iute că Ştefan 
s-a otrăvit. Bichi abia se despărţise de el, la uşa casei lui, şi, sosind acasă, primeşte 
un telefon de la Cernovodeanu - tatăl. Voica cere să se ducă ea cu Manole, pentru 
a lua legătura cu doctorul Spiru Constantinescu, soţul Michetei3, actualmente şeful 
laboratoarelor de igienă pe Bucureşti. Sosind însă acasă la familia Cemovodeanu, 
l-au găsit pe Ştefan mort. Se otrăvise cu cianură de potasiu, moarte instantanee. 
(Multe luni mai târziu s-a aflat că Dan Cernovodeanu trăia. Pachetul se întorsese pur 
şi simplu fiindcă, în procesul de nimicire a deţinuţilor, se suprimase orice drept de 
primire a pachetelor sau a contactelor cu familia)"4

• 

2· De fapt au fost patru fraţi Cemovodeanu, cel mai mare ca vârstă - dar mai puţin cunoscut - fiind 
inginerul Ion Cemovodeanu. 
3· Micheta era sora lui Mircea Vulcănescu. 
4. Ştefan J.Fay, Caietele unui fiu risipitor, Bucureşti, Ed.Humanitas, 1994, pp.49-50. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Potrivit unor informaţii orale care circulau în high-life-ul bucureştean, Ştefan 
Cemovodeanu ar fi avut o relaţie cu un diplomat de la Legaţia elveţiană şi fiind 
şantajat de Securitate să colaboreze, a preferat să-şi pună capăt zilelor. Oricum ar fi, 
moartea lui Ştefan Cemovodeanu - o tânără speranţă nerealizată a ştiinţelor auxiliare 
româneşti - rămâne legată de mizeriile perioadei instaurării regimului comunist. 

Celălalt frate, Dan Cemovodeanu, a fost cunoscut mai ales prin faptul că s-a 
numărat printre colegii de clasă ai Regelui Mihai. A şi fost, după Decembrie '89, 
unul dintre artizanii mişcării monarhiste, nu cu prea mare succes. Dan Cemovodeanu 
împărtăşea ceva din hărnicia fraţilor săi mai mici Paul şi Ştefan, dar în alt domeniu, 
cel al heraldicii pe care a ilustrat-o cu multă strălucire. În anii '90 a ţinut un curs de 
heraldică în cadrul Facultăţii de Istorie din Bucureşti, curs îndeaproape inspirat din 
teza sa de doctorat, susţinută la Paris5• M-am numărat printre cei doar doi audienţi ai 
acestui curs, frecvenţa atât de scăzută nefiind de natură să-l descurajeze pe bătrânul 
dar optimistul heraldist. Stabilit în capitala Franţei în anii '70, după ce tăcuse un 
stagiu substanţial în închisorile comuniste, Dan Cemovodeanu a reuşit să participe 
la multe reuniuni internaţionale în domeniul heraldicii şi sigilografiei şi să publice o 
sumedenie de articole în reviste străine de acest profil. Îmi amintesc că m-a întrebat 
odată, fiind în casă la prietenul Gheorghieş Lecca, la Paris: având în vedere că mă 
ocup atât de intens de cercetări genealogice, din ce familie boierească mă trag oare? 

Chiar dacă era uneori fantezist în explicaţii, heraldica românească nu poate fi 
concepută fără Dan Cemovodeanu, după cum, dacă ar fi trăit şi ar fi putut publica, nici 
progresele genealogiei româneşti nu s-ar fi tăcut fără Ştefan Cemovodeanu. Vocaţia 
celor doi a găsit însă o compensaţie şi o împlinire în opera şi activitatea fratelui istoric, 
rămas la Bucureşti. Bosa trecutului şi a genealogiilor venea la fraţii Cemovodeanu 
fireşte de la propria lor ascendenţă, atât pe filiera patemă cât şi maternă. Despre acest 
subiect am discutat în repetate rânduri, mai ales cu Paul Cemovodeanu care avea 
o viziune mai obiectivă. Dan Cemovodeanu, care schimbase altădată informaţii şi 
opinii genealogice cu un maestru al domeniului - l-am numit pe George D.Florescu 
- credea în identitatea dintre familia Cemovodeanu-Damari, de mari dregători din 
veacul XVIII şi familia Cemovodeanu, de mică boierie din secolul XIX, din care 
proveneau fraţii Cemovodeanu6

• Paul Cemovodeanu era mult mai sceptic în această 
privinţă şi personal sunt înclinat să-i dau dreptate. Dar chiar dacă Cemovodenii lor 
nu erau aceiaşi cu cei mai sus situaţi din epoca fanariotă- cu mariaje sus-puse-, fraţii 
Cemovodeanu descindeau pe linie feminină dintr-o familie cu rezonanţă în vechiul 

5. Dan Cernovodeanu, Evolutia anneriilor Tărilor Române de la aparitia lor si până în zilele noastre 
(sec.XIII - XX), Brăila, Muzeul Brăilei - Editura Istros, 2005. 
6. Idem, Heraldica si onomastica în slujba genealogiei: cazul familiei Cernovodeanu (sec.XVIll- XIX), 
în "Arhiva Genealogică", serie nouă, V(X), 3-4, 1998, pp.267-274. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Bucureşti, boierii Bărbăteşti, ctitori a două biserici în oraşul de pe Dâmboviţa. Pe 
de altă parte, tot pe linie maternă scoborau din familia boierească Ciocârlan din 
Targovişte, prin care se înrudeau cu cantăreaţa Hariclea Darclee şi cu pictorul Petre 
Iorgulescu-Vor. Bunicul lor matern, arhitectul Ştefan Ciocârlan (1856 - 1937), s-a 
numărat printre primii publicişti de arhitectură de la noi, fiind şi autorul unor proiecte 
de clădiri în Bucureşti. 

Am stat mult în cumpănă dacă să încredinţez tiparului epistolele de mai jos, 
ceea ce explică de ce nu le-am publicat până acum. Pentru cunoaşterea unui istoric 
reprezentativ cum a fost regretatul Paul Cernovodeanu, ele sunt folositoare şi 

instructive. Câtă seriozitate şi aplicaţie punea şi doar în aceste epistole trimise unui 
mult mai tânăr coleg de la Institutul de Istorie „N.Iorga", aflat la studii în Franţa şi 
în Germania! În ultima dintre ele este vorba de decesul genealogistului Alexandru 
V.Perietzianu-Buzău (1911 - 1995), la a cărui înmormântare a luat parte. Deţin de 
la Paul Cernovodeanu o schiţă cu locul de la cimitirul Bellu în care a fost îngropat 
bătrânul nostru prieten, pentru care domnul Cernovodeanu nutrea simpatie şi preţuire. 
Datorită pasiunii şi activităţii febrile a regretatului Alexandru V.Perietzianu-Buzău, 
încetarea sa din viaţă constituie un moment însemnat pentru însăşi dezvoltarea 
disciplinei. Cât de bizar a fost faptul că decesul acestuia a survenit câteva zile după 
comemorarea la Academia Română a istoricului şi genealogistului Ioan C.Filitti, 
de care Alexandru V.Perietzianu-Buzău era legat prin fire de rudenie, de afinitate 
profesională şi umană. 

Fie ca scrisorile de faţă - împreună cu multe alte documente care vor putea fi date 
la iveală în viitor - să contribuie la cunoaşterea personalităţii unui istoric remarcabil, 
care deşi a trăit şi a lucrat sub regimul comunist, a perpetuat în timpul acestuia 
spiritul istoriografiei româneşti tradiţionale. Opera sa vastă ilustrează un fenomen 
care va trebui luat foarte în serios: continuitatea României necomuniste în vremea 
regimului totalitar. 

Documente epistolare 

1) 31 ianuarie 1992, Bucureşti. Scrisoare a lui Paul Cernovodeanu către 
Mihai Sorin Rădulescu aflat la studii de masterat în Franţa, în care îi solicită să facă 
cercetări în legătură cu pictorul brazilian Rodolfo Amoedo, autorul unui portret al 
hunicului său matern, arhitectul Ştefan Ciocârlan. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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"Bucureşti 31 ianuarie 1992 

Dragă Domnule Miki, 

Nu m-am înşelat atunci când m-am adresat d1310 pentru a întreprinde cercetări 
<<detectivistice>> în probleme atât de dificile. In ceea ce priveşte Lescalopier7 şi 

bunicul meu8
, datele pe care mi le-ai procurat sunt excelente şi îţi sunt mai mult decât 

recunoscător - Ai trecut toate "testele" cu "foarte bine" şi aceasta demonstrează cu 
toată evidenţa calităţile d1310 de cercetător şi genealog înnăscut. Deci nici nu mai pun 
la îndoială rezultatele lucrării ce o întreprinzi pentru INALCO despre elite9

; prevăd 

pentru d13 un viitor strălucit şi mă bucur că dai totodată strălucire prin munca d1310 

Institutului <<N.Iorga>>. Inainte de a-ţi mulţumi înc-odată şi pentru felicitările de 
Anul Nou pe care ţi-l doresc numai plin de succese şi a te informa despre unele 
activităţi de aici, trebuie să-ţi mărturisesc că sunt nevoit să pun din nou la încercare 
remarcabilele d1310 însuşiri de Sherlock Holmes. <<Cazul>> este mai greu decât îmi 
închipuiam şi acesta este al pictorului brazilian Rodolfo Amoedo10

• Din datele de 
care dispun din lucrarea 150 Anos de pintura no Brasil, Rio de Janeiro, 1989 la 
articolul despre pictorul amintit, se notează că el s-a născut la 11 decembrie 1857 
la Salvador. Bahia, ca fiu al lui Carlos Amoedo şi al Levlindei Amalia Amoedo. A 
plecat la Paris în mai 1879 să studieze la Ecole des Beaux Arts, având ca profesori 
pe Alexandre Cabanei şi pe celebrul Puvis de Chavannes, stând în capitala Franţei 
până în 1887. Deci Adolphe Amoedo, născut la Rio de Janeiro la 12 decembrie 
1859, înscris tot la Beaux Arts, oricât ar părea de curioasă coincidenţa, nu poate fi 
confundat cu Rodolfo - Să fi fost un frate al său mai tânăr sau matricola găsită de d13 

conţine grave inexactităţi? Rodolfo Amoedo a expus la Paris în 1882 şi 1887; deci 
trebuie să fi existat cataloage ale expoziţiilor picturilor sale. Vezi dacă poţi folosi 
cumva bibliografia dată de Thieme - Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden 

7 Paul Cemovodeanu, Călătoria lui Pierre Lescalopier în Tara Românească si Transilvania la 1574, în 
"Studii şi Materiale de Istorie Medie", voi.IV, 1960, pp.433-463. Idem, Le voyage de Pierre Lescalopier 
a travers !'Europe Centrale C1574), în "Revue Roumaine d'Histoire", t.7, nr.3, 1968, pp.371-383. 
8· Mihai Sorin Rădulescu, Documente franceze despre arhitectul Stefan Ciocârlan, în idem, Memorie si 
strămoşi, Bucureşti, Ed.Albatros, 2002, pp.188-196. 
9 Era vorba de o lucrare de masterat - numit în Franţa "Diplome d'Etudes Approfondies" (DEA) -
susţinută în iunie 1992 la Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), sub 
îndrumarea prof.dr.Catherine Durandin. Lucrarea de masterat a fost apoi dezvoltată într-o teză de 
doctorat susţinută în cadrul aceleiaşi instituţii, în ziua de 12 aprilie 1995, sub coordonarea aceleiaşi 
profesoare. Teza a văzut lumina tiparului cu titlul Elita liberală românească 1866 - 1900, Bucureşti, 
Ed.Ali, 1998. 
10· Archives Nationales, Paris, fonds Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts, cota AJ52 250 
(microfilm). www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Kiinstler, Leipzig, I, 1907, p.419 şi E.Benezit, Dictionnaire critique et documentaire 
des peintres. sculpteurs. dessinateurs et graveurs, I, Paris, 1960, p.148. Cred că 
lucrarea lui E.Acquarone şi A.de Quieroz Vieira, Obras primas de Rodolfo Amoedo, 
Rio de Janeiro, 1941 nu se găseşte prin bibliotecile pariziene. După părerea mea ar 
trebui văzute cataloagele de elevi ale lui Cabanel şi Puvis de Chavannes între 1879 
- 1887 dacă mai există şi mai ales cataloagele expoziţiilor lui Amoedo din 1882 şi 
1887, dacă ar fi cumva la Bibliotheque Nationale. Nu ştiu dacă şi cum funcţionează 
la Paris un Institut de istoria artelor; poate că de acolo ai putea găsi un fir. In sfârşit, 
aceasta e ultima speranţă de a mai găsi ceva, căci din cele cât m-am interesat eu la 
prof. Donato Mello Jr. din Rio de Janeiro, perioada <<pariziană>> a lui Amoedo 
este foarte puţin cunoscută acolo iar tabloul pictat al bunicului meu în 1882, absolut 
ignorat. Problema s-a mai complicat şi cu acest misterios Adolphe Amoedo, încât 
enigma a devenit şi mai obscură - Nu doresc să-ţi iroseşti timpul, deoarece şi aşa ai 
făcut enorm pentru mine, dar undeva ambiţia şi amorul propriu mă îndeamnă - ca şi 
instinctul că nu greşesc - că soluţia nu poate sta decât în mâinile unui investigator 
calificat ca dia. Deci, în afara arhivelor Şcoalei de Belle Arte, unde se pare că ai 
epuizat toate posibilităţile de a mai găsi ceva, ar rămâne Bibliotheque Nationale şi 
vreun Institut de istoria Artei, precum şi unele materiale privind pe Cabanel sau Puvis 
de Chavannes, ca profesori ai lui Amoedo. Nu cred că nu există la Paris specialişti 
în istoria artei care să ignore absolut totul despre Amoedo, mai ales că a expus în 
capitala Franţei, în două rânduri, la 1882 şi 1887. Ori anul 1882 este cel <<fatidic>> 
în care a executat portretul bunicului meu. E ultima încercare la care mai apelez la 
dta şi dacă găseşti ceva, meriţi doctoratul în genealogie cu <<magna cum laude>>. 
Iar dacă nu, tot îţi voi mulţumi călduros că te-ai străduit şi că ai încercat să mă ajuţi 
în această <<enigmă>> braziliană cu conotaţii franco-române. 

Acum în ceea ce priveşte noutăţile din ţară, doresc să-ţi spun că amicul Gorovei 
organizează în iunie la Iaşi al III1e• simpozion de genealogie - unde regret foarte mult 
că nu poţi participa - având ca tematică două puncte: I Memoria genealogică II 
Inrudire şi strategii familiale - M-am înscris la primul punct cu o comunicare despre 
importanţa tabelelor de ascendenţi (Ahnentafeln) pentru genealogia istorică (oameni 
de stat, familii domnitoare etc.) prefaţând preocupările mele în materie despre care 
ţi-am mai scris. 

În altă ordine de idei am alcătuit un mic articol pentru <<Revista de istorie şi 
teorie literară>> referitor la biografia publicistului Scarlat Tâmpeanu ( c.1783 -
1856)11 , treti-logofăt, serdar (1837) şi paharnic (1841). Era fiul unui Barbu, a locuit 

I I· Paul Cemovodeanu, Contributii privitoare la biografia si activitatea publicistului Scarlat Tâmpeanu 
(1783 - 1856), în "Revista pentru Istorie şi Teorie Literară", t.40, nr.l-2, 1992, pp.155-161. Despre 
interferenţele dintre studiile genealogice şi cele de istorie literară, vezi idem, La genealogie. auxiliaire www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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în Bucureşti pe Podul Calicilor în Mahalaua Vlădica, a avut ca soţie pe o Maria şi un 
frate, Nicolae, trăitor la Piteşti în 1850. Nu ştiu ce rudă era cu un Ioniţă Tâmpeanu, 
<<conţipist>> la 1853. Soţii Scarlat şi Maria Tâmpeanu au murit respectiv la 31 mai 
1856 şi 29 ianuarie 1860, fiind înmormântaţi în cimitirul Bisericii Icoanei, unde mai 
există o stelă funerară şi o lespede mai nouă din 1902, cu numele lor, în locul celor 
originale dispărute - ln fişierul Şt.Grecianu de la Academie n-am găsit nimic despre 
familia Tâmpeanu şi nici inginerul Muşat nu ştia nici el ceva. Dl Perietzeanu mi-a spus că 
ar fi fost rudă cu Clincenii, dar n-am găsit aşa ceva. Oricum, îmi pare bine că am conturat 
puţin biografia acestui modest traducător din Halima, Metamorfozele lui Ovidiu, Diego 
Hurtado de Mendoza, Voltaire, Chateaubriand, Bossuet, Massillon, Fenelon etc. 

Am informaţii că la toamnă se va reînfiinţa Şcoala superioară de arhivistică şi 
paleografie de pe lângă Arhivele Statului, unde după ce-ţi vei lua doctoratul, vei 
merita din plin să ocupi catedra de genealogie - Îţi urez mult spor în activitatea d1a1

e 

laborioasă pentru <<memoire de D.E.A.>> şi alte cercetări şi nu te supăra dacă te 
sâcâi cu Amoedo. Numai dacă poţi şi mai ai timp - Rămân al d1a1e sincer obligat, Cu 
toată preţuirea şi prietenia 

Paul Cemovodeanu" 

2) 5 aprilie 1992, Bucureşti. Scrisoare a lui Paul Cernovodeanu către Mihai 
Sorin Rădulescu, aflat la studii în Franţa, în care îi comunica ultimele noutăţi din 
domeniul cercetărilor genealogice româneşti. Este vorba mai ales de căutările 
genealogistului Alexandru V.Perietzianu-Buzău în legătură cu "Demetrios Parepa, 
Baron de Boyesku ", care au dus la publicarea unui articol în revista "Muzica". 

"Domnului Mihai Rădulescu 
3 Rue des Carmes 
75005 Paris - Prin bunăvoinţa d1ui profesor Petre Ş.Năsturel -

5 aprilie 1992 

Dragă Domnule Miki, 
Am primit scrisoarea d1a1e din 19 I III a.c. cu toate lămuririle despre Amoedo 

de l 'histoire litteraire en Roumanie, în Recueil du 11 e Congres Intemational des Sciences GenealogiQue 
et HeraldiQue, Liege, 29 mai- 2juin 1972, pp.139-144 + 2 anexe. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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pentru care îţi mulţumesc foarte mult. Acum pot considera dosarul acestui artist ca 
fiind destul de complect şi apt pentru a constitui subiectul unei comunicări. Iţi rămân 
mai mult decât îndatorat şi te felicit pentru dibăcia d1a1

e <<sherlock-holmească>> [sic 
!) de a afla în biblioteci şi arhive tot ce se putea găsi la Paris asupra lui. In felul acesta 
cunoştinţele d1a1

e biografo-genealogice au păşit şi peste Atlantic. Meriţi, cu prisosinţă, 
diploma <<Magna cum laude>>! 

L-am întâlnit pe dl.Gorovei acum vreo două săptămâni, venit în treacăt pe la 
Bucureşti şi m-a informat că toate comunicările de genealogie ţinute la Iaşi în 
sesiunile din 1990 - 1991 le va tipări reunite într-un singur volum. De asemenea m-a 
înştiinţat că <<Anuarul Institutului ... >> din Iaşi pe 1990 este dat la tipar, fără a mai 
avea proporţiile celor tipărite odinioară. Este şi firesc, dar sunt convins că va fi la fel 
de interesant şi substanţial ca şi celelalte. 

Acum la capitolul <<diverse>> doream să te binedispun cu două imposturi 
genealogice, dintre care ultima este de <<marcă>>. Am primit acum o lună de la o 
d"a(dşoara ?) Mary Stratton din Oakland (USA) o scrisoare cu rugămintea ca Institutul 
(recte Comisia de genealogie) să-i comunice date despre <<Demetrios Parepa, Baron 
de Boyesku (!),a Wallachian Bojar>>, care din căsătoria cu o cântăreaţă engleză, a 
avut o fiică născută în 1836, tot artistă. Am discutat cu d.Sandu Perieţeanu care mi-a 
găsit o familie de boiernaşi Parepa (din jud.Prahova) încă de la începutul sec.XVIl12

, 

dar problema cu <<baronia>> de <<Boyescu>> rămâne mai încurcată. Este posibil 
ca familia Parepa să fi avut ca posesiune satul Bueşti (jud.Ialomiţa) sau ca mama 
amintitului <<Demetrios>> să fie născută din neamul boiernaşilor Buescu, ceea ce 
e mai puţin probabil. 

Din toată această <<şaradă>> genealogică rămâne valabilă doar aserţiunea că la 
începutul sec.XIX, un boiernaş din neamul Parepa <<şi-a luat valea>> în Anglia, 
pripăşindu-se ca un pribeag pe acolo şi dându-şi fumuri şi aere de aristocrat s-a 
<<baronit>> spre a se arăta grozav în faţa cântăreţii londoneze. E posibil să fi 
avut şi ceva parale din vreo negustorie oarecare. Iată aşadar un aspect insolit al 
<<relaţiilor>> româno-engleze ce trebuie desluşit. A doua <<comedie>> este şi mai 
gogonată şi vine tot din ţara <<perfidului>> Albion. Un medic londonez s-a adresat 
drului Gheorghe Brătescu care la rândul lui m-a consultat pe mine în privinţa unui 
<<Marin Brâncoveanu>>(!) născut la Bucureşti la 23.02.1886 având ca părinţi pe 
un Eduard (sic ! ! ! ) şi o Elizabeta Brâncoveanu. In mod suspect, în scrisoare se afirmă 
că <<ramura familiei se trage, pare-se, din părtile lasilor>> (! !). După studii, junele 
pleacă la 1907 în India, unde lucrează până în 1914 la un ziar din Calcutta <<The 
Englishman>> după care devine ofiţer de carieră în armata colonială engleză din 

12. Alexandru V.Perietzianu-Buzău, O mare soprană: Eufrosina Parepa - Rosa, în "Muzica", nr.4 I 
1992, pp.139-143. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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India, apoi din Regatul Unit, ajungând la gradul de căpitan. Şi acum <<surpriza cea 
mare>> ! Naivul medic londonez a trimis drului Brătescu şi <<blazonul familiei>> 
(un desen în xerox), care ce crezi că reprezintă? Nici mai mult, nici mai puţin decât 
stema Bucureştilor, cu o coroană murală şi deviza <<Patria şi Dreptul meu>>. lată, 
dragul meu, ce bazaconii apar despre noi în sobra capitală britanică13 • Ce să ne mai 
mirăm atunci de <<contele>> Dracula? Trimiţându-ţi multe complimente de la 
colegi, urându-ţi mult succes în activitatea ce o desfăşori şi mulţumindu-ţi înc-odată 
pentru datele trimise. Rămân al d1a1•, cu multă prietenie 

Paul Cemovodeanu" 

3). 7 mai 1992, Bucureşti. Scrisoare a lui Paul Cernovodeanu către Mihai Sorin 
Rădulescu, aflat la studii la Paris, în care îi împărtăşea noută/i despre cercetările 
genealogice româneşti. De asemenea, îi solicita iriforma/ii despre familiile 
Mavrocordat de la Dângeni Oud.Botoşani) şi Pleşoianu. 

„3 Rue des Carmes 
Residence des Carmes 
Chambre 24 

Dragă Domnule Miki, 

Prin bunăvoinţa d1"i profesor Petre Ş.Năsturel 

7.05.1992 

Iţi mulţumesc foarte mult pentru ultima d1a1e scrisoare ca şi pentru amabilele urări 
de Sfintele Paşti. Iţi urez şi eu <<Hristos a înviat>>, deşi cu întârziere, dar din toată 
inima. Activitatea genealogică din jurul meu se înteţeşte şi-ţi resimt lipsa, deoarece 
la unele probleme concursul d1a1• mi-ar fi indispensabil - Mai întâi a venit pe la 
mine la Institut un domn Dombrovski din Miinchen (văr cu Nina Dombrovski, fiica 
fostului primar al Capitalei, generalul Victor Dombrovski) care susţine că descinde 
prin femei dintr-o ramură moldovenească necunoscută a Mavrocordaţilor1 4, care este 
respinsă însă în lucrarea lui Mihai Sturdza. Ar fi vorba de scoborâtorii unui Ioan 
Mavrocordat căsătorit cu o Ralu Rosetti: acest Ioan ar fi fratele lui Alexandru vodă 
Mavrocordat Delibei. Se pare că această familie s-ar numi în realitate Mavrogordat 

13. Paul Cemovodeanu a fost preocupat şi de o altă descendenţă ipotetică a Brâncovenilor, vezi idem, 
O pretinsă descendenţă a domnului Constantin Brâncoveanu în Georgia. Studiu de caz, în „Arhiva 
Genealogică", serie nouă, V (X), 3-4, 1998, pp.27-34. 
14. Este vorba de Mavrocordaţii de la Dângeni (în fostul judeţ Dorohoi), din care există descendenţi şi 
astăzi în Bucureşti. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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şi că n-are nici o legătură cu cea princiară. Ştii ceva despre aceasta ? 
Apoi altă poveste - In ceea ce priveşte familia paşoptistului colonel Nicolae 

Pleşoianu, oltean, nu ştiu exact dacă este totuna sau diferită cu aceea a Ancuţei 
Pleşoianu, prima soţie a generalului Gheorghe Magheru 15• Dl Perietzeanu nu mai 
are la dânsul tabelele genealogice şi nu-şi mai aminteşte iar dl.Dan Pleşia nu este 
interesat de sec.XIX pe care îl cunoaşte mult mai puţin. Sper că atunci când te vei 
întoarce în ţară să-mi poţi fumiza amănunte mai precise. 

În cadrul unei viitoare şedinţe a comisiei noastre d. Şerban Rădulescu-Zoner o 
să ne prezinte o serie de membri necunoscuţi ai familiei Brătianu 16 , încă nelegaţi 

de principalul lor arbore genealogic - El lucrează - ca şi d-ta - pentru un program 
al elitelor, în cadrul temei propusă de d"" Catherine Durandin, oprindu-se asupra 
personalităţii lui Ion I.C.(lonel) Brătianu şi familiei sale. Sper că avansezi cu spor 
în lucrările d1310 şi aştept cu nerăbdare - ca şi alţi colegi - reîntoarcerea d1310 în iunie 
pentru a pune la punct proiectele comune. 

Asigurându-te de toată prietenia şi preţuirea mea, îţi urez spor la muncă şi numai 
succese. Al D1310 sincer 

Paul Cemovodeanu" 

4.) 3 februarie 1995, Bucureşti. Scrisoare a lui Paul Cernovodeanu către Mihai 
Sorin Rădulescu, aflat la Paris pentru susţinerea doctoratului, în care îi comunica 
date despre ascendenţa franceză a familiei regale a României. 

"Bucureşti 3.02.1995 

Dragă Domnule Miky 

Iţi mulţumesc mult pentru scrisoarea D1310 din 26.01. a.c. care mi-a făcut mare 
plăcere. Imi pare bine că te-ai instalat convenabil la Paris şi că ai aranjat cu Mm• 
Durandin subiectul tezei de doctorat. Este drept că mai ai de furcă în această privinţă, 
dar ştiu că nu te sperie munca şi că ai să poţi răzbi până la capăt ca să obţii acest 
doctorat necesar la Paris. 

15. Despre familia Pleşoianu, vezi Dan V.Plesoianu, Plesoienii, in "Magazin Istoric'', 6, 1995, pp.37-
39; 7, 1995, pp.53-55. Idem, Cronica unei familii: Plesoienii de Romanati, in "Revista Istorică'', serie 
nouă, t.Vl, nr.1-2, ian.-febr.1995, pp.135-158. 
16. Şerban Rădulescu-Zoner, Dana şi Dumitru Bleoancă, Noi date privind genealogia familiei Brătianu, 
în "Revista Istorică", t.4, nr.1-2, ian.-febr.1993, pp.178-180. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Doresc să-ţi mulţumesc, totodată, foarte mult pentru pachetele cu cărţi remise d1ui 

Năsturel şi fratelui meu pentru care îţi rămân foarte îndatorat. Am primit confirmarea 
de la sus amintitul prieten ca şi necrologul publicat în <<Lupta>> pentru Nicoară 
Beldiceanu, la fel ca şi memorialul întocmit pentru acelaşi de Eugen Lozovan. 

Să-i spui d1ui Năsturel că am să-i scriu foarte curând după data fatidică de 7 şi 8 
februarie a.c. în care se va discuta la Academie soarta Institutelor şi a direcţiilor lor. 
Vom vedea cine va mai rămâne în funcţie sau nu şi ce ne rezervă viitorul la toţi. Să 
sperăm că totul va ieşi bine. 

In legătură cu lămuririle pe care mi le ceri privind ascendenţa franceză a regilor 
României, îţi reproduc după Sever de Zotta, Cei 64 strămosi ai A.S.R.Principelui 
Carol din< <Arhiva Genealogică>>, anul II, ian. - martie 1913, datele ce te interesează. 
Astfel în tabelul 8 întâlnim următoarele: 

Pierre Murat oo Jeanne Loubieres 
căs.La Bastide Murat 

Emeric d 'Astorg oo Marie Alanyon 
căs.Vaillac 1760 (?) 

22.II.1746 
n.La Bastide Murat n.La Bastide Murat (?) 
22 XI 1721 + Idem 1722 (?) + La Bastide 

n.La Bastide Murat 1721 n.? 

27 VII 1799 Murat 11 III 1806 

I 
Pierre Murat 

căs.La Bastide Murat 
28 II 1783 

+? 

I 
Louise d 'Astorg 

n.La Bastide Murat 
27 XI 1748 + Idem 
8 X 1792 

n.La Bastide Murat 23 X 
1762 +Idem 31V1832 

I 

Marie Antoinette Princesse Murat 
n.Cahors (Lot) 3 I 1793 + Sigmaringen 19 I 1847 

oo Paris 4 II 1808 Karl Anton I Prinz von Hohenzollem 
Sigmaringen (n.Kim (?) 20 II 1785 + Miinchen 11 III 1835) 

(bunicii patemi ai regelui Carol I) 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Planşa 9: 

Claude de Beauhamais oo Marie Frarn;:oise 
Comte de Roches-Baritaud Mouchard de 

Chaban 

Claude 
Marquis de 
Lezay-Mamesia 

Marie 
Marquise de 
Nettancourt de 

căs.Paris III 1753 
Vaubecourt 

căs.3 III 1766 (?) 

n.Rochefort 16 I 1717 
+ Paris 25 XII 1784 

I 

n.Paris II 
1738 (?)+Paris 

n.Metz 26 VIII 
1735 + Besarn;:on 

I 
Frarn;:ois Claude comte de Claudine Marquise de 
Beauhamais, pair de France Lezay - Mamesia 

căs. 15 VII 1774 (?) 

n.? 
+? 

n.La Rochelle 26 IX 1756 
+ Paris 1 O I 1819 

n.Castel Montonne 1768 (?) 
+Paris 10 IV 1792 

I 
Stephanie Princesse de Beauhamais 

n.Paris 28 VIII 1789 + Nice 29 I 1860 
oo Paris 8 X 1806 Karl Ludwig grand duc de Baden (n.Karlsruhe 

8 VI 1786 + Rastatt 8 XII 1819) 
(bunicii materni ai regelui Carol I) 

Izvorul principal la care trimite Sever de Zotta este: De Courcelles, Histoire des Pairs 
de France, vol.1-IV, VI. Desigur că în afara monografiilor nobiliare va trebui să cercetezi, 
în măsura posibilităţilor şi genealogii locale sau registre parohiale, pietre de mormânt etc. 
Nu ştiu dacă vei avea timp pentru toate acestea. Oricum, merită să încerci. 17 

Te-aş ruga la rândul meu să cauţi dacă poţi să-mi identifici cine era principele de 
Hessen-Darmstadt, care a fost propus în 1774 să devină <<rege al Daciei>>, într-un 
proiect nerealizat al Ecaterinei a II• ? Poate a fost cumva general în armata rusă ? 
Dacă nu te oboseşte şi ai timp încearcă să mi-l găseşti; poate era rudă şi cu Friedrich 
II al Prusiei sau cu Maria Theresia a Austriei. Astfel s-ar explica planurile ţarinei. 
Rămâne de văzut. 

17. Mihai Sorin Rădulescu, Despre ascendenta franceză a dinastiei regale a României, în „Arhiva 
Genealogică", serie nouă, IV (IX), 3-4, 1997, pp.259-270. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Te las acum, dragul meu şi sper că într-o viitoare scrisoare te voi lămuri şi pe D1
• 

de soarta Institutului şi a noastră a tuturor. 
Cu toată prietenia 
Paul Cemovodeanu" 

5.) 20 iulie 1995, Bucureşti. Scrisoare a lui Paul Cernovodeanu către Mihai Sorin 
Rădulescu, aflat într-un stagiu de cercetare la Institut far Europiiische Geschichte 
din Mainz. In scrisoare este vorba de subiectul de cercetare al destinatarului, privitor 
la studen/ii români la universită/ile germane în sec.XIX - prima jumătate a sec.XX, 
precum şi la alte interferente culturale şi politice româno-germane. 

„Bucureşti 20 iulie 1995 

Dragă Domnule Miky, 

M-a bucurat mult primirea scrisorii Dtale din 7.07. a.c. şi faptul că ai ajuns cu 
bine şi te-ai instalat confortabil la Mainz, unde poţi să-ţi desfăşori, în condiţii bune, 
activitatea. Desigur, va trebui mai întâi să vezi ce <<recoltă>> îţi pot da bibliotecile 
(presupun că sunt mai multe) din Mainz. Părerea mea este că nu trebuie să te limitezi 
doar la subiectul ce ţi l-ai propus, adică detectarea studenţilor români la universităţile 
germane, ci poţi să abordezi în genere orice contact româno-german, cu prioritate 
(pentru că aceasta îţi este specialitatea) cel de ordin genealogic. Pentru studenţi 
ţi-ar fi necesare cercetări la universităţile din Heidelberg, Miinchen şi bineînţeles 
Berlin, dar desigur în limitele bursei ce îţi este afectată. Mă miră constatarea că la 
biblioteca Institutului unde ai fost repartizat nu există un fond prea bogat de lucrări 
genealogice. Această disciplină a fost aşa de intens cultivată în Germania încât 
această lacună îmi este inexplicabilă. Oricum trebuie să epuizezi la Mainz, ce poţi, 
apoi să te deplasezi şi în alte centre. Din nefericire nu cunosc nici o lucrare specială 
privind pe studenţii români în Germania, domeniu prea îndepărtat de preocupările 
mele. Trebuie să apelezi la serviciile unui specialist în domeniu, poate la Institutul 
din Milnchen. Cred că va trebui să faci investigaţii mai aprofundate în privinţa 
legăturilor genealogice româno-germane, precum şi în domeniul <<Ahnen-tafel>>
urilor. [ ... ] Sper că n-ai uitat despre proiectul unei istorii a personalităţilor româneşti 
prin tabelele de strămoşi. Ţi-aş sugera, în limitele posibilităţilor şi o explorare a 
arhivelor din Sigmaringen, unde pe mine m-ar interesa personal materiale arhivistice 
în legătură cu regele Ferdinand. Dar poţi, eventual, să ai şi unele surprize genealogice 
acolo, în legătură cu înaintaşii lui Carol I, pe linie femenină, bine înţeles, deoarece www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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nscendenţa paternă e prea bine cunoscută. Desigur planurile de aici s-ar putea să nu 
se potrivească cu socotelile de acolo, cu timpul pe care îl ai afectat pentru studii şi 
mai ales cu bursa din care te întreţii. Deci vei face ce vei putea. 

În viaţa de la Institut n-a intervenit nimic nou în structurile de conducere. Vor avea 
loc concursuri de promovare pentru unii colegi în posturi de cercetători ştiinţifici I, 
111 şi cercetători. Absenţa Diale din ţară constituie, desigur, un handicap deoarece ai fi 
meritat, cu prisosinţă, să te prezinţi la examenul de cercetător18 • 

Să sperăm că până la întoarcerea diale în decembrie, vor exista alte condiţii propice 
~i pentru promovarea D1•1•. 

În altă ordine de idei, doresc să-ţi spun că Dl.Gorovei se frământă acum cu gândul 
pc cine ar putea să propună ca director (sau preşedinte? nu ştiu!) al proiectatului 
Institut de genealogie şi heraldică "Sever de Zotta" din Iaşi. Mi-a oferit mie această 
poziţie, dar am declinat-o în mod politicos, întâi pentru că starea sănătăţii mele nu-mi 
îngăduie să fac prea multe planuri pentru viitor şi apoi pentru că nu am <<talente>> 
ndministrativ-organizatorice. Propunerea mea a fost ca să găsească o persoană 
reprezentativă dintre familiile de vază moldovene, deoarece nici Gorovei nu e în 
măsură să conducă Institutul, suscitând prea multe rivalităţi şi gelozii în rândul 
colegilor săi din actualul Institut <<Xenopol>>. E o problemă delicată şi trebuie 
hine gândit cum să se procedeze. M-ar interesa şi opinia Dta1

•, dacă ai putea reflecta 
la un candidat viabil. [ ... ] Oricum, trebuie găsit un moldovean capabil şi destupat 
la minte. Te voi ţine la curent cu evoluţia problemei şi îţi repet că mă interesează şi 
părerea Diale în zisa chestiune. 

Aştept cu mult interes să-mi mai scrii şi să mă ţii la curent cu treburile Diale şi cu 
evoluţia investigaţiilor pe care le întreprinzi. Irina Gavrilă şi-a prelungit şederea în 
SUA cu trei luni, aşa că în afara dn•i Venera Achim, nou recrutată pentru o bibliografie 
generală a lucrărilor privind istoria României apărute peste hotare în intervalul 1985 
· 1995, nu mai am pe nimeni în programul II al instrumentelor de lucru. 

În privinţa sănătăţii mele, starea este staţionară. Am fost din nou examinat la 
Spitalul Fundeni de prof.Eugen Proca care s-a declarat, relativ, satisfăcut, urmând să 
mă reexamineze în septembrie, când se va pronunţa definitiv în privinţa tratamentului, 
intervenţie chirurgicală sau nu. 

Urându-ţi mult succes în investigaţiile Dta1•, te asigur de statornica mea prietenie 
~i de cuvenita preţuire 

Al D1• 1• sincer 
Paul Cernovodeanu" 

18. Pe atunci eram încadrat în postul numit "asistent de cercetare'', deşi lucrarea de plan şi activitatea 
mea erau evident de cercetător. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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6) 7august1995, Bucureşti. Scrisoare a lui Paul Cernovodeanu către Mihai Sorin 
Rădulescu, aflat la Institut for Europiiische Geschichte din Mainz, într-un stagiu de 
cercetare. În scrisoare sunt amintite o serie de cercetări efectuate in Germania de 
către destinatar, privitor la genealogii româno-germane şi la interferenţe de istorie 
culturală. 

"Bucureşti 7 august 1995 

Dragă Domnule Miky, 

Îţi mulţumesc mult pentru scrisoarea D1a1e din 26 iulie a.c. pe care am primit-o 
acum două zile. 
Mă bucur că ai început investigaţiile amănunţite în bibliotecile din Mainz şi în 

special că ai putut studia amănunţit lucrarea <<clasică>> pentru tabelele de înaintaşi 
a lui Banniza von Bazan şi strămoşii regelui Carol I din cea la fel de apreciată a lui 
Kekule von Stradonitz. Cât despre arhivele din Sigmaringen, ele au fost explorate 
de câţiva cercetători de aici dar mai insistent de d.Dan Berindei (interesat mai mult 
de corespondenţa lui Carol I cu tatăl său principele Karl-Anton şi cu fraţii săi, în 
special cu principele Leopold) însă nici unul din ei n-a manifestat vreun interes 
special asupra regelui Ferdinand I care mă interesează pe mine. Desigur nu am de 
gând să-ţi stric programul şi să te încarc cu cercetări suplimentare la Sigmaringen; 
doar dacă ai avea ocazia şi mai ales timp, aş fi fost foarte mulţumit să ştiu ce conţin 
aceste arhive (cu precădere corespondenţa cu rudele sale ale amintitului monarh). 
Dar repet, nu-ţi face probleme din această preocupare a mea; ai, desigur, alte lucruri 
mai importante de explorat, în timpul limitat care ţi-a fost afectat. In ceea ce priveşte 
pedanteria cu adevărat <<tedescă>> a birocraţilor de la Oficiul Stării Civile din 
Mainz care apreciază ca secretă(?!) orişice dată ce o conţine arhiva după 1876 este 
uimitoare. N-am mai întâlnit aşa prostie nici în arhivele engleze, nici americane; doar 
la ruşi a fost aşa ceva (extins pentru toată starea civilă de la 1850 în sus) pe timpul 
sovietelor, din teama <<desconspirării>> vreunor dosare de cadre; acum cred că şi 
acolo accesul este liber. Pentru decesul lingvistului Alexandru Cihac 19

, dacă nu poţi 
să obţii exact data cu pricina din 1876, ar fi bine să apelezi la concursul Institutului 
din Mainz al cărui bursier eşti, spunându-le că Oficiul Stării Civile îţi face greutăţi 
în cercetările Dtale şi că ai avea nevoie de un atestat, adeverind cercetările D1

•
1e în 

domeniul relaţiilor româno-germane, ca istoric şi nu ca <<detectiv particular>> ce 
investighează mai ştiu eu ce caz. Şi oricum de la 1876 încoace, cazul - în orice speţă 

19 Jana Balacciu, Rodica Chiriacescu, Dicţionar de lingvisti si filologi români, Bucureşti, Ed.Albatros, 
1978, p.95. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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juridică s-ar plasa - ar fi de mult prescris şi n-ar mai intra sub nici o incidenţă legală. 
Ori poate ei cred că Cihac a lăsat vreo moştenire imensă şi că D18 eşti cercetător 

de comori?! Totul este aşa de absurd încât mă irită. În felul acesta, cu o asemenea 
legislaţie (ori reglementare) absurdă a posibilităţilor de studiere a stării civile, nu 
vei putea înregistra nici un progres în investigaţiile genealogice, unde trebuiesc 
cercetate acte de naştere, căsătorie, eventual divorţ şi bineînţeles deces. Dacă îţi este 
necesar şi consideri că ai nevoie, am să pot să-ţi trimit o hârtie cu antetul Comisiei 
de heraldică şi genealogie, în care să adeveresc că eşti membru al Comisiei, că ai 
nevoie să efectuezi cercetări în arhivele germane privind legăturile genealogice între 
familii româneşti şi germane şi că nu urmăreşti niciun scop personal, apelând la 
serviciile Oficiului de stare civilă. Scrie-mi, te rog, tot ceea ce crezi că este util în 
această privinţă. 

În legătură cu relatarea misiunii avută de emisarii palatini Abraham şi Christoph zu 
Dohna20 pe lângă principele Gabriel Bethlen, despre care mi-ai cerut lămuriri, pot să te 
încredinţez că ea este necunoscută istoriografiei române. Nu ştiu, însă, dacă a fost sau 
nu folosită în istoriografia maghiară; poate în cea din veacul trecut, căci în cea recentă 
în nici un caz. Până la proba contrară, cred că textul amintit este inedit sau în cel mai 
rău caz, necunoscut şi nefolosit de istoricii români. Dacă este tipărit, poţi să aduci 
xerocopii în ţară, ca după ele să-l publici aici într-o revistă de specialitate. 

Oricum acest lucru îmi sugerează ideea ca să-ţi recomand, pe viitor, în programul 
D1

•
1
• de cercetări şi examinarea (sau măcar) semnalarea mărturiilor călătorilor germani 

care au trecut prin ţara noastră în diferite epoci. Desigur, mulţi sunt cunoscuţi dar 
sunt convins că mai există încă relatări tipărite din sec. XVII - XIX care ne-au 
scăpat sau nu se află în bibliotecile din România. Este suficient să-mi semnalezi doar 
numele călătorilor şi eu îţi voi răspunde imediat dacă sunt cunoscuţi sau nu la noi. 
Deci pe lângă studenţii români în Germania, pe lângă studiul relaţiilor genealogice 
româno-germane, poţi să-ţi extinzi investigaţiile şi asupra mărturiilor călătorilor 
germani despre ţara noastră. 

Fiind perioada de vacanţă, nu s-a mai întâmplat nimic nou la Institut. Şi eu voi 
pleca în concediu la 14 august, urmând să mă duc pentru un tratament cu ape minerale 
la Olăneşti pentru două săptămâni, pentru ca de la 28 august să-mi petrec săptămânile 
libere rămase, în Bucureşti. Îţi dau, de aceea şi adresa mea personală: str. Băiculeşti 
15, ap.25, Bucureşti sector 1, cod 78401. Îţi urez, aşadar, spor la muncă dar şi câteva 

20. Cu prilejul sejurului la Institutul de Istorie Europeană din Mainz, am avut drept coleg pe contele 
Jesko zu Dohna, descendent pe linie maternă din familia nobilă franconă Castel!. Fiind interesat de 
istoria aristocraţiei europene, am avut multe subiecte comune, fiind invitat şi la reşedinţa familiei 
din localitatea cu acelaşi nume, de lângă Wilrzburg. Prietenia cu acest tânăr istoric - devenit ulterior 
arhivistul familiei Castell - m-a apropiat de acel subiect de secol XVII. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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zile de recreere, în această vară, pentru a te destinde. Te asigur de întreaga mea 
prietenie şi afecţiune 

Paul Cemovodeanu" 

7) 9 octombrie 1995, Bucureşti. Scrisoare a lui Paul Cernovodeanu către Mihai 
Sorin Rădulescu, aflat într-un stagiu de documentare la Institut far Europiiische 
Geschichte din Mainz. În scrisoare este vorba de moartea genealogistului Alexandru 
V.Perietzianu-Buzău, de care destinatarul era foarte ataşat din punct de vedere 
profesional şi uman, precum şi de o sesiune de comunicări dedicată comemorării 
istoricului şi genealogistului Ioan C.Filitti (I 879 - 1945). 

"9.10.1995 

Dragă Domnule Miky 

Mulţumesc pentru amabila d1310 scrisoare din 25 ale lunii trecute pe care am 
primit-o la nouă zile după expediere. M-au bucurat succesele investigaţiilor d1310 la 
Biblioteca română din Freiburg şi descoperirile făcute despre care o să ţii, desigur, 
comunicări la Institut după întoarcerea d1310 în ţară la sfârşitul anului. Îţi urez succes 
în continuare în investigaţiile şi cercetările viitoare şi mai ales cu prilejul apropiatei 
susţineri a comunicării d1310 de la Mainz21

• Îmi spui că, în general, publicul ştiinţific 
german nu este prea favorabil românilor: lucrul nu m-ar mira excesiv dacă nu l-ai fi 
comparat cu atitudinea aparent mai binevoitoare a celui francez. Cred că, în pofida 
originei latine comune, nici francezii - din cele ce am auzit - nu excelează prin filo
românism, ba chiar de multe ori sunt şi dezagreabili. Dar, în sfârşit, d13 ai fost de 
atâtea ori în Franţa şi poţi să judeci mai bine în cunoştinţă de cauză. 

M-a întristat şi pe mine foarte mult moartea regretatului prieten Alexandru 
Perietzianu-Buzău, decedat în noaptea de 12 spre 13 septembrie în urma unui 

21. Comunicarea, susţinută în cadrul Institutului de Istorie Europeană de la Mainz, a avut drept subiect 
pe tinerii români aflaţi la studii în Germania în secolul XIX şi în prima jumătate a celui următor. 
Cercetările efectuate în 1995 în arhivele şi bibliotecile unor universităţi din Germania - Tiibingen, 
Freiburg im Breisgau, Halle, Mainz şi Karlsruhe - au constituit baza documentară pentru două articole 
intitulate Studenti români la universitătile din Tiibingen si Halle ( 1848 - 1918), în voi.meu Memorie 
si strămosi, pp.139-164; Die Ausstrahlung der Universităt Giessen auf die rumănische Kultur, în voi. 
colectiv Modemisierung aufRaten in Rumănien. Anspruch. Umsetzung. Wirkung, hg.von Krista Zach 
und Cornelius R.Zach, Miinchen, IKGS Verlag, 2004, pp.167-176. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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infarct22 • Mi s-a spus de către d"" Georgeta Penelea-Filitti că a suferit mai înainte de 
o pneumonie care l-a lăsat foarte slăbit. Inmormântarea a avut loc vineri 15 sept. la 
Cimitirul Bellu în condiţii mai mult decât modeste şi cu o participare extrem de redusă. 
Deoarece Dan Berindei a plecat cu o zi mai înainte pentru un scurt <<sejour>> de 2-
3 zile la Paris, din partea Comisiei n-au participat decât trei persoane: C.Rezachevici 
(mandatat de d.Berindei), fratele meu Dan, sosit cu trei zile mai înainte de la Paris 
pentru un interval de două luni în ţară şi subsemnatul. Deoarece şi sora lui a decedat 
cu puţin timp mai înainte, d.Perietzianu nu mai avea aici în ţară pe nimeni ca rudă de 
sânge sau mai apropiată, în afara unui domn Gussi23 şi a unei doamne Filitti24

, dacă 

nu mă înşel, rudă a lui Manole25 • 

Personal am pierdut nu numai pe cel mai vârstnic prieten genealog, dar şi pe 
un preţios colaborator şi un om de mare fineţe sufletească, animat de o deosebită 
generozitate. S-ar cuveni nu numai să-l evoci într-o comunicare care să fie neapărat 
publicată dar şi să-i continui opera şi să te îngrijeşti - în măsura posibilului - de 
materialele sale nepublicate, având grijă a le edita, mai târziu. 

Moartea d1ui Perietzianu s-a întâmplat, printr-o neaşteptată coincidenţă, să aibă 
loc chiar în săptămâna în care a fost comemorat semicentenarul stingerii din viaţă 
a lui Ioan C.Filitti26 • In ziua de 13 septembrie, între 10-12, a avut loc în Aula 
Academiei şedinţa comemorativă în care au ţinut comunicări despre ilustrul istoric 
şi genealog dnii Berindei şi Şerban Papacostea, precum şi d"" Georgeta Penelea
Filitti. Comunicările au tratat despre opera lui ca genealog, medievist şi istoric al 
perioadei regulamentare. După aceea a fost inaugurată tot la Academie, o expoziţie 
comemorativă Filitti, la a cărei inaugurare a vorbit noul director al Bibliotecii 
Academiei, apoi prof.Virgil Constantinescu, preşedintele Academiei şi d. Manole 
Filitti. Expoziţia cuprinde fotografii, manuscrise şi cărţi din fondurile Academiei 
şi familial, în care debutul îl face un mare arbore genealogic manuscris al familiei 

22. Necrologul lui Alexandru V.Perietzianu-Buzău - de Mihai Sorin Rădulescu - a fost publicat în 
"Arhiva Genealogică", serie nouă, Il(VII), 3-4, 1995, pp.341-342. 
23. Sora lui Alexandru V.Perietzianu-Buzău, Maria, a fost căsătorită cu Alexandru Gussi, economist şi 
proprietar funciar, neavând copii. Unul dintre fraţii lui Alexandru Gussi, diplomatul Gheorghe Edmond 
Gussi, a avut ca fiu pe matematicianul Gheorghe Gussi, fost director al Institutului de Matematică 
"Simion Stoilow" al Academiei Române. 
24. Ana Maria (Nuşa) Filitti născută Paşcanu, vară primară a lui Alexandru V.Perietzianu-Buzău 
(mamele surori, născute Alexandrescu-Urechia, strănepoate de frate ale istoricului V.A.Urechia). Soţul 
Nuşei Filitti era Barbu Filitti, ofiţer, decedat, unul dintre fiii istoricului Ioan C.Filitti. 
25. Manole Filitti, fiul istoricului, a fost preşedinte al Jockey-Clubului după reînfiinţarea sa de după 
Decembrie 1989. 
26. Alexandru V.Perietzianu-Buzău a susţinut în 1979, cu prilejul centenarului naşterii lui Ioan C.Filitti, în 
cadrul Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie de pe lângă Institutul de Istorie "N.Iorga'', printre ai 
cărei membri fondatori se număra, o comunicare despre opera lui Ioan C.Filitti ca genealogist. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Filitti întocmit de istoricul comemorat. Sâmbătă 14 septembrie a avut loc la biserica 
Sf.Dumitru <<de jurământ>> parastasul solemn al lui I.C.Filitti, săvârşit de soborul 
de preoţi al lăcaşului, în frunte cu preotul paroh Popescu, scoborâtor şi el dintr-o 
<<dinastie>> de preoţi care a slujit la zisa biserică din 1865. Au rostit cuvinte 
evocatoare d.Florin Constantiniu şi amintitul preot paroh. A participat lume puţină, 
restrânsă doar la cercul familial şi de prieteni. Au mai participat soţii Gheorghe şi 
Cornelia Danielopolu, d.Manole Rudeanu, câteva cucoane şi fratele meu. Pentru 
acesta din urmă, dl.Berindei a convocat o şedinţă a Comisiei care a avut loc în după
amiaza zilei de 21 sept. În pofida interesului celor 2 comunicări prezentate ( d.Jean 
N.Mănescu despre participarea sa la Congresul de heraldică de la Krakow <august 
1995> şi fratele meu - prezentarea susţinerii tezei sale de doctorat la Paris la 24 
iunie a.c.), n-au participat decât 2 (două) (!)persoane, în afara d1ui Berindei, a dnei 
Căzan, a d1ui Rezachevici şi a mea. Deci 6 auditori şi 2 comunicatori (Se poate ajunge 
oare la mai mare decădere a Comisiei din Bucureşti?) In schimb la Iaşi, unde a fost 
invitat fratele meu de d.Gorovei, la şedinţa filialei Comisiei care a avut loc pe 4 
octombrie, la prezentarea susţinerii tezei de doctorat de la Paris a fratelui meu şi 
la comunicarea d'u; Gorovei despre familia baronilor Kapri de Mereţei, asistenţa a 
fost atât de numeroasă (formată în special din tineri studenţi ai Facultăţii de istorie) 
încât capacitatea sălii de conferinţe a fost depăşită, mulţi auditori urmărind şedinţa 
de pe culoar. Orişice comentariu este de prisos ! Aceste lucruri mi-au fost relatate de 
fratele meu care s-a întors ieri de acolo. 

În sfărşit, o ultimă informare. În schimbul de scrisori şi telefoane avut cu 
dl.Gorovei, am căzut, pentru moment, de acord să fie înfiinţat preconizatul Institut de 
genealogie şi heraldică "Sever de Zotta" din Iaşi, aprobând statutele de funcţionare 
şi dându-mi consimţământul să asigur interimatul conducerii sale până la alegerile 
din luna mai a anului viitor, când nu-mi voi depune candidatura la preşedinţie, din 
mai multe motive, pe care este greu acum să ţi le expun în scris. Le vom discuta 
pe îndelete la întoarcerea d1310 în ţară. Până atunci îţi urez spor, în continuare, Ia 
lucru şi urările mele de a descoperi şi pe mai departe interesante legături genealogice 
româno-germane. Cu toată prietenia şi preţuirea 

Paul Cemovodeanu" 

SUMMARY 
The letters of the historian Paul Cernovodeanu (19 2 7 - 2006), deputy-director of 

the "N.Iorga "History Institute, bring some information about his own historiographic 
interests, as well as about the scientific life of the Roman ian genealogists in the '90 s. 
The relationship between Paul Cernovodeanu, a well-known historian, and Mihai www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Sorin Rădulescu, dates back to the rich activity of the Romanian Commission for 
Hera/dry, Genealogy and Sphragistics in the '80 s, when this association of scholars 
was an island of alternative scientifi,c cu/ture and even of freedom of speech in the 
heavy atmosphere of dictatorship. Descendant of some Wal/achian boyar fami/ies, 
Paul Cernovodeanu was very open to the genealogica/ research in general, as well 
as to the dialogue with a young colleague at the History Institute, who shared his 
interests. 

There is stil/ a lot to do in preserving and bringing into /ight the documents 
concerning Romanian historians ofthe present. Thefuture might show that neg/ecting 
these documents would bring a lot of damage to the history of the Roman ian cu/ture. 
(MS.R.) 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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BISERICA LUI BUCUR 
ÎNTRE ADEVĂR ŞI LEGENDĂ 

187 

Magdalena Chitilă 

Cu o arhitectură deosebită, raportată la structura generală a lăcaşurilor de cult 
ortodoxe din Bucureşti şi ducând în timp cu ea o legendă, Biserica Sf. Atanasie 
şi Chirii - „Bucur Ciobanul"1 - a fost restaurată cel mai recent începând cu vara 
anului 2007. Alături de această nouă intervenţie asupra bisericii a fost necesară şi 
consolidarea colinei pe care se află aceasta. 

Este biserica despre care s-a discutat cel mai mult, datorită legendei despre 
ciobanul Bucur. Această legendă este târzie, ea fiind pusă în circulaţie la sfârşitul 
secolului al XVIII -lea sau începutul secolului al XIX -lea, când se caută o explicaţie 
a numelui oraşului2 

De fapt prima jumătate a secolul al XVIII este debutul răspândirii în scris a 
legendei lui Bucur, acest Bucur fiind cel ce a dat „numele (şi ar fi întemeiat) oraşului 
Bucureşti" sau, a fost considerat, şi „ctitor de biserică". Legenda lui Bucur a fost 
transmisă şi reluată cu diferite precizări în ceea ce priveşte profesia sau bunurile 
deţinute de acesta. De multe ori alături de legendă sunt prezentate şi aspecte din 
Bucureştiul secolelor trecute. 

Dintre primele menţiuni scrise despre legenda lui Bucur sunt prezentate de: 
istoricul sas Johann Filstich3, misionarul franciscan Blasius Kleiner4,în 1764 
Andreas Wipffer (copiază în Transilvania la Vinţu de jos textul lui Kleiner), Mihai 
Cantacuzino, Franz Iosef Sulzer ce „credea că Bucureştii derivă de la bucurie, a se 
bucura"5, consulul englez la Bucureşti William Wilkinson6

, profesorul Iosif Gentile7, 

I. Monument istoric, adresă -strada Radu-Vodă, nr. 33, sector 4, Bucureşti. 
2. Nicolae Stoicescu, Reperoriul Bibliografic al Monumentelor Feudale din Bucureşti, Editura 
Academiei Republicii Populare Române, 1961, p.178. 
3. Johan Filstich în monografia sa intitulată „Tentamen Historiae Vallachicae" (Încercare de istorie 
românească) din 1728 menţionează că numele oraşului Bucureşti provine de la un schit ridicat de un 
cioban cu numele Bucur, precizând că râul Dâmboviţa "curge în preajmă-i". 
4. Blasius Kleiner scrie în 1761 în latină un memoriu dedicat Ţării Româneşti, Banatului şi Transilvaniei 
de Sud - Vest în care îl menţionează pe Bucur şi oraşul care şi-a luat numele de la acest cioban sau tâlhar, 
aminteşte de râul Dâmboviţa, si locurile dinjur ce erau pline de păduri şi aici a ridicat o biserică. 
5. Nicolae Stoicescu, op.cit., p.178. 
6. Consulul englez William Wilkinson, în raportul său din 1820 publicat la Londra: nu-i acordă nici o 
atribuţie lui Bucur şi acesta nu este nici ctitor de biserică ci doar persoană înstărită de la care deriva 
numele Bucureştiului. 
7. Iosif Genilie a fost professor la colegiul Sf. Sava, iar în volumul său intitulat „Geografie istorică, www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Nicolae Horga, Al. Pelimon şi lista numelor celor care au vorbit despre legenda lui 
Bucur mai târziu poate continua. 

Odată cu Mihai Cantacuzino în Istoria Ţării Româneşti din 1776 se poate discuta 
de o primă informaţie internă legătă de o legendă a întemeierii oraşului Bucureşti 
dar cu o altă variantă a acesteia; Paul Cemovodeanu, în „Magazin Istoric", număr 
festiv cu ocazia „Lunii Bucureştilor", a publicat articolul întitulat „Legenda" în care 
face următoarea precizare „Iar banul Mihai Cantacuzino se inspirase din lucrarea 
istoricului german Anton Fridrich Bilsching, „Neue Erdbeschreiburg" (O nouă 
descriere a lumii...) Voi I; apărută la Hamburg în 1754, - la rândul său era tributar 
raguzanului Giacomo di Pietro Luccari autor al unui Copiso ristretto <legii annali di 
Ragusa, tipărit la Veneţia în 1605. Ambele cărţi au fost ignorate de Kleiner, căci, dacă 
le-ar fi cunoscut ar fi pus la îndoială legenda lui Bucur, contrapunându-i versiunea 
miticului fondator al Ţării Româneşti, Radu Negru, versiune care circula în straturile 
mai culte ale societăţii"8 

Începând cu publicaţia „Bukur. Istoria fondării Bukureştilor" din 1858 a lui Al. 
Pelimon9

, „legenda s-a răspândit şi a început să i se acorde un credit deosebit."10 

Şi mai mult decât atât a adăugat şi el noi date; astfel: ... „A. Pelimon, alcătuieşte o 
adevărată legendă, scriind că Bucur (sau Radu) fiul lui Laiotă, sau Ladislav Basarab 
(sau Vlad I) un fiu de voievod din Ţara Românescă, trecând în Moldova, a cunoscut 
pe prea frumoasa Iliana, fata lui Bogdan Vodă, şi după neîntrecute vitejii, în luptele 
împotriva Tătarilor, Bogdan i-a dat'o de soţie. Şi a venit Bucur cu ea la Bucureşti. 
Iliana avea de sânt apărător, patron al său -care o scăpase nu o dată de Tătari - pe 
sf. Atanasie (Tănase), a căruia iconiţă o purta totdeauna la gât. Bucur, soţul său, 
ridică biserica de pe colină şi cavaler cum era, îi pune hramul sf. Atanasie, cel foarte 
apărător şi de bine voitor, prea iubitei sale."11 

astronomică, naturală şi civilă" din 1935 „este primul care identifică presupsa ctitorie a legendarului 
Bucur cu modestul paraclis Sf. Atanasie, învecinat mănăstirii Radu-Vodă ( ... ). El nu dă nici o explicatie 
localizării pe care o face bisericii lui Bucur, în aprecierea înăltmilor de la Radu - Vodă. Ideea a fost 
transmisă tuturor călătorilor străini şi fireşte autorilor autohtoni" -mentiuni aflate în articolul „Legend"a 
de Paul Cemovodeanu publicat în „Magazin lstoric"număr festiv cu ocazia „Lunii Bucureştilor", 
Bucureşti, iunie 1999, p.8-9. 
8. Paul Cemovodeanu, „Legenda", „Magazin Istoric" număr festiv cu ocazia „Lunii Bucureştilor", 
Bucureşti, iunie 1999, p. 8 
9. Al Pelimon a preluat şi amplificat a veche legendă întitulată Arătarea întâmplării fetii lui Bogdan 
voevod Ţării Moldovei din anul de Hristo 1346 ce îl are ca autor pe de la Nicolae Horga (Popovici 
ori Popa Nica) care a fost publicată într-o culegere apărută la Buda în 1801, sub titlul Oglindă arătată 
omului întelept, care cuprinde în sine vechile întâmplări cu pildă adusă, cumu-i de lipsă omului a se 
cunoaşte şi celui de aproape îngăduit a fi din întelepciunea sa. 
I O. Nicolae Stoicescu, op.cit., p.178 
11. Veniamin Pocitan Ploieşteanu, Biserica Bucur din capitală, Cu prilejul redeschiderii şi sfintirii ei, www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



ISTORIE 189 

În anul 1869 Preotul Gr. Musceleanu a alcătuit o inscripţie pentru lăcaş care 
presupune zidirea acestei biserici de către Mircea cel Bătrân, în anul 1416, înregistrând 
ca adevăr o legendă12 şi de aici o serie întreagă de noi probleme ce s-au dezbătut 
şi se dezbat încă. 

,,În sprijinul acestei din urmă ipoteze" Ionnescu-Gion precizează în „Istoria 
Bucureştilor" următorul pasaj; Preotul Gr. Musceleanu căruia Bucureştenii îi sunt 
datori mult, căci multe a scăpat din valorile uitării, prin calendarele şi prin broşurile 
sale-care au slujit la mănăstirea Radu-Vodă din apropierea bisericii Bucur, poveşteşte 
că a fost martor ocular, când egumenul grec de la Radu-Vodă a ascuns inscripţiile 
atât ale mănăstirii Radu-Vodă, cât şi ale bisericii Bucur, în temelia tinzii bisericii 
Radu-Vodă, când i-a făcut reparaţie şi deşi el, ca preot al bisericii, a protestat şi a 
făcut multă vâlvă, pentru a opri dosirea acestor documente, egumenul grec, fiind 
puternic în ţară, protestul preotului n' a avut nici un efect. Dânsul însă a copiat acele 
inscripţii. 

lată inscripţia bisericii Bucur, după această copie luată de dânsul: 
«Io Mircea I Basarab, Domnul Ţării Româneşti Duce al Făgăraşului şi biruitor 

al ţinutului Dobrogei de peste Dunăre, la anul 6924(1416), a zidit biserica de zid, în 
locul celei de lemn a lui Bucur, în pădure pe movila de lângă Dâmboviţa, cu Hramul 
Sf. Atanasie şi Chirii, unde am pus oasele morţilor căzuţi în tabara ce am avut cu 
Turcii, la Giurgiu Iulie 12» 

24 iunie 1938, Bucureşti 1938, p.17 
12. Cf. N. Stoicescu op.cit„ p.178; (O dovadă în plus că bisericuţa actuală nu are nimic comun cu 
legendarul Bucur este faptul că nu a fost numită astfel decât după răspândirea legendei Iosif Genilie 
a fost professor la colegiul Sf. Sava" iar în volumul său intitulat „Geografie istorică, astronomică, 
naturală şi civilă" din 1935 este cel face legătura (identifică) între presupusa ctitorie a legendarului 
Bucur cu modestul paraclis Sf. Atanasie învecinat mănăstirii Radu -Vodă. „El nu dă nici o explicaţie 
localizării pe care o face bisericii lui Bucur în aprecierea înălţimilor de la Radu-Vodă. Ideea a fost 
transmisă tuturor călătorilor străini şi, fireşte, autorilor autohtoni. Localizează biserica Bucur în 
apropierea înălţimilor de la Radu - Vodă. 

Paul Cemovodeanu, „Legenda", „Magazin Istoric" număr festiv cu ocazia „Lunii Bucureştilor", 

Bucureşti, iunie 1999, p. 8 
Al Pelimon a preluat şi amplificat a veche legendă întitulată Arătarea întâmplării fetii lui Bogdan voevod 
Ţării Moldovei din anul de Hristo 1346 ce îl are ca autor pe de la Nicolae Horga (Popovici ori Popa 
Nica) care a fost publicată într-o culegere apărută la Buda în 1801, sub titlul Oglindă arătată omului 
înţelept, care cuprinde în sine vechile întâmplări cu pildă adusă, cumu-i de lipsă omului a se cunoaşte 
şi celui de aproape îngăduit a fi din înţelepciunea sa. 
Nicolae Stoicescu, op.cit., p.178 
Veniamin Pocitan Ploieşteanu, Biserica Bucur din capitală, Cu prilejul redeschiderii şi sfinţirii ei, 24 
iunie 1938, Bucureşti 1938, p.17 şi mai ales după 1869 , când a fost reparată şi i s-a pus celebra pisanie 
alcătuită de preotul Gr. Musceleanu, care vorbeşte de existenţa bisericii din vremea lui Mircea cel Bătrân. 
Ea a fost întotdeauna Sf. Atanasie, din a doua jumătatea a secolului al XVIII -lea, când a fost menţionată 
în documente. - precizare publicată în Enciclopedia lăcaşurilor de cult din Bucureşti., p. 362) www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Această inscripţie (pisanie) - dacă dăm deplină crezare asupra veracităţii ei,- ne 
dă date destul de precise, mutând anul ridicării bisericii de zid, în locul celei de 
lemn a lui Bucur ciobanul, pe vremea lui Mircea cel Bătrân (1386-1418), unde s'au 
aşezat «oasele morţilor căzuţi în tabăra ce am avut cu Turcii la Giurgiu. Iulie 12». 
Într'adevăr, săpându-se în dosul altarului Bisericii, s'a descoperit o grămadă de oase, 
deasupra cărora sufletele pioase au aşezat mai târziu, o cruce de lemn."13 

În privinţa documentelor cartografice, în Planul Oraşului Bucureşti, întocmit de 
Rudolf Arthur baron von Borroczyn, 1855, biserica este menţionată cu numele BuKur. 

Dar Nicolae Stoicescu menţionează în Repertoriul Bibliografic al Monumentelor 
Feudale din Bucureşti şi alte date: „Din a doua jumătate a secolului al XVIII-iea, când 
începe a fi menţionată în documente, bisericii i s-a spus întotdeauna Sf. Atanasie, nu 
Bucur; cu acest nume este trecută în planurile oraşului din 1770, 1807 şi 1828, aşa îi 
spune Banul Mihai Cantacuzino, pe la 1774, o însemnare din 1802, care vorbeşte de 
dărâmarea clopotniţei bisericii Sf. Atanasie, Dionisie Fotino la 1818, catagrafia din 
1831 etc; într-o catagrafie din 1853 mai 1 O este numită « biserica sf. Atanasie ce este 
afară de curtea mănăstirii», (Radu vodă). 

După această catagrafie, la acea dată, biserica era spoită pe dinafară şi pe dinăuntru, 
era acoperită cu şindrilă şi avea o turlă mică de zid. În faţa bisericii se afla un pridvor 
de lemn, în care se găsea clopotul. În aceeaşi situaţie se găsea şi la 1863 dec.17, când 
se precizează că antreul de scânduri servea drept clopotniţă. 

Dacă la 1853 biserica se numea încă «sf. Atanasie ce este afară din curtea 
mănăstirii», în această catagrafie din 1863 dec.17 i se spune «biserica sf Atanasie, 
numită biserica lui Bucurn. 

Biserica a fost numită deci ,,Bucur" înainte de alcătuirea pisaniei din 1869, care 
înregistra drept adevăr o legendă pusă în circulaţie la începutul secolului al XIX-lea."14 

De-a lungul timpului, actuala Biserica Sf. Atanasie şi Chirii - ,,Bucur Ciobanul a 
trecut prin mai multe reparaţii; documente vechi menţionează diferitele stări ale bisericii 
în raport cu etapele istorice pe care le-a străbătut, şi a avut destul de multe de trecut. 

Înainte de o primă reparaţie menţionată la data de 11 iunie 1869, se pare că arăta 
aşa: „Lăsată multă vreme în părăsire, ajunsese în ruină. Acoperişul se stricase, ploua 
într'însa. Crucea de deasupra turlei se strâmpase într'o parte, iar de jur împrejurul ei, 
numai ruini şi bălării." 15 

În acastă situaţie preotul Gr. Musceleanu, "îngrijitorul bisericii Radu-Vodă ( ... ) 
în urma izgonirii călugărilor greci din ţară, ia măsurile trebuitoare pentru repararea 
bisericuţii Bucur ( ... ) După terminarea reparaţiei, aşază în mijlocul bisericii, sub 

13. Veniamin Pocitan Ploieşteanu, op.cit., p.15-16 
14. Nicolae Stoicescu, op.cit., p.178- 179 
15. Yeniamin Pocitan Ploieşteanu, op.cit., p.23 www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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policandrul cel mare, o piatră albă în formă dreptunghiulară, în capul căreia aşază 
următoarea inscripţie, alcătuită de dânsul. Mircea Vodă I anu 1402 strămută capitala 
din Târgovişte în Bucureşti. Biserica Bucur însă era fondată. Mircea Vodă puse oasele 
soldaţilor căzuţi în resbelul cu turcii lângă bierică. Acum după IV secoli şi jumătate, 
se repară din fondul statului Românu fără a i se schimba figura primitivă, în alu III 
anu alu domniei Alteţei Sale Carol I. Ministru de Culte fiind D-l Al. Creţescu, prin 
stăruinţa şi antrepriza Preotului Grigore Musceleanu, curatorele bisericii Radu-Vod, 
1869, Iunie 11 " 16 

După această reparaţie Biserica „Bucur" dar şi mănăstirea Radu-Vodă17 au avut de 
suferit în momentul în care s-a trasat, în 1870, strada Radu-Vodă. În această situaţie 
Biserica Bucur a avut nevoie de un zid de susţinere în jurul său, zid ce există şi astăzi. 

„Pe la 1881 un oarecare Pantazi Ghica, care-şi zice «delegatul ministerului», 
cercetând mai multe mănăstiri şi biserici din ţară, cu privire la Radu-Vodă zice: 
Reparaţiuni sunt necesare să se facă radicalii, atât la biserică cât şi la case, care sunt 
în desăvârşită stare de deteriorare în toate şi ameninţă a cădea în ruine" 18 

Dintr'un proces verbal din «condica de inspecţiune», a bisericii Radu-Vodă, ( ... ) 
se constată, la data de 20 August 1894, că «biserica Bucur şi turla dela Radu-Vodă 
erau ruinate»" 19 

În cadrul colecţiilor de Artă Plastică, Tipărituri şi Imprimate, Fotografii şi Cărţi 
poştale (aceasta din urmă colecţie neexemplificată în acest articol) a Muzeului 
Municipiului Bucureşti, prezenţa Bisericii Bucur şi a Mănăstirii Radu - Vodă se 

16. Idem, Menţiune a unei a doua inscripţii, ce completează prima inscripţie. 
17. Mănăstirea Radu - Vodă - pe locul actualei biserici au mai existat alte două lăcaşuri - o primă 
biserică probabil de lemn- atribuită domnitorului Mihnea cel Rău, (1508 - 1509), a două ctitoria 
domnitorului Alexandru) al II -lea Mircea, zis Oaie Seacă (1568 ... 1577) zidită în cadrul unui complex 
mănăstiresc împreună cu palatul domnesc. Data celei de a două biserici sau a zidirii complexului este 
controvesrsată atribuindu-se anul 1568 sau 1574. Un prim document ce pomeneşte de această mănăstire 
este datat 5 iunie 1577. În 1587, la Mănăstirea Sf. Troiţă, se înfiinţează o biblotecă. În 1595, în timpul 
domniei lui Mihai Viteazul, mănăstirea a fost puternic avariată, de oştile turceşti ale lui Sinan Paşa, 
la retragerea acestora din oraşul Bucureşti, dând foc tuturor construcţiilor de pe colina ce fusese mai 
întâi ocupată şi întărită cu fortificaţii suplimetare, biserica fiind transformată în moschee. „Pornind 
din 1615, din timpul lui Radu Mihnea (de la acesta derivând şi numele actual al mănăstirii numele cel 
poartă biserica) şi până în 1625 când domn era Alexandru al II lea Coconul. Ansambul mănăstiresc 
este refăcut. Reparaţii şi restaurări sau făcut şi în anul 1714 şi au continuat în general continuu mai ales 
după diferite calamităşi cum ar fi cutremurele. Dintre acestea cele mai importante au fost în 1804, 1859 
-1864- intoducerea unor elemente noi. În 1857 Titu Maiorescu ca ministru al Cultelor aprobă dărâmarea 
incintei fostei mănăstiri - lucrare ce este îndeplinită prin aruncarea în aer a construcţiilor. Reparaţii 
s-au făcut şi în 1933 şi ample lucrări de restaurare între anii 1969 -1974. Din 1998 aşezămîntul a fost 
reactivat cu statut mănăstiresc. 
18. Veniamin Pocitan Ploieşteanu, op.cit., 24 
19. Idem www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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pot exemplifica prin imagini majoritatea dintre ele însă fiind cunoscute publicului. 
(Imaginile 1,2,3) 

În 1893, lângă biserica Radu-Vodă, s'a înălţat din temelie, de către minister, 
clădirea măreaţă „Internatul Teologic". Acest internat a adăpostit până la începutul 
anilor 2000 seminarul Teologic al Arhiepiscopiei Bucureştiunui20 • 

Revenind la biserica Bucur, deşi reparată la 1869, în 1901 biserica era ruinată în 
interior, avea turla aplecată, fiind închisă - din această pricină - multă vreme. A fost 
restaurată de arhitectul Grigore Cerchez, în anii 1909 -191 O, când i s-a reparat zidăria 
crăpată, s-au restaurat pridvorul, turla şi bolta, s-a refăcut acoperişul şi s-au făcut 

20. Lucia Stoica, Neculai Ionescu -Ghinea, Enciclopedia lăcaşurilor de cult din Bucureşti, Bisericile 
ortodoxe, voi I, Editura Universalia 2005, p.359 www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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3 www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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tencuieli în interior şi exterior."21 În Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 
se face următoarea precizare „La biserica Bucur - Lucrarea a fost dirijată de d. Gr. 
Cerchez, membru al Comisiunii. S'au subzidit temeliile, s'a reparat şi ţesut zidăria 
crăpată şi stricată, s'a restaurat pridvorul de şarpantă care era ascuns într'o paiantă 
adăugată în urmă, s'a refăcut acoperişul bisericii, s'a restaurat turla, care se lăsase cu 
totul, s'a refăcut bolta interioară a bisericii, în sfârşit s'a reparat tencuielile din afară 
şi din lăuntru, s'a închis apoi şantierul, urmând ca lucrarea să se termine în campania 
anului curent."22 

Anterior acestei restaurări din perioada 1909-191 O, în cadrul Buletinului 
Comisiunii Monumentelor Istorice este precizat „Restaurarea acestei Bisericuţe e 
o veche preocupare a Comisiunii. N'a putut fi însă rezolvată din cauza lipsei de 
mijloace. Dar cum în timpul din urmă a fost solicitată atât de Cancelaria Mitropoliei 
cât şi de Direcţia Internatului Teologic, Comisiunea s-a văzut îndemnată a apela 
la ajutorul Primăriei Capitalei - pentru care acest monument prezintă un deosebit 
interes, dat fiind că de dânsul e legată însăşi legenda întemeierii oraşului Bucureşti -
spre a pune la îndemână mijloacele pentru restaurarea eventual reedificarea ei."23 

După restaurarea amintită mai sus, au început să fie discutate alte probleme 
referitoare la situaţia Bisericii Bucur, astfel, în 1913, s-a cerut „Să se ia măsuri pentru 
completarea zidului de împrejmuire la biserica Bucur din Capitală"24 apoi ,,S'a 
cerut deviz părintelui Damian pentru restaurarea bisericii Bucur"25 şi „S'au cercetat 
şi discutat devizele pentru pictura bisericii Bucur, stabilindu-se suma ( ... ) pentru 
această lucrare"26

• După o perioadă în care s-a pus problema pictării acestei biserici 
„Comisia crede că pictarea bisericii nu mai este necesară"27 • La 1918, biserica Bucur 
nu mai dispune de unicul său clopot, recuperat dintr-un depozit al armatei române, 
după capturarea lui de la germani ( ... ) al căror obicei era de a transforma în obuze 
orice fel de captură metalică de asemenea greutate. După război nu vor mai exista 
fonduri pentru renovarea bisericii.28 

Următoarea reparaţie este în anul 1931, atunci pe lespedea de piatră pusă în 
1869 de preotul Musceleanu s-a adăugat o nouă inscripţie "Restaurată în septembrie 
1931 de familiile Ştefan Palaghiţă teolog şi Ioan Udroiu C.F.R. cu binecuvântarea 

21. Nicolae Stoicescu, op.cit, p. 1 79 
22. Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, Bucureşti, 1911, p. 90 
23. Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, Bucureşti, 1908, p. 178 
24. Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, Bucureşti, 1913, p54 
25. Ibidem, p.200 
26. Ibidem, p.202 
27. Dragoş Carcica, Biserica lui Bucur Avatarurile unui monument-1913-1940, Bucureşti Materiale de 
istorie şi Muzeografie XXIII, Bucureşti , 2009, p.275 
28. Idem www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Primului Patriarh al României O.O.Dr. Miron Cristea şi sub îngrijirea O.Dr. I. Matei 
şi a preotului Dr. I.Felea."29 

,,Înscripţiile de mai sus arată, ca s'a făcut reparaţii, fără a se arăta însă, ce anume 
reparaţii s' au făcut. De sigur că au fost mai mult reparaţii de întreţinere, ca să nu se 
ruineze cu totul, acest monument de rară preţuire, pentru Capitală. Afară se vede, că 
a fost curăţită şi acuperită cu şindrilă. 

În interior a fost văruită în alb, peste tot, şi lăsată, fără străni şi fără cele necesare 
cultului divin. Nu-i trecea prin minte nimănui, că se va redeschide vreodată. 
Dintre obiectele vechi de valoare, însemnăm uşa dele intrare, artistic sculptată şi 
catapeteasma , care poartă pe dânsa icoane vechi, de peste 200 de ani, păstrate bine 
până astăzi". 

Comisiunea monumentelor istorice apreciind însemnătatea ei, a înconjurat-o de zid, 
de jur împrejur, priveghind pentru conservarea ei, în forma veche originală, fără nici un 
adaos, care i-ar micşora valoarea. Cu această ocazie s'a desfiinţat şi scara care urca din 
Splaiul Unirii spre biserică, rămânând numai intrarea dinspre Radu-Vodă."30 

Înainte de redeschiderea bisericii din anul 1939, Veniamin Pocitan Ploieşteanu 
în cartea sa, face o descriere cu localizare în teritoriu a bisericii şi a locurilor 
înconjurătoare deosebit de ineresantă şi corespunzătoare timpurilor respective: "Din 
toate părţile, movila este încinsă cu ziduri de piatră şi cărămidă; iar în partea din 
spre Splaiul Unirei, zidul este făcut din blocuri de ciment şi mai înalt, ca în celelalte 
părţi. Odinioară movila aceasta, pe care este aşezată bisericuţa, era una cu movila pe 
care stă biserica Radu-Vodă ( ... ). La alinierea străzilor şi stabilirea nivelului s' a tăiat 
movila în două, rămânând·o parte mai mare pe care stă aşezată biserica Radu-Vodă; 
iar pe cealaltă mai mică, se află Biserica Bucur. Movila cu bisericuţa pe dânsa, se 
mărgineşte spre răsărit cu Splaiul Unirii, de lângă Gheiul Dâmboviţei ( ... ) la apus cu 
strada Radu-Vodă (după nr. 31) ( ... )spre Miază Noapte cu proprietatea moştenitorilor 
Toma A. Keale, pe o linie dreaptă de 29,34 miar spre cazarma postului de pompieri, 
pe o linie frântă de 29,84 m. În partea aceasta zidul despărţitor este dărâmat în câteva 
locuri"31

• Acest zid aflat spre cazarma postului de pompieri va crea probleme datorită 
deteriorării sale şi ameninţării cu prăbuşirea, solicitându-se repetat dărâmarea sa. Şi 
după marele cutremur din 1940 problema dărâmării zidului era încă actuală. 

Redeschiderea şi Restaurarea Bisericii se va face în anul 1938 după ce biserica va 
primi o serie de lucruri necesare desfăşurării activităţii, astfel: „La începutul anului 
193 8, mai înainte de sfintele Paşti, parohul bisericii Radu-Vodă, mijloceşte către 
arhiepiscopia Bucureştilor, (cu nr. 63 din 6/IIl/1938, arătând că «În permanenţă, fiind 

29. Veniamin Pocitan Ploieşteanu, op.cit„ p.25, A treia inscripţie. 
30. Veniamin Pocitan Ploieşteanu, op.cit„ p.25 
31. Ibidem, p.26-27 www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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rugat, cu insistenţă de mulţimea vizitatorilor, pentru redeschiderea sfintei bisericuţe 
Bucur - filiala bisericii parohiale Radu-Vodă - spre a putea săvârşii (slujbe pentru 
binecredincioşii creştini)»( .... ) Adaugă apoi, căi s'a promis şi un clopot, din partea 
unui clopotar din vecinătate, precum şi multe odoare trebuitoare săvârşirii cultului 
dumnezeiesc."32 După acest raport Arhiepiscopia Bucureştilor „cu adresa nr. 24 din 
21 aprilie 1938 face intervenţie către Comisiunea Monumentelor istorice"33 pentru a 
cerceta ... ! dacă este posibilă redeschiderea bisericii. 

„La această adresă Comisiunea Monumentelor Istorice (cu m.777, din 27 Mai 
1938) răspunde: ( ... ) La adresa I.P.S. Voastre, nr.4274 din a.c. avem onoarea a vă 
aduce la cunoştinţă, că se aprobă de Comisiunea monumentelor istorice, deschiderea 
sfintei bisericuţe Bucur din Bucureşti, spre a fi redată cultului( ... ) Pe această adresă, 
Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit-Patriarh, pune înalta sa rezoluţie, 
încredinţând această Sfăntă Biserică Frăţiei „Patriarhului Miron„ care prin preoţii 
ei misionari, să poarte de grijă, ca să slujească în această biserică, toate slujbele 
bisericeşti. "34 

,,Îndată, după obţinerea aprobării Înaltei Chiriarhii, s'au luat măsurile de urmare. 
Mai întâi, s'au procurat sfinte odoare şi veşminte bisericeşti: precum şi toate cele 
necesare unui sfănt locaş. Credincioşii au oferit, cu mare dragoste, cele de trebuinţă 
în interiorul bisericii. În afară s'a aşezat clopotul dăruit de către clopotarul din 
apropiere ( ... ) când biserica a fost gata, înzestrată cu cele de cuviinţă, Frăţia a luat 
măsurile trebuitoare, penru a i se face slujba sfinţirii"35 După toate acestea slujba 
Sfinţirii şi odată cu ea redeschiderea Bisericii se va oficia pe 24 Iunie 1938. 

Structura clădirii bisericii „Bucur"a mai suferit şi după această redeschidere: în 
urma cutremurelor şi a interperiilor vremurilor. 

Între anii 1953-1954 s-au efectuat săpături arheologice la Radu Vodă şi Bucur. 
Astfel, la 28 iunie 1953 va începe campania în aşa numitul -„Punctul de la Biserica 
Bucur". 

„Scopul lor a fost pe de o parte de a controla dacă tradiţia ridicării acestei biserici, 
legată de numele legendarului Bucur, se sprijină pe o realitate istorică, iar pe de altă 
parte, a se vedea ce raporturi au existat între această înălţime şi cea de la Radu-Vodă, 
unde s'au executat săpături ample. 

În vederea atingerii obiectivului propus, s'a întocmit un plan adecvat terenului 
restrâns din jurul bisericii, avându-se în vedere în acelaşi timp problema evitării 
deteriorării monumentului istoric, care este însăşi biserica Bucur. Pentru aceasta s' a 

32. Ibidem, p.27-28 
33. Ibidem, p.28 
34. Ibidem, p.29 
35. Idem www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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ţinut seama de recomandările arhitecţilor specialişti. 
De aceea şanţurile au/ost trasate numei pe teritoriul liber. Astfel s 'au tresat şase 

şanţuri şi anume: "36 - "şanţul I pe )aura de Nord a bisericii,( ... ), căzând perpedincular 
pe latura de Nord, a altarului. Şanţul a fost prelungit pe o înălţime de 1,80 m, până la 
temelia bisericii. Pe partea de Vest a şanţului s' a efectuat caseta A( ... ). 

Şanţul II s'a făcut pe latura de Sud a bisericii, ( ... ). El cade perpendicular pe 
naosul bisericii. Pentru lămurirea unei gropi de mormânt a fost necesară lărgirea 
şanţului prin caseta a. 

Cele două şanţuri (I şi II) urmăreau să dea o secţie Nord-Sud, pe restul înălţimii, 
din două puncte diferite. Pentru a obţine de asemenea o secţiune Est-Vest, s'a trasat 
şanţul III, de-a-lungul laturii de Sud a bisericii, la o depărtare de 3 m dela temelia 
acestuia ( ... ). La capătul de Est s 'a procedat la efectuarea casetei A ( ... ), cu scopul de 
a studia prezenţa unor pari de lemn aici într' o linie aproape dreaptă. 

Pe panta din spre strada Radu-Vodă, cu puncul de plecare de pe peretele de vest 
al şanţului II, s'a trasat şanţul IV,( ... ). Acest şanţ prelungeşte, cu o uşoară deplasare 
spre Sud, şanţul III. În felul acesta s'a obţinut o secţiune SV pe întreg terenul cuprins 
între zidurile-parapet ale bisericii. 

În spaţiul liber de la Nord de tinda bisericii, ( ... ) s'a efectuat şanţul V, care s'a p 
relungit le capătul de Sud, până le temelia Bisericii, căzând perpendicular pe zidul 
nordic al pronaosului. Scopul acestui şanţ a fost de a stabilii legătura cu şanţul II şi a 
obţine astfel o secţiune Nord-Sud, între cele două ziduri înconjurătoare ale bisericii, 
întreruptă, desigur, pe o ditanţă de 6 m de clădirea bisericii. În legătură cu şanţul V 
s 'a trasat caseta V A. 

Pe latura de Nord a bisericii, unde terenul mai permitea o secţiune paralelă cu 
axul Est-Vest al bisericii, s'a făcut aici şanţul VI,( ... ). Pentru 1954 s 'a prevăzut un 
sondaj care să facă legătura directă pe teren cu sectorul dela Radu Vodă, peste strada 
Radu Vodă. 

Adâncimea până la care s'a în săpăturile efectuate este cuprinsă între 2,50 - 6,80 
m, cea mai mare adâncime reprezentând sondajele de control în pietrişul terasei 
Dâmboviţei."37 

Concluziile şi prezentarea descoperirilor arheologice din campania 1953-1954 au 
adus o serie de lămuriri legate de etapele istorice prin care a trecut această zonă38, astfel: 

„Săpăturile de la biserica Bucur au arătat că pe înălţimea de acolo s'a desfăşurat 
într'adevăr viaţa istorică în legătură strânsă cu ceea ce s'a petrecut pe colina Radu 

36. Săpături arheologice, 1953 (Punctul de la Biserica Bucur), p.450 
37. Ibidem, p.450-452 
38. Cu precizarea prezentă si în text ca aceste sanţuri au fost trasate doar pe teritoriul liber, pentru a nu 
afecta biserica:. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Vodă, aşa cum o arată şi izvoarele istorice. Cele mai vechi urme de cultură materială 
se plasează în ultimele trei secole î.e.n. Perioada prefeudală este documentată prin 
materiale sporadice. Deocamdată nu se poate spune cu certitudine dacă în secolele 
XIV şi XV au existat acolo aşezări omeneşti Totuşi prezenţa unor gropi de bucate, 
a unor bordee şi vetre indică şi o locuire mai veche decât sfărşitul secolului al XVI 
lea. Noi presupunem că aici au existat, ca şi pe înălţimea de la Radu Vodă, puncte 
locuite şi în secolele XIV şi XV. Secolul al XVI este în schimb bine documentat prin 
elemente de cultură materială, bordee şi vetre. Stratigrafic se dovedeşte de asemenea 
că înălţimea a fost locuită şi în secolul al XVII-iea şi parţial al XVIII lea, când s'a 
clădit probabil bisericuţa destinată a fi bolniţa mănăstirii Radu Vodă şi cînd înălţimea 
a încetat a mai fi locuită. "39 

Nu s'a descoperit nici o cărămidă de tipul celei cu data 1743, găsită pe la 
sfărşitul secolului trecut de Gr. Tociescu40

, dar pe baza observaţiilor făcute în timpul 
săpăturilor s'a ajuns la concluzia că bisericuţa nu poate fi mai veche de a doua 
jumătate a secolului al XVIII -lea.41 

Nu s'a găsit nici o urmă a vreunei biserici de lemn şi nici „zidării", a căror 
vechime să ne ducă până la Mircea cel Bătrân, care după o „înscripţie" inventată 
de preotul Gr. Musceleanu în secolul trecut, ar fi ridicat o biserică de zid pe locul 
celei de lemn, făcută de legendarul cioban Bucur. Cercetarea arheologică întocmai 
ca şi în izvoarele scrise nu confirmă datele legendei închipuite de Al. Pelimon şi nici 
existenţa presupusei inscripţii.42 

A scăpat de demolare în timpul regimului comunist (actual se pot aduce noi 
informaţii despre cum a fost „uitată" de demolare această biserică). 

În cadrul Enciclopediei lăcaşurilor de cult voi I este prezentată înfăţişarea 
Bisericuţei Bucur înaintea restaurării dintre anii 2007-2010, „Bisericuţa ne uimeşte 
prin simplitatea şi modestia sa, apropiate unui lăcaş arhaic, cu înfăţişarea graţioasă, şi 
bune proporţii. Are dimensiunile în plan de 13,55 x 6,20 m, cu înălţimea la streaşină 
de 5 m. Şase stâlpi înalţi din lemn cioplit îi susţin arcadele trilobate ale pridvorului 
ce îi dau înfăţişarea de prispă a unei case ţărăneşti. În prezent acesta este închis cu 
geamlâc. Acoperişul de şindrilă (Ulterior şindrila s-a înlocuit cu tablă) are o streaşină 
lată. Imaginea specifică i-o dă turla mică, cu acoreriş în formă de căciulă sau ca 
de ciupercă. Uşa de intrare şi ferestrele au ancadramente din piatră sculptată care 
datează de la 1909-191 O, când a fost restaurată de arh. Gr. Cerkez. Faţadele au un 
singur registru decorat cu arcaturi trilobate, zugrăvite în alb. Pe pereţii văruiţi ai 

39. Ibidem, p.458 
40. Idem 
41. Idem 
42. Idem www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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interiorului sunt puse numeroase icoane vechi şi şervete cu broderii ţărăneşti. Tâmpla 
de lemn este cioplită cu brâuri late având motive florale şi are trei şiruri de icoane. Stranele din 
lemn masiv, rabatabile, au o tăietură specială, fiind gândit de arh. Anghel Marcu, în 1986.'"'3 

4 

Expertul arheolog Sergiu Iosipescu şi Specialistul arheolog Raluca Iosipescu 
au fost cei care au realizat cercetarea arheologică în cadrul acestei restaurări şi 
din informăţiile fumizate cu generozitate se poate afirma că: Şanţul de fundare al 
bisericii are adâncimea maximă de 2,75 m fiind uşor albiat. El străbate pământul de 
umplutură şi atinge partea superioară a nivelării cu pământ galben nisipos. 

În jurul temeliei s-a construit o centură de beton, situată la cca 20 cm sub nivelul 
actual, lată de 40 cm şi groasă de cca 20 cm. 

Ceea ce ridică un serios semn de întrebare în cadrul stratigrafiei este prezenţa, la 
-0,75 m sub nivelul actual, plecând de la temelie, a unei lamele de moloz şi cărămizi 
extinse la o depărtare de peste 2,25 m de şanţul de fundaţie, lamelă care este marcată 
şi către extremitatea nordică a secţiunii, de un strat de pietre. Acest strat de moloz nu 
poate fi interpretat decât fie ca nivelul de călcare al constructorilor actualei biserici, 
fie ca un nivel de demolare. Stratul superior acestei lamele reprezintă depunerea 
posterioară construcţiei actuale a bisericii. 

43. Lucia Stoica, Neculai Ionescu -Ghinea, op.cit. p.362 www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



200 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXVIII 

În concluzie biserica Sfântul Atanasie şi Chiril - Bucur este înălţată pe un piemont 
al terasei superioare a văii Dâmboviţei care cuprindea iniţial ambele coline Radu 
Vodă şi Bucur. Tăierea lor şi transformarea colinei Bucur într-o înălţime izolată s-a 
datorat şanţului ce înconjura palanca lui Sinan paşa, prin care ulterior s-a trasat strada 
Radu-Vodă. 

Biserica a fost construită într-un sit unde urmele arheologice încep în perioada 
elenistică (sec. III-II a. Hr.) şi se continuă în epoca medievală (sec. IX-X, XV) şi 
modernă (sec. XVI-XIX). 

Datarea precisă a primului edificiu ridicat aici rămâne încă o chestiune a cărei 
dezlegare arheologică depinde de săpături şi sondaje întreprinse la N de altar şi la 
S de pridvor şi cu deosebire în interiorul bisericii. În cadrul lucrărilor de restaurare, 
includerea în proiect a acestor cercetări se impune de la sine. Domnul Iosipescu a 
mai adăugat că nu s-au găsit urmele nici unei biserici anterioare din lemn şi că, deşi 
valoroase, cercetările întreprinse în 1953-1954 s-au realizat în spaţiul exterior. 

Preotul paroh al Bisericii „Bucur Ciobanul", părintele Bărbulescu Ionuţ, ne-a oferit 
o serie de informaţii şi imagini referitoare la lucrările de restaurare şi consolidare a 
bisericii, precizând că observaţiile arheologice şi arhitectonice inedite au fost realizate 
de expert arheolog Sergiu Iosipescu, specialistul arheolog Raluca Iosipescu, arhitect 
Şerban Popescu Dolj şi pentru structura de rezistenţă, - inginer Teodor Brotea. 

Din vara anului 2007 au fost începute ample lucrări de consolidare şi restaurare 
a bisericii şi a colinei pe care biserica se află amplasată. Această colină ce are cca 
7 m înălţime se afla în pericolul de a se prăbuşi spre răsărit (spre Splaiul Unirii). În 
această situaţie, s-a impus consolidarea ei prin efectuarea a 160 de foraje, în care 
au fost turnaţi 150 de piloni de beton armat, restul forajelor fiind umplute cu pietre 
pentru drenarea apelor pluviale. Pilonii dispuşi în grupuri de câte 16, din 1 O în 1 O m 
pe toată întinderea colinei, au fost „legaţi" în partea lor superioară (la aproximativ 90 
cm, sub nivelul pământului de pe colina bisericii) printr-o centură de beton. 

În ce priveşte biserica, consolidarea acesteia a fost necesară întrucât zidurile 
laterale ale ei s-au îndepărtat în partea superioară şi au crăpat ameninţând cu 
prăbuşirea, din cauza greutăţii turlei. S-a impus astfel consolidarea bisericii prin 
efectuarea a 16 foraje verticale, a 5 centuri de beton armat - orizontale, prin reţeseri 
de cărămizi, injectarea crăpăturilor, subzidiri şi prin refacerea turlei pe structură 
metalică. Alături de aceasta s-a realizat acoperirea bisericii cu şiţă şi s-au restaurat: 
uşa de stejar sculptat de la intrare, stâlpii din interior şi mai ales catapeteasma. Astfel, 
s-a încercat readucerea acestui lăcaş - reprezentativ pentru istoria Bucureştilor - la 
înfăţişarea pe care a avut-o în vechime. 

În ceea ce priveşte vechimea bisericii, preotul paroh a precizat câteva informaţii în 
legătură cu acest aspect: catapeteasma datează din 1704-1705. Este semnalată prezenţa 
unei icoane a Sf. Ioan Botezătorul, datată 8 februarie 1704/1705, menţionată şi în www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Enciclopedia Lăcaşurilor de cult, vol I. O altă icoană a Sf. Arhidiacon Ştefan, ce făcea 
parte din uşa diaconească, datează din anul 1705. În cadrul cercetărilor arheologice 
din timpul ultimei restaurări s-a constatat că adâncimea fundaţiilor bisericii este de 
cel puţin 3,33m, iar înălţimea zidurilor este de doar 4,74 m, (ridicându-se semne de 
întrebare cu privire la mărimea acestei fundaţii în raport cu înălţimea zidurilor). Sub 
fereastra altarului, la 2,5 m, există un arc (cărămizi aşezate în plan vertical) ce poate 
fi fereastra unei alte biserici, sau o boltă pentru descărcarea greutăţii. Există un zid 

5 

medieval din piatră de carieră, cu arce frânte, spre răsăritul colinei, cu doi metri sub 
nivelul actual al pământului ce confirmă că nivelul pământului a fost înălţat de-a 
lungul timpului cu doi metri. La acestea se adaugă şi descoperirea cu pilejul lucrărilor 
de înlocuire a lespezilor de piatră ale scării centrale ce urcă drept spre biserică (la 
aproximativ 2 metri sub cota O) a unei scări formate din trei trepte de piatră. 

Preotul a reamintit şi de vechea pisanie păstată între lespezile de piatră din interor. 
Poate următoarele cercetări vor aduce la lumină şi alte aspecte din istoria acestei 

biserici din istoria acestei biserici. 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Foto IO 

Foto 11 www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Ilustraţii: 

1 - Biserica Bucur - Colecţia Tipărituri şi Imprimate a M.M.B. 
2 - Biserica Bucur - Colecţia Tipărituri şi Imprimate a M.M.B. 
3 - Biserica Bucur - Colecţia Tipărituri şi Imprimate a M.M.B. 
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4 - Biserica „Bucur Ciobanul" înainte de începerea lucrărilor de restaurare a bisericii 
şi consolidare a colinei (lucrări ce s-au desfăşurat între anii 2007-2010) (din arhiva 
părintelui paroh Ionuţ Bărbulescu). 
5 - Biserica Bucur după restaurare (din arhiva părintelui paroh Ionuţ Bărbulescu). 
6 - Aspect din timpul lucrărilor de restaurare ale turlei (din arhiva părintelui paroh Ionuţ 
Bărbulescu). 

7 - Consolidarea colinei (din arhiva părintelui paroh Ionuţ Bărbulescu). 
8 - Consolidarea colinei (din arhiva părintelui paroh Ionuţ Bărbulescu). 
9- O veche scară formată din pietre de moară aflată sub treptele actuale (din arhiva părintelui 
paroh Ionuţ Bărbulescu ). 
Foto I O - Consolidarea zidului bisericii (din arhiva părintelui paroh Ionuţ Bărbulescu). 
Foto 11- Aspect din timpul lucrărilor de consolidare (din arhiva părintelui paroh 
Ionuţ Bărbulescu). 

SUMMARY 
Bucur s Church is an emblematic architectural presence in Bucharest, 

traditionally connected to the name of Bucur, the legendary founder of the town. The 
article presents the results of archaeological investigations undertaken during the 
restoration works. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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ORAŞUL BUCUREŞTI 

ÎN VREMEA LUI ŞERBAN CANTACUZINO 

Gabriel Constantin 

Membru de seamă al Cantacuzinilor, a căror origine se pierde în lumea bizantină a 
urmaşilor împăratului Ioan Cantacuzinul, Şerban Cantacuzino se înscrie în categoria 
domnitorilor ctitori şi călăuzitori de neam, ziditori de lăcaşe şi de impunătoare 
reşedinţe de familie. 

Apariţia Cantacuzinilor în Ţara Românească a avut loc în primele decenii ale 
secolului al XVII-lea. Ramura familiei în Ţara Românească a fost întemeiată de 
către Constantin Cantacuzino, iar în Moldova - de către Gheorghe Cantacuzino. 
Cantacuzinii s-au declarat descendenţii lui Ioan VI Cantacuzino ( 134 7-13 54 ), 
împăratul Imperiului bizantin, iar ca argument în susţinerea acestei origini au invocat 
documente, genealogii şi însemne heraldice. 

Ascensiunea Cantacuzinilor în Ţara Românească s-a realizat prin Constantin 
Cantacuzino, care ajungând în înalta dregătorie de postelnic, devine un sprijin de 
nădejde al domnitorilor Ţării Româneşti. Căsătoria cu Elina, fiica domnitorul Radu 
Şerban ( 1601; 1602-161O;1611 ), precum şi cultivarea unui vast sistem de relaţii atât 
în ţară, cât şi în capitala Imperiului otoman, au permis lui Constantin Cantacuzino să
şi impună familia sa numeroasă, formată din doisprezece copii, drept una dintre cele 
mai bogate şi influente de la jumătatea secolului al XVII-iea din Ţara Românească. 

Fiul postelnicului Constantin Cantacuzino şi al Elinei, Şerban Cantacuzino, 
viitorul domn al Ţării Româneşti ( 1678-1688), a primit o educaţie aleasă, studiind 
iniţial la şcoala pentru fiii de boieri de la Târgovişte, înfiinţată din iniţiativa tatălui 
său, după care şi-a continuat studiile la Marea Şcoală grecească de la Istanbul. 

Tinereţea i-a fost marcată de lupta dintre familiile boiereşti, cea a Cantacuzinilor, 
al cărei conducător a fost tatăl său, şi cea a Bălenilor. Asasinarea, la 30 decembrie 
1663, în timpul primei domnii a lui Grigore Ghica (1660-1664), a postelnicului 
Constantin Cantacuzino, a deschis calea unui conflict care a durat aproape două 
decenii, sub şase domnii, a făcut victime de o parte şi de alta şi s-a împletit cu alte 
manifestări ale luptei pentru putere politică şi economică. 1 

Înainte de a prezenta cadrul în care s-a dezvoltat Bucureştiul în ultima parte a 
secolului al XVII-lea, trebuie menţionat faptul că timp de două secole, respectiv 

I. Constantin C Giurescu, Istoria Bucureştilor, Ed. Sport-Turism, Ed II, Bucureşti, 1979, p. 2 I 8. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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între 1459 şi 1659, domnitorii Ţării Româneşti şi-au ales ca reşedinţă fie oraşul 
Târgovişte, fie Bucureştiul, în funcţie de raporturile pe care le aveau cu Imperiul 
otoman; cei care intrau în conflict cu otomanii preferau oraşul Târgovişte, aflat la o 
distanţă mai mare faţă de Giurgiu, de unde putea interveni oricând o acţiune militară 
a paşei din această cetate dunăreană transformată în raia după Mircea cel Bătrân 
(1386-1418); în schimb, cei care nu aveau să se teamă de o incursiune otomană 
dinspre Giurgiu, sau care, dimpotrivă, doreau sprijinul militar al Sublimei Porţi, 

Şerban Cantacuzino 
(domn Între 1678-1688) 

preferau oraşul de pe malul Dâmboviţei.2 Deşi, cetatea Bucureşti a fost ridicată de 
către Vlad Ţepeş (1448;1456-1462;1476) tocmai pentru a acţiona mai uşor împotriva 
Imperiului Otoman, Bucureştiul a devenit unică reşedinţă domnească odată cu 
domnia lui Gheorghe Ghica ( 1659-1660), impusă de înăbuţirea ridicării antiotomane 
a lui Mihnea III Radu ( 1658-1659). Cu excepţia lui Matei Basarab (1632-1654 ), 
care a pendulat între Târgovişte şi Bucureşti, predecesorii lui imediaţi Leon Tomşa 
(1629-1632), Radu Iliaş (iulie-septembrie 1632), au fost domni bucureşteni, iar 
recomandarea Înaltei Porţi de a se stabili capitala la Bucureşti în 1659, consemnată 
şi în cronicile de epocă, a consolidat o practică locală, cu mult anterioară, deci nu a 
constituit o noutate. 

2. Dan Berindei, Oraşul Bucureşti. Reşedinţă şi Capitală a Ţării Româneşti 1459-1862, Bucureşti, 
1963, p. I 02. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Momentul 1659 a avut consecinţe favorabile pentru dezvoltarea Bucureştiului, 
care oricum era cel mai important centru urban al Ţării Româneşti, iar faptul că 
a devenit unic oraş de scaun a determinat stabilirea definitivă a unor meşteşugari, 
negustori, dregători, oşteni în oraşul de pe malul Dâmboviţei, care, până în acel 
moment, erau obligaţi să însoţească domnia în peregrinările ei. Aşadar, a doua 
jumătate a secolului al XVII-iea a însemnat pentru Bucureşti o creştere sub raport 
economic şi demografic. 

Din punct de vedere demografic, în a doua jumătate a secolului al XVII-iea, 
Bucureştiul era cel mai important centru urban al statului de la sud de Carpaţi. 
Călătorul Deodot Baksic aprecia în 1640 numărul caselor bucureştene la 12.000, ceea 
ce ar însemna 60.000 locuitori.3 La rândul său, Ewliya Mehmed Zilii, cunoscut sub 
numele de Ewliya Celebi, după ce participă la expediţiile otomane din Moldova şi 
Ţara Românească în anii 1659-1660, revine ca simplu peregrin în Ţara Românească, 
iar referitor la Bucureşti, opina că acesta „are în total douăsprezece mii de case 
spaţioase, acoperite cu trestie şi şindrilă, în majoritatea lor cu un singur cal. Case 
construite din piatră sunt puţine la număr şi nenorocoase, deoarece stăpânii lor 
ghiaurii, la şapte-opt ani.fac câte o răscoală, iar tătarii şi osmanlîii dau foc oraşului. 
Cu toate acestea, locuitorii, chiar în cursul aceluiaşi an îşi construiesc casele lor cu 
un cal, sănătoase şi simple".4 

Aşadar, datele oferite de către Deodot Baksic şi Ewliya Celebi converg către 
aceleaşi cifre: 12.000 de case şi 60.000 de locuitori. De asemenea, secretarul florentin 
al lui Constantin Brâncoveanu (1688-1714), Anton Maria Del Chiaro, publica la 
Veneţia ( 1718) o carte în care afirma că populaţia bucureşteană depăşea 50.000 de 
locuitori. Spre comparaţie, oraşul Târgovişte avea 25.000 de locuitori, iar Galaţiul -
15 .OOO locuitori. În Europa, alte oraşe care aveau acelaşi indice demografic precum 
Bucureştiul erau: Bruxelles, Bruges, Hamburg. 

Pe fondul luptei pentru ocuparea tronului Ţării Româneşti dintre Cantacuzini şi 
Băleni, primii reuşesc, graţie şi influenţei pe care o aveau la Istanbul, impunerea 
ca domn a lui Şerban Cantacuzino prin mutarea lui Gheorghe Duca ( 1673-1678) în 
Moldova. Fiii postelnicului Constantin Cantacuzino - Drăghici, Şerban, Constantin, 
Mihai, Matei şi Gheorghe - s-au implicat de tineri în dregătoriile ţării, însă, dintre 
aceştia s-a impus Şerban, care datorită calităţilor pe care le avea - isteţime, discreţie, 

cunoaşterea unor limbi străine, relaţii stabilite în diferite medii social-politice, 
pricepere administrativă şi talent de constructor - a ajuns mare ispravnic, demnitate 
de seamă, din care a supravegheat ridicarea unei noi case în cadrul Curţii Domneşti 
din Bucureşti în timpul lui Gheorghe Duca, în condiţiile în care voievodul nu a fost 

3. Călători Străini despre Ţările Române, voi. VIII, Bucureşti, 1983, p. 132. 
4. Paul Simionescu, Paul Cernovodeanu, Cetatea de scaun a Bucureştilor, Bucureşti, 1976, p. 49. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Prima generaţie a Cantacuzinilor din Ţara Românească 
(după Nicolae Iorga, Despre Cantacuzini, Bucureşti, 1902) 

209 

prezent, lipsind îndelung din cauza îndatoririlor sale militare, alături de oştile Porţii . 

Paralel au fost realizate şi reparaţiile obişnuite precum şi amenajările curente din 
vechile spaţii. Despre această nouă construcţie , ispravnicul Şerban Cantacuzino 
avea să spună că sunt „bune case de un domn tânăr" 5 , aluzie la propria persoană şi 
expresie a sentimentelor pe care amibiţiosul cantacuzin le nutrea spre a ocupa tronul 
Ţării Româneşti. Totodată, aprecierea călătorului maghiar Ovary Janos, care a vizitat 
Bucureştiul în anul 1678, potrivit căreia palatul principelui este „impunător şi destul 
de stră/ucit"6, trebuie pusă în legătură cu noua formă a edificiului voievodal pe care 
a dobândit-o sub geniul întreprinzător al lui Şerban Cantacuzino. 

Sub raport economic, în timpul lui Şerban Cantacuzino, Bucureştiul cunoaşte 
o dezvoltare care-l transformă într-unul din centrele importante din sud-estul 
Europei. Timp de aproape şase decenii, respectiv între 1660 şi 1716, oraşul nostru 
nu a cunoscut distrugeri provocate de ocupaţiile străine sau de acţiunile de pradă, 

ceea ce a asigurat un cadru favorabil pentru buna desfăşurare a meşteşugurilor şi 

5. Panait I Panait, Aristide Ştefănescu, Muzeul Curtea Veche, Bucureşti , 1973, p. 54. 
6. Nicolae Stoicescu, Repertoriul Bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti , Ed. Academiei, 
Bucureşti, 1961 , pp. 108-109. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Plavu„ 
PROllU(I) C'A
Ml!R-PMllU 

Descendenţii lui Şerban Cantacuzino 
(după Mihai Cantacuzino Banul, Genealogia Cantacuzinilor, Bucureşti, 1902) 

a comerţului. În Bucureşti, erau aduse produse din Orient, Transilvania, Rusia şi 
Polonia, iar negustorii erau organizaţi în frăţii şi bresle, conduse de vătafi şi staroşti, 

care-şi ridică biserici unde îşi serbează hramul. Populaţia bucureşteană beneficia de 
contextul economic favorabil dezvoltându-şi afacerile şi acumulând capital, ceea ce 
a permis deschiderea de noi prăvălii şi cumpărarea de case şi terenuri. 

Încă din secolul al XVI-lea, Bucureştiul domina o întinsă arie geografică, obligată 
să graviteze în jurul acestuia, ceea ce explică, pe de o parte, de ce nu s-a întemeiat 
un târg sau un orăşel în apropierea oraşului de pe malul Dâmboviţei - cele mai 
apropiate centre urbane se aflau la 60-100 km distanţă - , iar pe de altă parte, faptul 
că Bucureştiul a fost beneficiarul excedentului de forţă de muncă rurală. Totodată, 

spre Capitală se îndrepta producţia agricolă, silvică, piscicolă din zonele aflate în 
imediata sa vecinătate . 

În timpul lui Şerban Cantacuzino, dar şi al urmaşului său imediat, Constantin 
Brâncoveanu, Bucureştiul şi-a închegat planul circular, fără a fi abandonat însă 
nucleul vechi de la revărsarea Bucureştioarei în Dâmboviţa, care a fost şi a rămas 
totdeauna centrul aşezării. 

De asemenea, sub Şerban Cantacuzino, centrul urban al oraşului era bine structurat 
prin stabilirea celor două târguri, de Sus şi de Jos, cât şi prin conturarea de străzi în 
funcţie de meşteşugul sau ocupaţia practicată: şelari, olari, tabagii, croitori, cavafi, 
boiangii. Conform documentelor, în Bucureşti existau 80 de categorii de meşteşugari, 
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iar spre exemplificare, în aceeaşi vreme, la Piteşti existau circa 20 de categorii, la 
Craiova - 24 categorii, la Buzău - 15 categorii. 7 Cei mai buni meşteşugari existau 
tot la Bucureşti, folosiţi atât pentru cerinţele Curţii Domneşti, cât şi pentru alte 
construcţii ridicate de domnitor. 

Aşadar, în a doua jumătate a secolului XVII, Bucureştiul avea o forţă de muncă 
specializată în mai multe meserii, capabilă să realizeze o serie de edificii voievodale 
şi bisericeşti. 

Ctitoria de seamă a lui Şerban Cantacuzino avea să fie ansamblul de la Cotroceni, 
care a cuprins biserica de rit ortodox, casele domneşti, casele egumeneşti, chiliile 
călugărilor precum şi alte anexe. Biserica a devenit necropolă a membrilor de seamă 
ai Cantacuzinilor. 

Semnificaţia cuvântului Cotrocean este greu de precizat şi derivă fie de la numele 
unui vechi proprietar al zonei, fie dintr-un termen arhaic a cotroci, adică a se ascunde 
într-o zonă împădurită. Alături de forma de mai sus, în epoca medievală, apar des 
variantele Cotrociani, Cotrăceni şi Cotroceni.8 

Înainte de a deveni reşedinţa lui Şerban Cantacuzino, Cotrocenii constituiau, din 
punct de vedere geografic şi toponimic, o zonă distinctă din vecinătatea Bucureştilor, 
alcătuită din păduri dese ale renumiţilor Codri ai Vlăsiei, terenuri agricole şi un sat 
de ţărani liberi. Primul document în care sunt menţionate satul şi moşia Cotroceni 
datează din 27 noiembrie 1614. Acestea au existat şi înainte de 1600, dacă avem 
în vedere că primii proprietari pe care îi amintesc documentele, Stoica, Preda şi 
Ivan, pretind că, înainte de a fi devenit temporar proprietatea domnească a lui Mihai 
Viteazul, ei erau stăpânii Cotrocenilor, „moşia bătrână şi dreaptă de la moşii lor, din 
zilele altor domni bătrâni" .9 

Zona Cotrocenilor, aprig disputată pentru întinderea şi valoarea ei funciară, a 
devenit, la 1 O iunie 1660, proprietatea lui Şerban Cantacuzino, care reuşeşte în 
următoarele două decenii, după ce tranşează în favoarea sa conflictele cu vechii 
proprietari, să-şi însuşească moşia Cotroceni. Acesteia îi adaugă prin cumpărări 
succesive atât zona „din deal", pe care a construit mânăstirea, cât şi terenul „din 
vale", adică parcul şi grădina viitorului palat regal. 

Ansamblul de la Cotroceni a fost ridicat între 1679-1681 sub directa supraveghere 
a domnitorului, fiind înconjurat de o incintă cu ziduri masive, care îi confereau 
aspectul unei cetăţi. Realizarea construcţiilor a fost sarcina lui Mihai Cantacuzino, 
fratele domnitorului. 

7. Ştefan Olteanu, Locul şi rolul oraşului Bucureşti în contextul producţiei meşteşugăreşti din Ţara 
Românească în evul mediu, „Bucureşti", VIII, 1971, pp. 114-115. 
8. Muzeul Naţional Cotroceni, Bucureşti, 1993, p. 14. 
9. Ibidem, p. 15. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Existenţa unui schit pe moşia Cotrocenilor a fost atestată documentar la sfârşitul 
secolului al XVI-lea, fapt întărit atât de vechea pisanie a bisericii de la Cotroceni, în 
care era menţionat, alături de hramul mare al Adormirii Maicii Domnului, de la 15 
august, şi un al doilea hram, cel al Sfinţilor Serghie şi Vach, de la 7 octombrie, cât şi de 

Familia Cantacuzino. Tablou votiv de la mânăstirea Sinaia. 

hrisovul de ctitorie al aşezământului creştin, dat de către Şerban Cantacuzino la 1682. 
Informaţiile privind locul, data construcţiei şi destinul pe care l-a avut în timp schitul 
sunt reduse şi nu ne permit o abordare mai amplă privind istoria acestui lăcaş. 

Mărturiile culese din cronicile vremii, din descrierile călătorilor străini şi din 
documentele mânăstirii Cotroceni permit o reconstituire a ansamblului ridicat de 
către Şerban Cantacuzino. Iniţial, a existat o singură incintă în mijlocul căreia se afla 
biserica, înconjurată de casele egumeneşti, chiliile călugărilor şi alte spaţii monastice. 
Casele domneşti se aflau situate pe latura de nord a curţii, aveau patru camere la 
parter, iar prin intermediul a două scări de piatră se asigura legătura cu etajul care 
avea zece camere. La subsol se afla pivniţa de mari dimensiuni, împărţită în două 
compartimente, utilizate la depozitarea alimentelor şi, uneori, ca temniţă. În mijlocul 
laturii de vest a curţii exista un turn clopotniţă. De asemenea, în incintă exista şi un 
paraclis, probabil pentru casele domneşti. În ultimul sfert al secolului al XVIII-lea, 
Alexandru Ipsilanti a construit în colţul sud-estic al incintei un chioşc de piatră, înalt 
de 20 m, care, pe lângă o privelişte splendidă asupra împrejurimilor, constituia un 
refugiu ideal în afara oraşului în timpul zilelor caniculare. 

Reprezentând un monument de referinţă pentru arhitectura şi arta românească www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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de la sfărşitul secolului al XVII-iea şi începutul veacului următor şi care, pe lângă 
alte caracteristici ale arhitecturii monumentelor religioase ridicate anterior în 
Ţara Românească, precum planul trilobat, pronaosul supralărgit şi unele elemente 
decorative ale bisericii de la Curtea de Argeş, a adus inovaţii în ceea ce priveşte 
arhitectura interioară şi decoraţia în piatră, Biserica de la Cotroceni avea o lungime 
de aproape 31,5 m , o înălţime de cca 13,5 m şi un pridvor cu 1 O coloane octogonale 
din piatră unite prin arce semicirculare. Un brâu median de piatră, bogat decorat, 
tradiţional în arhitectura religioasă din Ţara Românească, înconjura Biserica la 2/3 
din înălţimea zidurilor exterioare. Chenarele ferestrelor erau din piatră sculptată, fiind 
decorate cu baghete încrucişate. Intrarea în Biserică era marcată de un ancadrament 
sculptat cu elemente vegetale şi figurative. Interiorul Bisericii era dominat de cele 12 
coloane de piatră sculptate ale pronaosului, de 6 m înălţime, numărul lor amintindu-i 
pe cei 12 apostoli. Catapeteasma de lemn avea o bogată ornamentaţie sculptată şi 
aurită care încadra fastuos numeroase icoane. Interiorul Bisericii a fost pictat de 
cunoscutul zugrav Pârvu Mutu. La începutul secolului al XIX-iea, în urma unor ample 
lucrări de reconstrucţie a Bisericii, grav afectată de cutremurul din anul 1802, interiorul 
Bisericii a fost repictat. Ctitorii Cantacuzini erau prezenţi în tabloul votiv de pe peretele 
vestic al naosului; în partea dreaptă se puteau vedea Şerban Cantacuzino şi soţia sa 
doamna Maria, purtând chivotul Bisericii în forma sa veche, iar, între ei, cinci dintre 
copiii familiei domnitoare. Pe acelaşi perete, la dreapta Cantacuzinilor, se afla pictat 
noul ctitor, egumenul Visarion, ţinând în mâini Biserica în forma sa nouă. Alăturat, o 
inscripţie în limba greacă arăta că Visarion a ridicat această biserică din temelie. 

Şerban Catacuzino şi-a înzestrat mânăstirea cu moşia Cotroceni (10 iulie 1680), 
proprietatea sa, precum şi cu alte moşii răspândite în toată ţara. Un inventar din anul 
1716, arăta că mânăstirea Cotroceni era una din cela mai bogate din ţară, având 20 
de mari moşii (în Ilfov, Dâmboviţa, Muscel, Teleorman, Ialomiţa), 10 sate de ţigani 
şi 18 prăvălii în Bucureşti. Importante venituri pentru întreţinerea mânăstirii veneau, 
pe de o parte, de la cele peste 20 de metocuri (biserici, mânăstiri şi schituri închinate 
mânăstirii Cotroceni), pe care le adminisitra direct şi în totalitate, iar, pe de altă parte, 
de la hanul Şerban-vodă, unul dintre cele mai mari hanuri bucureştene. 

Pentru a-i conferi prestigiu, Şerban Cantacuzino a închinat mânăstirea (26 
octombrie 1682) ca metoh întregii comunităţi monastice de la Muntele Athos, parte 
dintr-o acţiune mai amplă a domnitorului menită să susţină lumea ortodoxă athoniană. 
În hrisovul de închinare a mânăstirii Cotroceni la Muntele Athos, Şerban Cantacuzino 
stabilea anumite reguli privind administrarea mânăstirii, a căror nerespectare ar fi 
anulat închinarea acesteia: egumenul era ales din rândul călugărilor de la Athos şi 
trebuia să fie un îndrumător spiritual, dar şi un bun administrator; la fiecare trei 
ani, egumenul trebuia să dea socoteală privind gestionarea veniturilor mânăstirii; 
comunitatea de la Athos primea numai surplusul veniturilor mânăstirii, partea cea www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Biblia de la 1688 (foia de titlu) 
În medalion se poate vedea stema domnească a lui Şerban Cantacuzino 

mai importantă rămânând la Cotroceni pentru întreţinerea acesteia; în oficierea 
cultului trebuia să respecte tipicul athonit; să se prăznuiască în mod deosebit hramul 
Adormirea Maicii Domnului (15 august) şi ziua Sfinţilor Mucenici Serghie şi Vach 
(7 octombrie); ctitorul şi tot neamul lui să beneficieze de pomenire permanentă în 
timpul serviciilor divine; ctitorul să fie înmormântat în biserica de la Cotroceni; să se 
asigure dăinuirea mânăstirii în timp. 

Şerban Cantacuzino s-a stins din viată la 54 de ani, iar conform dorinţei lui a fost 
înmormântat în naosul Bisericii de la Cotroceni. De asemenea, în pronaosul Bisericii 
au fost înmormântaţi fraţii săi Matei ( + 21 decembrie 1685) şi Iordache ( +8 iunie 
1692), Radu, fiul lui Constantin Cantacuzino-Stolnicul (+25 februarie 1715), şi fiul 
lui acestuia, Constantin ( + 1729), Smaranda, una din fiicele lui Şerban Cantacuzino 
( + 13 iunie 1688), Smaranda, fiica lui Radu Cantacuzino ( + 1729), Ruxandra, soţia lui 
Gheorghe(+ 1753), fiul ctitorului. 

Nu în ultimul rând se cuvine să subliniem faptul că Şerban Cantacuzino a încurajat 
cultura şi învăţământul, punând bazele lăcaşului de la viitoarea Academie Domnească 
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de la Sfântul Sava. 10 Apariţia, în Ţara Românească, a unui „Liturghier" (1680) cu 
părţi scrise în limba română, urmat de o „Evanghelie" (1682) şi un „Apostol"(l683), 
integral româneşti, a precedat cea mai importantă carte românească a secolului 
al XVII-iea, „Biblia de la Bucureşti"(l688), tipărită sub patronajul lui Şerban 
Cantacuzino. Traducerea textelor din limba greacă a fost îndrumată de fraţii Radu 
şi Şerban Greceanu, sprijiniţi de spătarul Nicolae Milescu şi de stolnicul Constantin 
Cantacuzino. „Biblia de la Bucureşti" constituie un monument de limbă română, aşa 
cum era aceasta închegată la sfârşitul secolului al XVII-iea. Ea era adresată tuturor 
românilor, circulând efectiv în întreg spaţiul ortodox românesc. 

În încheiere, putem aprecia că Şerban Cantacuzino a dat dovadă de vocaţie 
constructivă, de spirit întreprinzător, aplecându-se cu predilecţie către ansambluri cu 
multiple funcţiuni, ceea ce a adus o contribuţie strălucită la evoluţia arhitecturii civile 
şi urbane, la evoluţia arhitecturii aulice şi la impulsionarea arhitecturii religioase. 

SUMMARY 
The article presents the town of Bucharest during the reign of Şerban Cantacuzino 

- related to the Byzantine emperor Ioan VI Cantacuzino (I 347-1354) - whose reign 
is connected to the development of the Walachian capital. The author mentiones 
the history of the ruler s family, the premises of Bucharest becoming a capital, the 
conflicts between rivalfamilies ofthe epoch, which marked the evolution ofhistorical 
events, the social structure of Bucharest of the time. Şerban Cantacuzino was the 
founder ofthe Cotroceni monastery- an edifice with an intesting history in itself. 

l O. George Ioan Lahovari, Marele dicţionar geografic al României, I, Bucureşti, 1898, p. 730. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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TEATRUL ROMÂNESC LA SFÂRŞITUL SEC. XIX 
ŞI ÎNCEPUTUL SEC. XX. 

C. I. NOTTARA ŞI „GENERA ŢIA DE AUR" 

Daniela Dumitrescu 

În formele sale culte, teatrul românesc a apărut în 1816, când se împlineau 200 de 
ani de la moartea lui Shakespeare. Decalajul pe care arta scenică românească a trebuit 
să-l recupereze pentru a fi în pas cu teatrul european a necesitat un efort susţinut 
din partea tuturor reprezentanţilor acestei arte. Fenomenele care au marcat această 
apariţie a teatrului românesc se circumscriu procesului istoric mai larg de formare a 
României modeme, sub influenţa valorilor iluminismului. Astfel, teatrul românesc 
cult a apărut alături de alte componente ale vieţii culturale - literatură, învăţământ, 

presă - ca o expresie a necesităţii interne de dezvoltare a spiritualităţii naţionale, 
beneficiind de influenţele franceză, neogreacă, italiană şi germană, exercitate 
atât prin literatura dramatică tradusă şi adaptată, cât şi prin modelul profesionist 
oferit teatrului românesc incipient, în special din punctul de vedere al organizării 
spectacolelor şi al artei dramatice în sine. 

Cel dintâi spectacol de teatru în limba română a avut loc la Iaşi, pe o scenă 
improvizată în salonul caselor lui Costache Ghica, în decembrie 1816, cu pastorala 
Mirtil şi Hloe, prelucrată de Gheorghe Asachi. Doi ani mai târziu au început şi la 
Bucureşti reprezentaţiile, date de şcolarii de la Sfântul Sava, sub îndrumarea lu 
Gheorghe Lazăr, cu fragmente din piese clasice, iar în 1819 s-a jucat Hecuba de 
Euripide, cu Ion Heliade Rădulescu în rolul principal (în travesti). 

Începutul profesionalizării artei dramatice româneşti s-a produs odată cu înfiinţare 
Societăţii Filarmonice din Bucureşti ( 1833-37), iniţiativă a lui Heliade Rădulescu 
şi Ion Câmpianu, iar apoi a Conservatorului Filarmonic-dramatic din Iaşi. Aceste 
instituţii au avut meritul de a fi pus la îndemâna spectatorilor un repertoriu în ton 
cu vremea respectivă, cuprinzând în primul rând traduceri din literaturile dramatice 
franceză (Moli ere, Voltaire) şi italiană (Alfieri). 

Printre noile idei culturale circumscrise Societăţii Filarmonice şi Conservatorului 
Filarmonic-dramatic putem menţiona, alături de efortul de organizare instituţională 
a teatrului, apariţia celor dintâi scrieri dramatice originale româneşti, precum şi 

preocuparea pentru orienterea vieţii teatrale prin intermediul criticii dramatice din 
presa vremii: Curierul românesc la Bucureşti, Albina românească la Iaşi, Gazeta 
de Transilvania la Braşov, la care se adaugă cele treisprezece numere, apărute cu 
începere de la 1 noiembrie 1835, ale Gazetei Teatrului Naţional. 
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În perioada revoluţiei de la 1848 teatrul s-a aflat în primele rânduri ale luptei de 
emancipare naţională, inspirându-se din această luptă şi în acelaşi timp exprimând-o. 
Amintim aici pe Matei Millo, una din marile personalităţi ale teatrului românesc. 
După instalarea acestuia în fruntea mişcării teatrale bucureştene, în 1855, teatrul 
românesc a intrat practic într-o nouă etapă de dezvoltare, corespunzătoare într-un 
fel perioadei de constituire a statului naţional. Un alt moment important al acestei 
perioade l-a reprezentat înfiinţarea, de către Al. Ioan Cuza, în 1864, a conservatoarelor 
de artă dramatică (de „muzică şi declamaţie") la Bucureşti şi Iaşi. 

Această evoluţie accelerată a fost posibilă datorită existenţei unor personalităţi 
proeminente ca Vasile Alecsandri, Mihail Kogălniceanu, Costache Negruzzi, B. 
P. Haşdeu, Matei Millo, Costache Caragiale şi Mihail Pascaly, angajate cu toată 
convingerea şi forţa lor creatoare. 

În perioada dintre proclamarea independenţei de stat ( 1877) şi cea a unităţii 
naţionale ( 1918) evoluţia mişcării teatrale exprimă în modul ei specific îmbogăţirea 
vieţii spirituale a poporului român, care completează progresul realizat în domeniile 
social-politic şi economic la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX. După 
înfiinţarea, în 1877, a Societăţii dramatice din Bucureşti, teatrul românesc intră în 
epoca denumită clasică, ilustrată în domeniul literaturii dramatice de l.L. Caragiale, 
Al. Davila şi Barbu Şt. Delavrancea, iar în cel al artei spectacolului de Grigore 
Manolescu, Aristizza Romanescu, C.I. Nottara, Ştefan Iulian, Agatha Bârsescu, 
Aglae Pruteanu, Paul Gusty. 

C. I. Nottara şi-a început cariera artistică o dată cu Grigore Manolescu şi Aristizza 
Romanescu, fiind reprezentantul „generaţiei de aur" de la sfârşitul secolului XIX 
şi începutul secolului XX. S-a născut în Bucureşti, la 5 iunie 1859. Tatăl său, Ion 
Nottara, consilier la Curtea de Conturi, i-a asigurat o educaţie aşa cum se obişnuia 
pe atunci în familiile burgheze. A urmat cursurile primare între anii 1866-1870 la 
Pensionul Libertatea, iar între 1870-1878 cursurile secundare la Liceul Sf. Sava. 
Rămas orfan de ambii părinţi, a trăit în casa tutorelui său Iacovache, care nu a fost 
însă preocupat de aspiraţiile tânărului. 

Originea lui Nottara este bizantină, grecească. Strămoşii lui s-au refugiat în Italia, 
şi astfel unul moare eroic în lupta de la Missolonghi, un altul, erudit al vremii -
Chrysant Nottara-se stabileşte în Valahia la sfârşitul secolului XVII. Ulterior studiază 
astronomia şi geografia la Paris, iar apoi devine profesorul copiilor domnitorului 
Nicolae Mavrocordat. Ca urmare a relaţiilor pe care şi le dezvoltă la curtea acestuia 
şi a calităţilor personale ajunge în cele din urmă Patriarh ortodox de Ierusalim. 

Contactul lui C.I. Nottara cu teatrul a fost făcut încă din copilărie. Talentul înnăscut 
l-a împins pe scenă şi i-a dat în adolescenţă tăria să reziste tuturor adversităţilor. A 
urmat astfel Conservatorul din Bucureşti, la clasa lui Ştefan Vellescu (1876-1879), 
învăţând şi în acelaşi timp jucând în trupa lui Mihail Pascaly. Începând cu anul 1877 www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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a fost angajat ca „elev" la Teatrul Naţional Bucureşti de către Ion Ghica, Nottara 
făcând repede dovada excepţionalelor sale calităţi artistice. La vârsta de 26 de ani a 
fost înaintat societar clasa I (la 1 octombrie 1885)1• Până la această dată îşi îmbogăţise 
experienţa artistică vizionând, la Paris, în vara anului 1883, reprezentaţiile marilor 
actori ai vremii: Got, Delaunay, Worms, de Terrandy, Mounet-Sully, fraţii Coquelin, 
Julie Bartet. 

După întoarcerea în ţară a jucat rolul lui Horaţiu din Fântâna Blanduziei de 
Alecsandri (22 martie 1884 ), apoi a împărţit cu Aristizza Romanescu, Ştefan Iulian, 
Mihail Mateescu şi Ion Petrescu succesul de neuitat al premierei capodoperei lui 
Caragiale, O scrisoare pierdută ( 13 noiembrie 1884), creând rolul prefectului Ştefan 
Tipătescu. Câţiva ani mai târziu a creat şi rolul lui Shylock din Neguţătorul din 
Veneţia de W. Shakespeare, în scurtul răstimp cât a părăsit Teatrul Naţional, iar apoi 
a întreprins un turneu triumfal în toată ţara. 

La 30 iunie 1889, reintrat la Teatrul Naţional Bucureşti, a fost ales membru 
în Comisia societarilor, ulterior reprezentându-şi colegii de scenă fie în Comisia 
societarilor, fie în Comisia.financiară, fie în ambele. La 18 august 1889 a fost numit 
director de scenă pentru piesele de scenă (dramă), comedie şi tragedie împreună 
cu Grigore Manolescu, Ştefan Iulian, îndeplinind aceeaşi funcţie şi pentru operete. 
Tot în acest interval (3 februarie 1890) a realizat rolul lui Ion din Năpasta de I.L. 
Caragiale şi Oedip de Sofocle ( 18 februarie 1890). Stagiunile următoare i-au prilejuit 
noi izbânzi, în cele mai felurite roluri, printre care Haretwing din Eva de Richard 
Voss şi Oberton din Visul unei nopţi de vară de W. Shakespeare. 

După moartea, în 1892, a actorului Grigore Manolescu, rolurile sale au fost 
preluate de C.I. Nottara, acesta purtând principala răspundere a întregului repertoriu 
în dubla calitate de intrepret şi regizor. Hamlet i-a oferit acum prilejul unei creaţii 
remarcabile, cu totul originală, viguroasă şi plină de dramatism, întemeiată pe un 
studiu minuţios şi documentat. 

La 12 februarie 1902 a întrupat rolul titular din drama lui Davila, Vlaicu-Vodă, 
urmând rolul principal din Regele Lear de W. Shakespeare; în februarie 1909 a 
jucat memoriabilul Ştefan din Apus de soare de Delavrancea, pentru ca în stagiunea 
următoare să realizeze emoţionantul său Luca Arbore în Viforul (26 noiembrie 
1909). Rolurile titulare din Ragi-Tudose de Delavrancea ( 14 decembrie 1912) şi din 
Cocoşul negru de V. Eftimiu (8 februarie 1913) au adaugat noi izbânzi în cariera sa. 

Revistele vremii anunţau în 1912 că maestrul Nottara e pe cale să facă o operă 
patriotică, realizând filmul despre războiul de independenţă, astfel că generaţiile de 
astăzi vor învăţa istoria luptelor de la 1877, iar viitorimii îi va rămâne tabloul viu al 

1. Societatea Dramatică avea menirea să asigure interpreţilor condiţii omeneşti de viaţă şi creaţie, care 
să redea artistului dramatic demnitatea şi posibilitatea de a răspunde marilor cerinţe ale teatrului www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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vitejiei româneşti. Iniţiativa filmului a aparţinut unui grup de actori din care, pe lângă 
Nottara şi Demetriad, mai făceau parte V. Toneanu, I. Brezeanu, N. Soreanu, N. 
Liciu, precum şi Grigore Brezeanu, care a scris scenariul şi a fost animatorul întregii 
acţiuni. Notarra a jucat rolul lui Osman Paşa. 

În 1925 Nottara a sărbătorit o jumătate de veac de activitate în teatru, pentru ca în 
anul următor să devină, alături de Paul Gusty, Aristide Demetriade, Nicolae Soreanu 
şi Maria Filotti, societar de onoare al Teatrului.Naţional din.Bucureşti. Alături de 
Paul Gusty, în anul 1930, a fost numit societar pe viaţă. 

Actor, regizor, profesor al celor mai importanţi actori de la începutul secolului 
XX, maestrul C.I. Nottara şi-a dedicat întreaga viaţă scenei româneşti. Ca profesor 
a educat generaţiile de actori nu doar de la catedră, ci şi pe scenă. În 60 de ani de 
carieră, realizând circa 700 de roluri, el a perfecţionat jocul actorului, conducându-l 
de la romanism la realism, către clasic. Arta interpretativă a acestuia a corespuns 
unei anumite stări de spirit a publicului român de la sfărşitul secolului al XIX-iea 
şi începutul secolului al XX-iea. Aşa cum s-a spus despre Sarah Bemhardt că era 
expresia pasiunii feminine, Nottara întruchipa în conştiinţa publicului român expresia 
dramatismului masculin. Dar Nottara nu a fost un actor cu o comportare artistică 
uniformă în toată existenţa sa. O dată cu trecerea timpului, sub influenţa şcolilor 
teatrale modeme, actorul a recurs la mijloace noi de expresie care au modificat, în 
evoluţie, însăşi substanţa creaţiilor sale. Nottara a pornit de la datele interpretului 
de factură romantică (a fost multă vreme sclavul sentimentului, a cultivat, dincolo 
de controlul raţional, vocea şi gestica şi a fost preocupat în cea mai mare măsură de 
emoţie), pentru ca, sub înrâurirea noilor concepţii de teatru şi a repertoriului jucat, să 
evolueze spre o artă interpretativă realistă. 

Prin numeroasele roluri jucate Nottara a modelat o infinitate de personalităţi 
şi structuri umane aparţinând unor epoci, clase şi mentalităţi diferite. Extaziat în 
faţa dramatismului de factură romantică şi a varietaţii formelor de interpretare ale 
actorului în care se constituiau forţa şi expresivitatea tragicului, Tudor Vianu spunea 
că poate doar Dante, Shakespare, Balzac şi Tolstoi au scos din tezaurul observaţiilor şi 
fanteziei lor o galerie de caractere mai întinsă decât acelea create de maestrul Nottara. 

Privilegiul pe care l-a avut Nottara în 1930, acela de a fi numit societar pe viaţă al 
Teatrului Naţional, a fost o recunoaştere a meritelor sale de actor, profesor şi regizor, 
iar Societatea Dramatică din Bucureşti i-a donat o parte din banii cu care, în anul 
1931, a fost finalizat Căminul Nottara, adevărat loc de pelerinaj pentru tinerii actori, 
regizori, interpreţi (actori de operetă). Ulterior, în 1956, Căminul a fost transformat în 
Muzeul Memorial C./. şi C.C. Nottara, în urma donaţiei făcute de Ana Nottara, soţia 
compozitorului Nottara. După donaţie, acesata a continuat să locuiască în casă până 
la sfărşitul vieţii ( 1981 ), ocupându-se de organizarea şi întreţinerea patrimoniului. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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SUMMARY 
The Romanian modern theatre underwent important events during the 

19th century, while trying to cope with the Occidental models. One of the 
outstanding actors of the time was C.I.Nottara 
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POPA IVAŞCU 
NUMELE A DOUĂ MAHALALE BUCUREŞTENE 

O CONFUZIE CE TREBUIE LĂMURITĂ 
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Oliver Ve/escu 

În literatura istoriografică a Bucureştiului persistă o confuzie cu privire la spaţiul 
unde era situată mahalaua Popa Ivaşcu. Există o unanimitate de a amplasa mahalaua 
Popa Ivaşcu pe malul de vest al Lacului Icoanei, iar biserica Pitar Moş (alt nume care 
aşteaptă să fie limpezit) este atribuită acestui popă Ivaşcu. 

Însă! 
În anul 1960 Nicolae Stoicescu 1, făcând referire la documente nepublicate în acei 

ani, din 1740 şi 1745 afirmă, pe drept cuvânt, că mănăstirea Antim a fost construită 
în 1713 în mahalaua Popa Ivaşcu. 

Acelaşi fapt îl confirmă în 1961 şi profesorul Ion Nanu în studiul său consacrat 
mănăstirii Antim: „Mănăstirea a fost construită în mahalaua popii lui Ivaşcu, nu 
departe de Dealul Mitropoliei, la aproape 200 de metri spre Apus, pe locul unei 
biserici de lemn"2• 

Acest personaj, Popa Ivaşcu, a existat într-adevăr. Documentele care-l atestă, cu 
proprietăţile sale, au fost publicate de George Potra în anul 1982 el fiind contemporan 
cu anii când s-a construit mănăstirea. 

Într-un zapis din 1696, iunie 15, se poate citi: „Adecă eu Iosif călugărul care pe 
mirenie [m-am numit] popa Ivaşcu din Bucureşti, scris-am şi mărturisit în acest al 
mieu zapis, ca să fie de bună credinţă la mâna lui Constantin logofăt". În continuare 
se mai poate citi că popa Ivaşcu, alias călugărul Iosif, „am vândut casele mele de 
aici den Bucureşti, din mahalaua noastră cu tot locul curţii, cu grădina cu pometul 
şi cu pimniţa din curte şi cu jicniţa şi cu toate dichisele ce sănt pre lăngă case„.". 
Pe verso-ul acestui act este următoarea însemnare: „zapisul pentru locul cu casa ce 
am dat logofătului Constantin de pomeană la biserica Tuturor Sfinţilor"3 • Logofătul 

Constantin din zapisul de mai sus este acelaşi cu cel pomenit împreună cu soaţa sa 
Smaranda în pisania din 1 713 ca ctitor al mănăstirii Antim. 

Un loc de casă în mahalaua Popa Ivaşcu se vinde la 13 februarie 1704 (Potra, II, p. 128). 

l. N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, Editura Academiei, 
1960, pag. 187, şi notele 5 şi 6 de la aceeaşi pagină. 
2. Prof. dr. Ion Nanu, „Un monument de artă religioasă. Ctitoria mitropolitului Antim", în „Biserica 
ortodoxă Română", 1961, pag. 224. 
3. G. Potra, Documente privitoare la istoria oraşului Bucureşti, Editura Academiei, 1982, voi. II, pag. 111. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Dar mai interesante sunt două documente din 1713 şi 1716 care permit fără dubiu 
situarea mahalalei Popii Ivaşcu în vecinătatea mănăstirii Antim. 

Astfel: la 10 august 1713, Manea Ceauşul donează un loc de casă în mahalaua 
Popii Ivaşcu, numele lui fiind trecut şi în pisania mănăstitiii Antim (Patra, II, p. 
128), iar într-un alt act din 2 februarie 1716, Maria Milescu, băneasa, donează locul 
„ce este în Mahalaua Popii Ivaşcu mănăstirii unde este hramul Tuturor Sfinţilor în 
oraşul scaunului Bucureştilor" (Patra, II, p. 152). Maria Milescu figurează şi ea în 
pisania de la mănăstirea Antim4

• 

La 1714, decembrie, 13 „popa Gheorghiu ot Sti. Nicolae ot Prund" vinde un loc 
în mahalaua Popa Ivaşcu „dineintea Porţii Golescului" (Patra, I, p. 262). La 17 iunie 
1734 „Tudor ceauşul ot mahalaua Popii Ivaşcu din Bucureşti" vinde jupânesii Maria, 
jupâneasa dumnealui Panaiot grămăticul „casă veche, proastă, cu pimniţă de lemn 
şi cu locu de supt dânsele pe cât cuprinde îngrădişul gardului de jur împrejur, până 
în grajdul clucerului Constantin Brăiloiu până la uliţa ce merge la mănăstire„. Şi am 
scris eu popa Stanciu! ot Toţi Sfinţii, întru martori mai mulţi clerici, ot Toţi Sfinţii" 
(Patra, I, p. 336). 

Mahalaua Popa Ivaşcu din poarta mănăstirii Toţi Sfinţii a lui Antim Ivireanu 
dispare din documente, ultima menţiune fiind în actul sus-citat din 1734. În 3 
septembrie 1793 este amintită mahalaua mănăstirii Antim (Potra, II, p. 384). 

Noua mahala numită Popa Ivaşcu - biserica şi mahalaua, cea de la Balta 
Icoanei - sunt amintite a fi din 1744, de către banul Mihai Cantacuzino în lucrarea 
sa din anul 1776, dar şi de fraţii Tunusli5; nu cunoaştem însă motivele pentru care au 
fost denumite astfel. 

Mahalaua o întâlnim într-un curios act datat [ 1790-1800] (Patra, II, p. 297) care 
cuprinde a „şasea jalbă" către Domnie şi semnată de „Gheorghina văduva cu două 
fete şi un fecior, ticăloasele din mahalaua Popa Ivaşcu"6 • 

Gheorghina din documentul în cauză este ameninţată de logofătul Panaiot, 
pe care-l bănuim a fi Panait Băbeanu, că vrea să o izgonească din casa pe care o 
stăpâneşte de peste şaizeci de ani. Amănuntul care ne atrage atenţia este faptul că în 
decursul vremii „am pus cu mare nevoinţă gunoi de am astupat". Lipsesc amănuntele, 
subiectul propoziţiunii, dar el poate fi lesne găsit dacă interpretăm că cele afirmate se 

4. Aceste documente publicate de G. Potra în al doilea volum de documente (1982) au fost depozitate 
în arhiva Episcopiei Argeşului, începând din 22 martie 1787 când mănăstirea Antim a devenit metoh 
al Episcopiei. 
5. Mihai Cantacuzino, Istoria politică şi geografică a Ţării Româneşti, 1776, traducere G. Sion, 1863; 
Fraţii Tunusli, Istoria politică şi geografică a Ţerei Romanesci de la cea mai veche a sa întemeere până 
la anul 177 4, ediţia greacă 1806, traducere G. Sion, 1863. 
6. Reamintim: afirmaţia: „mahalaua cu acest nume este amintită la 5 aprilie 1690" (N. Stoicescu, op. cit, 
pag. 250) dar ease referă la cealaltă mahala Popa Ivaşcu de la Antim. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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referă la o practică curentă în epocă şi subînţelese în suplica adresată dornniei7. 
Gheorghina, al cărei loc cuprindea şi o porţiune din mlaştina situată pe malul de 

vest al bălţii „Icoanei" (în mahalaua Popa Ivaşcu), pentru a câştiga teren de grădină, 
a purces la operaţiunea anevoioasă („cu mare nevoinţă") de colmatare a băltişului 
(l-a „astupat"), operaţiune pe care ne închipuim că au făcut-o şi vecinii ei şi care 
a devenit în anii următori o preocupare în politica oraşului, „cea de astupare" a 
„bal tacurilor din Politie" 8• 

Noua mahala avea în 1798, 82 de case şi aparţinea de plasa Podul Mogoşoaiei, ca 
şi mahalalele Batişte, Oţetari şi Popa Rusu, situate „de vale" pe pârâul Bucureştioara. 
În anul 181 O au fost înregistrate 95 de case şi 312 locuitori, din care 192 bărbaţi 
şi 220 femei. La biserică slujeau doi preoţi9. Mahalaua Popa Ivaşcu este pomenită 
ultima oară în planul Boroczyn în ambele ediţii. Un alt apelativ, „Pitar Moş", numele 
bisericii şi al străzii, se va impune din a doua jumătate a veacului al XIX-iea. 

Biserica Pitar Moş a fost construită de zid, în 1795, în timpul domniei lui Alexandru 
Moruzi. Se mai afirmă că alături de ea s-ar mai fi construit şi o bolniţă care a servit 
la spitalizarea bolnavilor de ciumă, epidemie ce a izbucnit în Bucureşti în anul 1795. 
În secolul al XIX-iea clădirea bolniţei a servit drept azil „pentru oamenii nevoiaşi, 
neputincioşi şi bătrâni", după cum scrie D. Papazoglu. Pisania veche a bisericii nu 
s-a păstrat. În noua pisanie din anul 1898 se consemnează anul construcţiei, dar şi 
refacerea ei. A fost pictată de Fritz Elsner, artist care a avut mare căutare în primul 
deceniu al secolului al XX-iea. Mai trebuie semnalată şi contribuţia la restaurarea 
picturii din anii 1964-1966 a artiştilor Safian Boghiu, Olga Greceanu şi Mihai 
Moroşanu. În biserică este şi o icoană a Maicii Domnului din secolul al XVIII-iea 

7. Petre Coteţ, „Unele date privind geomorfologia zonei oraşului Bucureşti", în „Probleme de 
geografie", X, 1963 a se vedea şi Marcu Botzan, Apele în viaţa poporului român, Bucureşti edit. Ceres 
1984, pag 261. Amintim că în anul 1831 sunt legiferate prin Regulamentul Organic măsurile „Pentru 
scurgerea tuturor mocirlelor din oraşul Bucureşti". 
8. În anii de început ai secolului al XIX-iea s-a creat în spaţiul românesc un curent de igienizare a 
aşezărilor - sate şi târguri - caracterizată de Cornelia Bodea „ca puncte clasice din orice program 
economic burghez". În anul 1806 apărea la Arad Cartea de îndemână pentrn rânduiala economiei, 
lucrarea pământului şi pentrn plămădirea şi păstrarea vitelor şi a păsărilor casnice tradusă de Grigore 
Obradovici, directorul şcolilor româneşti din Banat. Prefaţa sa este „„. un îndemn de îmbunătăţire a 
economiei rurale„. prin combaterea Jenei şi a tradiţionalismului retrograd": „Lăsaţi-vă oamenilor de 
vorbe slabe şi scunde care aveţi obiceiul să ziceţi: aşa au trăit bătrânii, aşa vom trăi şi noi. Căci aceste 
vorbe sunt ale oamenilor proşti, întunecaţi la minte, celor sălbatici, varvari, celor leneşi a celor ce tot 
le pute, le miroase". Între alte „poveţe" li se cere oamenilor: „veţi seca bAlţile care cu vapoarea 
cea împuţită stârnesc şi cu epidemii încât aerul din care se scorneşte şi izvoresc boale multe şi 
nimicitoare oamenilor şi dobitoacelor ••• ". cf. Cornelia Bodea „Preocupări economice şi culturale în 
literatura din Transilvania dintre anii 1786-1830" în „Studii. Revista de Istorie", IX, 1956, nr. I, pag. 95. 
9. Oliver Velescu, Catagrafia Bucureştiului din anul 1810. O nouă lectură în „Historia Urbana"t.XI 
2003 şi t.XII 2004. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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lucrată la Athos de pictorul Kiril Cervenul. 
Domenico Caselli, autorul serialului „Cum au fost Bucureştii odinioară" a publicat 

în anul 1936, în stilul lui fermecător, un reportaj istoric intitulat „Livedea Sacagioaicei 
din mahalaua Popii Ivaşcu" 10 • Pentru interesul documentar, istoric şi consemnare a 
vechilor tradiţii din mahalalele bucureştene s-au reluat fragmente din acest articol pe 
care le-am inclus în prezentul studiu, considerându-le ca izvor istoric. 

„Mai erau bărbaţi bucureşteni care acum 50-60 de ani îşi mai aduceau aminte de 
maidanul pitarului Moş Sârbul şi de povarna mehtupciului menzilulilor domneşti. 

La această povarnă, un fel de cârciumă cu rachiuri şi drojdie, se strângeau vătafii 
de harabagii şi surugii domneşti la taifasuri şi zaiafeturi, în jurul unor mese de lemn, 
ospătându-se cu vin hermeziu, sau cu ravac, sau cu baş-rachiu. 

Şi îşi mai aduceau acei bătrâni aminte şi de o livede ce era pe aci şi care se numea 
livedea Sacagioacei. Pe semne era o jupâneasă care se îndeletnicea cu vânzarea 
apei 11 pe la curţile boereşti având la îndemână mai multe rânduri de sacale. 

Câte nu schimbă vremea nemiloasă! Ce a rămas din toate cele ce am povestit până 
acum? Nimic! Doar o uliţă care purta odinioară numele de Poşta Veche, (schimbată 
şi ea acum în numele de Niculae Golescu)". 

„Pictorul francez Charles Doussault care a fost prin Bucureşti între anii 1842-1845 şi 
care era în bună prietenie cu Adolph Billecoq - agentul Franţei la Bucureşti - ne-a lăsat 
cu privire la viaţa acestor surugii felurite chipuri tipărite în Album Moldo-Valaque. 

De la dânsul ştim cum era o Menzilhana şi cum se călătorea pe atunci cu menzilul". 
„Biserica la Început (1774) a fost de lemn. După aceea Moş Sârbul şi popa 

Ivaşcu o fac de zid la 1795, iar peste 103 ani se reînnoieşte (1898) pe vremea 
regelui Carol I". 

,,A fost prefăcută în anul 1898, după o sută şi trei ani pe vremea regelui Carol I, 
mitropolit fiind Iosif Gheorghian, prim-ministru, Dim. Sturdza şi primar C. F. Robescu. 

Pisania, cea de acum, nu pomeneşte cine a fost ctitorul de la 1795. Biserica însă a 
fost zidită -afirmă Domenico Caselli- al doilea rând de un preot numit Ivaşcu şi de 
un pitar12 numit Moş Sârbul". 

„Acest nume Moş Sârbul pare-mi-se este o poreclă şi ne duce cu gândul la acei 
bulgari zarzavagii cari locuiau prin mahalalele mărginaşe ale Bucureştilor, şi pe cari 
mitocanii noştri de acum 150 de ani îi numiau sârbi". 

„În vremea războaelor ruso-turceşti din cele din urmă două veacuri (al 18-lea şi 

10. „Gazeta Municipală" V 1936, nr.213. 
11. Se pare că meseria de sacagiu era curentă în preajma Bălţii Icoanei de vreme ce o întâlnim şi în 
pomelnicul bisericii Icoanei. 
12. Nu poate fi vorba aici de rangul boieresc - pitar - ci mai degrabă cere aici înţelesul de meserie -
brutar. Pitar nu poate deriva din Petru aşa cum se afirmă în istoria bisericii postată pe Internet. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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al 19-lea) populaţia băştinaşe a mahalalelor mărginaşe bucureştene a fost sporită cu 
o altă populaţie de peste Dunăre, cunoscută mai ales sub numele de sârbi, dar de fapt 
ea este bulgară. 

Biserica Pitarului Moş Sârbul este însă mai veche şi la început a fost de lemn cum 
pe atunci au fost mai toate bisericile din Bucureşti. 

Este arătată în lista bisericilor de lemn, tipărită de fraţii Tunusli în Istoria Ţării 
Româneşti cu numele de biserica Popii Ivaşcu, în anul 1774". 

Explicaţia lui Domenico Caselli ni se pare plauzibilă şi o acceptăm. 

SUMMARY 
The artic/e refers to a confasion connected to the same name of two distinct 

districts of Bucharest. The archive investiga/ion involves documents, traditional 
mentions and denominations, architectural hints. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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ORAŞUL BUCUREŞTI 

ÎN ULTIMILE LUNI DE DOMNIE 
ALE REGELUI CAROL I 

229 

Gabriel Ciotoran 

În urmă cu un secol, lunga domnie a Regelui Carol I (1866-1914) se apropia 
de final. Capitala, pe deplin modernizată în acest răstimp, după începutul făcut de 
A. I. Cuza, urma să fie teatrul de desfăşurare a unor evenimente fără precedent: 
procesiunea funerară a monarhului şi tentativa de asasinare a mesagerilor Angliei, 
trimişi la regele României să-l determine să intre în război alături de ea. Pe 15 iulie 
1914 începuse „Marele Război" sau primul război mondial. 

Ziua de naştere a „Prea Sfinţitului Sofronie" a fost un bun prilej de petrecere 
pentru acesta iar, pentru vecini, să se scoale „cu noaptea în cap". Aniversatul era 
poreclit „Popa Iapă" datorită animalului pe care-l avea şi la care ţinea foarte mult. 
Locuia în Strada Romană nr. 250. 

Petrecerea a fost pe larg prezentată de presă 1 • Aceasta îi era însă ostilă şi l-a 
prezentat şi în alte împrejurări, ca pe un personaj negativ2• 

„Cetăţenii din strada Romană au fost deşteptaţi azi-dimineaţă pe la orele cinci de nişte 
chiote asurzitoare, care ieşeau de la casa cu nr. 250. La început, cetăţenii n-au dat atenţie 
acestor strigăte, crezând că preotul s-a întors de la vreo petrecere mahmur. Scandalul a 
luat însă aşa proporţii, că într-o oră, întreaga mahala era în picioare. La Prea Sfinţitul 
Sofronie era chef mare, Se desfundaseră câteva butii de vin şi de rachiu şi tarafurile de 
alături asurzeau mahalaua cu „Sârba popilor'', „Chiriac n-are papuci" şi alte cântece de 
acest fel". Oamenii, treptat, s-au dezmeticit şi şi-au amintit că „azi, 11 martie, e chiar ziua 
Sf. Sofronie, pe care a ţinut s-o sărbătorească cu veselie şi berechet". 

Printre invitaţi s-au numărat: Episcopul Calist al Argeşului, Dionisie al Buzăului, 
Nifon al Dunării de Jos, Arhiereul Eugenie Humulescu şi alte cunoscute feţe, fiecare 
insoţit de câte un taraf de lăutari şi „câte o nevinovată şi crudă oiţă". 

Printre dansurile acestei petreceri amintesc: tango, „furlana", „desculţa", „ca la uşa 
cortului" şi „dansul apaşilor". Cât despre animalele consumate, numărul acestora pare 
desprins din basme: „patrusprezece miei, doi porci, treisprezece berbeci", concomitent 
cu consumul a „două zeci de vedre de basamac şi şase butii de vin". 

Din nenorocire, conducătorii marilor puteri, Germania şi Austro-Ungaria, nu erau 
aşa de „petrecăreţi". Peste numai patru luni, sub pretextul atentatului de la Sarajevo, 
ei declanşau războiul. 

Locuitorii Capitalei aflaseră din presă că pe 15 iulie 1914 s-a declanşat războiul 
în Europa, între Tripla Înţelegere şi Tripla Alianţă3 . Vestea se dusese din om în om, 
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fiind comentată în localurile publice, în vestita Capşa de pe Calea Victoriei în primul 
rând. Problema principală care-i frământa era următoarea: „mergem cu Austria sau 
mergem cu Rusia?". Varianta neutralitătii era deci exclusă! „Calea Victoriei devenise 
războinică, semănând cu anul anterior, când şapte mii de voluntari s-au înscris într
un registru la Capşa. O întrebare, desigur, de o importanţă cu mult mai mică era „A 
cui va fi prima victorie?"4 

Răspunsul a venit repede: a Germaniei; astfel că titlul „Sărmana Franţă", publicat 
de „Seara", este sugestiv, relatând invadarea ei de către armata germană, a doua oară 
după 45 de ani, în 1870. În Gara de Nord a avut loc o manifestaţie pentru Franţa, cu 
prilejul plecării unui tren spre Marsilia. În el erau 250 de militari francezi. În schimb, 
pasagerul maghiar Martin Piroşca, din trenul ce se ducea la Ploieşti, a fost dat jos şi 
predat poliţiei, datorită faptului că insultase armata română. 

În faţa restaurantului Capşa, pe restul Căii Victoriei, în zona statuilor de la 
Universitate, aveau loc numeroase manifestaţii. Studenţi, elevi manifestau pentru 
intrarea în război alături de Franţa, pentru eliberarea Transilvaniei. Se cânta 
„Deşteaptă-te, române"5• Altă adunare a avut loc la Minerva, o berărie din centru, 
precum şi pe Bulevardul Elisabeta. 

În ziua de 2 septembrie 1914, a sosit de la Sinaia, la şapte seara, Nicu Filipescu, 
cunoscut om politic, mare partizan al intrării rapide în război pentru făurirea Marii 
Uniri. I s-a făcut o extraordinară primire. „Mulţimea s-a urcat pe locomotivă, pe 
vagoane ... " Entuziasmul nu se poate descrie. După ce a coborât din tren, a fost purtat 
în triumf. S-a adresat mulţimii cu următoarele cuvinte: 

„Cetăţeni! Fraţilor! Fiţi pe pace. Regele, guvernul, poporul nu au decât un singur 
ideal naţional. Ora cea mare a sunat!"6

• S-a suit într-un automobil, în care stătea 
în picioare. Maşina era înconjurată de o mulţime cu tricolorul în mâini. Aceasta 
a parcurs: Calea Griviţei, Calea Victoriei, Bulevardul Academiei, până la statuia 
lui Mihai Viteazul. Cortegiul a depus un tricolor pe aceasta. N. Filipescu a spus: 
„Domnilor, să ne despărţim în faţa statuii lui Mihai Viteazul, cu siguranţa că vom fi 
vrednici să împlinim gândul cel sfânt şi să strigăm: Trăiască Carol I, rege al tuturor 
românilor!". Oamenii s-au împrăştiat în cea mai perfectă ordine7

• 

Presa informa că liderii Triplei Înţelegeri ne ofereau, deocamdată, numai sudul 
Transilvaniei, pentru intrarea în război. Nicolae Iorga a luat poziţie pentru ruperea 
neutralităţii, în articolul „O explicaţie", publicat în Neamul Românesc. „Multe lucruri 
nu le ştiu, iar ceea ce ştiu, n-am voie să spun. Generaţiile viitoare să-şi aducă aminte 
în cântece, nu în blesteme. Armata, dacă-i pregătită, să rupă neutralitatea în numele 
lui Carol"8

• Articolul este urmat de unul şi mai clar: „Să intrăm în Transilvania'', 
publicat în "Seara". 

La sfârşitul lunii octombrie, pe clădiri se lipiseră afişe care chemau la o 
manifestaţie patriotică la statuia lui M. Viteazul. Alte afişe urmăreau contracararea www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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ei. „Publicul este sfătuit să nu se îndepărteze de calmul gravelor împrejurări prin care 
trece actualmente ţara. În acord cu cetăţenii întregii ţări, bucureştenii nu se vor lăsa 
târâţi pe căi atât de primejdioase. Avem încredere în maturitatea şi cuminţenia lor". 
Manifestaţia care s-a desfăşurat sub conducerea lui N Filipescu este criticată astfel: 
„copii, liceeni, vânzători, hotărâţi să intre în acţiune, au format masa celor care s-au 
adunat la statuie"9

• 

Primarul Grigore Cantacuzino a demisionat la începutul anului. Locul său a 
fost luat de Emil Petrescu,din partea P.N.L. Tot din partea acestui partid, N. Fleva 
a fost ales deputat al oraşului Bucureşti 10 • Prefect al Poliţiei capitalei a fost numit E. 
Comescu. Multe probleme trebuiau rezolvate de ei, din moment ce, în ultima vreme, 
circulaţia a ajuns aproape imposibilă în capitală. Pe Calea Victoriei, noroiul este atât 
de mare, încât trebuie să faci sărituri ca să circuli, atât pe trotuare, cât şi pe carosabil. 
În faţa poliţiei, o casă a început treptat să se prăbuşească. Este veche şi locuită de 
mai mulţi locatari. La parter se afla o ceasornicărie, un magazin de pălării al lui 
Constantinescu, un magazin de manufactură şi florăria defunctului Kiparissis. 

Imobilul a fost înconjurat de un cordon de jandarmi. Cartiere întregi sunt lipsite 
de trotuare, de lumină, de apă şi canal 11

• 

Presa prezenta o situaţie veridică a oraşului, în pofida modernizării, a europenizării 
din ultima jumătate de veac. De altfel, si astăzi, ploile sunt o reală problemă pentru şoferi 
şi pietoni, datorită canalelor de scurgere, iar în Cartierul Latin, de exemplu, de la periferia 
Drumului Taberei, multe autoturisme stau în faţa curţilor lipsite de canalizare. 

Victoria lui N. Fleva la alegerile din luna martie este prezentată ca o „strălucită 
cetăţenească, un adevărat triumf al democraţiei, ca urmare a înfrângerii Partidului 
Conservator de către P.N.L."12 

La un ceai parlamentar, oferit de liberalul C. Anghelescu în palatul său din strada 
Rossetti, au participat multe personalităţi politice. Au cântat Cella Delavrancea (la 
pian), Belcot, Enescu, Nance13

• 

În urmă cu un secol, pe 28 mai 1914, a fost inaugurat hotelul A. Palace, situat la 
mică distanţă de Ateneul Român, un adevărat reper al capitalei14 • 

„Ieri după-amiază s-a inaugurat cu mare solemnitate marele hotel A. Palace. Au 
fost şaizeci de persoane. Are două sute de locuri, jumătate cu instalaţii de băi şi cu 
apă rece şi caldă. Are cea mai mare sufragerie din oraş, patru lifturi". 

Venerabila clădire, renovată de multe ori, a trecut cu bine peste cutremurul din 
1940 şi cel din 1977, având astăzi o sută de ani de existentă. 

Intrarea Cadrilaterului în componenţa României, înfăptuită cu un an înainte, a 
prilejuit elevilor de la şcoala nr. 8 să spună: „Mergem să luăm Cadrilaterul"15

• 

Ei făceau, de fapt, o excursie la Turtucaia, din sudul Dobrogei. Era primul an 
când putea fi vizitat de ei. Fuseseră constituite coloniile şcolare, fapt apreciat de 
primarul Petrescu astfel 16 : „S-a dovedit că ele oferă micilor copilaşi din familiile www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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sărace posibilitatea de a se recrea şi a-şi reconstitui forţele pierdute prin munca 
obositoare din timpul anului". Ele erau organizate în diferite staţiuni din ţară. Pentru 
susţinerea lor financiară, se făcea apel la obolul inimilor caritabile. Fosta directoare a 
„Institutului de fete din Turnu Severin", M. Marinescu, anunţa că „se va deschide în 
Bucureşti, în toamna anului 1914, un Institut de fete" 17• A devenit renumit după război, 
cunoscut sub denumirea „Institutul de fete Moteanu"; se făcea o temeinică predare şi o 
educaţie aleasă elevelor, fapt care a generat afirmaţia: „educaţie de pension". 

În timpul regimului comunist, la începutul anilor '70, la şcoala generală nr.17 (A. 
Petoffi), diriginta G. Marcu le spunea colegelor mele: „v-am dat o educaţie de pension". 

Primul meci internaţional de box s-a desfăşurat în luna iunie, în parcul Cişmigiu 18 • 

S-au înfruntat O'Mara, campionul Canadei şi Mortnuin, campionul Franţei. Au fost 
opt reprize a câte trei minute fiecare. S-a terminat la egalitate, arbitru în ring fiind 
românul Niculescu. Gala a fost patronată de Societatea Scriitorilor Români. Iată o 
îmbinare perfectă a culturii cu sportul. 

Oraşul a fost, tot în această vară, gazda ministrului de externe rus Sassonov. 
„În seara zilei de 3 iunie, în onoarea lui s-a dat un banchet la delegaţia Rusiei, 

din Calea Victoriei" 18
• Au participat: 1.1.C. Brătianu, E. Costinescu, V.G. Mortan, 

C. Anghelescu din Guvernul României. A participat „corpul diplomatic acreditat la 
Bucureşti; patru sute de invitaţi au fost la o admirabilă seară veneţiană, oferită în curtea 
legatiei, până la ora două noaptea".Sossonov îl însoţise pe ţarul Nicolau al Ii-lea în 
vizita de la Constanţa19 • Întâlnirea dintre acesta şi Carol (ultima) a fost emoţionantă20• 

Ea a avut ca efect şi oficializarea ruperii proiectatei căsătorii dintre Olga, fata cea 
mică a ţarului şi prinţul Carol. Acesta trebuia „să-şi termine mai întâi educaţia", a 
spus partea rusă. Aceasta avea multe lacune; chiar şi cu acest prilej, „nefiind o gazdă 
primitoare", atmosfera din camera rezervată tinerilor fiind rece. 

La jumătatea lunii iunie, întreaga presă comunica cu majuscule, pe prima 
pagină: „Asasinarea moştenitorului Austro-Ungariei", „Doliul Austro-Ungariei'', 
„Arhiducele Frantz Josef a fost desemnat noul moştenitor al tronului", „Un atentat 
plănuit acum patru ani", „Situaţie foarte gravă"20• 

Carol se afla la Palatul Cotroceni în seara de 16 iunie 1914. Contele Czernin, 
ambasadorul Austro-Ungariei s-a prezentat la el. I-a comunicat vestea. Vădit marcat, 
a rămas câteva clipe fără să poată articula un cuvânt, apoi a spus21 : 

„Este extraordinară ticăloşia". 
Două femei asistaseră la crime: una tânără şi o vârstnică. Prima îi spusese 

celeilalte:" Se va întâmpla ceva grav". În memoria lor s-a desfăsurat un requiem la 
biserica catolică Sf. Iosif din capitală22 • Au participat personalităţi din conducerea 
statului, primite de contele Czernin, plenipotenţialul Austro-Ungariei. 

Serviciul divin s-a desfăşurat „pentru odihna sufletelor asasinaţilor de la Sarajevo. 
În interiorul catedralei era un impunător catafalc, înconjurat de făclii aprinse şi flori www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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naturale. În jurul lor erau drapelele îndoliate ale diferitelor societăţi austro-ungare". 
La ora 11 a sosit Carol în uniformă de colonel austriacă. Era urmat de Maria şi 

Marioara. Arhiepiscopul Netznamer, înconjurat de clerul capitalei în odăjdii de mare 
slujbă, cu sfânta cruce în mână, l-a luat pe Carol de mână şi l-a condus pe tronul 
rezervat, în faţa altarului". 

Începută în anul 1870, după zdrobirea Franţei de către Prusia, la Sedan, „la belle 
epoque" se terminase (perioada fără războaie). Evenimente militare se desfăşurau 
în Peninsula Balcanică. Grecia atacase Albania. Colonia albaneză din Bucureşti a 
adresat un apel cu următorul conţinut: „Fraţi români şi albanezi! S-au încheiat trei 
luni de la atacul grec asupra coaliţiei. Faţă de această acţiune banditească, veniţi în 
număr cât mai mare la întrunirea de miercuri, 2 iulie, ora 3 p.m., în Sala Transilvania, 
unde oratorii vor înfiera cum se cuvine banditismul Greciei"22

• Comentând acest 
aspect, în periodicul „Seara" se spunea: „Măcelul înspăimântător, care va rămâne 
veşnic cea mai mare ruşine a secolului, se întinde din ce în ce. Nebunia sângelui se 
întinde chiar şi-n sănătoasa Anglie"26

• 

La scurt timp după Sarajevo, regele Carol I a anunţat oficial într-o conferinţă: 
„Va fi război"23 • Din Bucureşti, a emis ultimul decret24• A părăsit apoi, pentru ultima 
dată, capitala, cu trenul spre Sinaia. Pe 2 septembrie 1914, I.C. Brătianu a declarat 
„neutralitatea completă a României"25 • 

Din păcate, jurnalistul se înşela, acest război n-a fost cea mai mare ruşine a 
secolului, fiind întrecut de cel de-al doilea război mondial. 

Pe 26 septembrie 1914, la reşedinţa sa de pe Valea Prahovei, în castelul Peleş, s-a 
desfăşurat ultima audienţă a celui care conducea ţara de 48 de ani. În vârstă de 75 
de ani, Carol I era bolnav de o lună de zile. Presa relata ştiri laconice despre boala 
sa, din care nu reieşea gravitatea acesteia, deşi nu se ascundea faptul că nu părăsea 
patul decât pentru scurt timp27

• În aceste împrejurări s-a desfăşurat audienţa solicitată 
de emisarii guvernului Angliei, fraţii Baxton. Ei conduceau „Liga balcanică" şi 

parcurgeau aceste ţări cu scopul de a le atrage de partea Triplei Înţelegeri. 
Sunt ultimele comentarii politice ale lui Carol I. Iată relatarea acestei discuţii28 : 

„Majestate, Anglia se interesează foarte mult de România. Opinia publică de la 
noi priveşte cu drag spre Dumneavoastră, la Dunăre. Anglia simpatizează cu ideile 
Dumneavoastră naţionale. 

- Adevărat? Ce frumos! Eu, domilor, fac politică aici de aproape o jumatate de 
secol şi ştiu că niciodată Anglia nu s-a interesat de noi. Dar vă cred pe dumneavoastră. 
şi-mi pare bine, chiar şi aşa, târziu, că Anglia începe să ne poarte simpatie. Îmi 
pare însă rău că dumneavoastră n-aţi venit încă de anul trecut să manifestaţi aceste 
sentimente ale Angliei. ştiţi că anul trecut, guvernul din Londra nu voia să primească 
pe ministrul nostru Mişu, nici măcar pentru a auzi dezideratele României, nici să-l 
asculte şi ne-a fost de mare folos recomandarea ambasadorului Germaniei. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



234 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXVIII 

Îmi spuneţi că Rusia vrea să elibereze, cu ajutorul Angliei, naţionalitătile mici; eu 
ştiam că vrea să ajungă la Constantinopole. În ce priveşte sentimentele mele, nu are 
dreptul să le suspecteze. Armata mea, pe care o iubesc mai mult decât oricine şi la a 
cărei înflorire am lucrat atâta timp, nu am dreptul să o expun la aventuri din care nu 
pot şti cum va ieşi„. 

Dar ştiţi că este plăcut ce spuneţi. Simpatia Angliei? Mulţumesc, asta îmi face 
plăcere. Mulţumesc."„. A fost ultima sa afirmaţie politică! 

Este de remarcat claritatea regelui în toate ideile sale. Faţă de Rusia îşi manifesta 
neîncrederea, fiind de menţionat ironia sa acidă: „ştiam că vrea să ajungă la 
Constantinopole". Nu a putut ierta niciodată acesteia că „aliata"din timpul războiului 
de independenţă luase României Basarabia. Toate aceste afirmaţii au fost făcute cu 
mai puţin de 24 de ore înainte de a se stinge! 

În dimineaţa zilei următoare, pe 27 septembrie 1914, la ora şase fără un sfert, Carol 
s-a stins din viaţă29• Iată, deci, importanţa cu totul ieşită din comun a acestei audienţe. 

Deosebit de interesant este şi faptul că partenerii regelui, reveniţi la Bucureşti,s
au aflat, la rândul lor, la cumpăna dintre viaţă şi moarte. Peste doar câteva zile, adică 
pe 3 octombrie, când ieşeau din hotelul Athenee Palace, unde închiriaseră o cameră, 
un tânăr turc a tras asupra lor şase focuri de revolver3°. Se numea Redgib şi era 
membru al asociaţiei denumite „Junii Turci". A fost imediat reţinut de şoferul lui C. 
Argetoianu şi a fost dus la secţia de poliţie pentru cercetări. Victimele atentatului au 
fost rănite la gât şi la omoplat. 

Trecătorii le-au acordat primele îngrijiri în hotel. Au fost rapid transportaţi la 
sanatoriul Elisabeta. Un reputat chirurg, profesorul-doctor Thomas Ionescu, s-a dus 
la ei şi i-a consultat, în prima zi. „Convingerea mea este că au scăpat cu viaţă"31 • La 
poliţie s-a descoperit că adevăratul nume al atentatorului este Hasan Efendi, jurnalist 
din Salonic. La sfârşitul lunii, el era în închisoare, în vederea judecării sale. Aici a fost 
vizitat de fraţii Baxton care, într-adevar, s-au refăcut până la sfârşitul lunii, confirmând 
convingerea reputatului chirurg care-i consultase. Ei au declarat atentatorului „că-l 
iartă", dându-i chiar şi o Biblie şi o plapumă, toamna fiind înaintată32 • 

Peste un an de zile s-a desfăşurat procesul său, la „Curtea cu juri" din Ilfov33 • A 
avut trei avocaţi care au spus că „este criminal de idei, nu de oameni". O astfel de teză 
avea să ducă, în perioada interbelică, la achitarea legionarilor. A fost condamnat la 
cinci ani de închisoare34

• Fraţii Baxton, însă, după vizitarea sa la închisoare, au plecat 
la Sofia, în scopul atragerii Bulgariei de partea Angliei. Ţara pe care o părăsiseră era 
în doliu după marele ei rege! 

În articolul intitulat „Boala suveranului" din 12 septembrie 1914, publicat în 
jurnalul Seara, se arăta: „Cel care a condus ţara vreme de 48 de ani a trebuit să 
nu părăsească patul, conform indicaţiilor medicale". Apropiaţii săi au relatat că 
frământările politice, războiul şi presiunile făcute pentru intrarea ţării în război www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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împotriva Germaniei l-au făcut să spună: „Oh, cât aş vrea să mor35!" 
Dorinţa i s-a împlinit în dimineaţa de 28 septembrie 1914, după glorioasa domnie 

de 48 de ani, cea mai lungă din istorie. 
Decesul este relatat în cotidianul bucureştean, menţionat în felul acesta35

: 

,,Astăzi dimineaţă, Regele a închis ochii în lumina veşniciei. A murit cel mai inţelept 
conducător de popoare, omul providenţial care, cu geniul lui, a creat România modernă. 
Marele căpitan care a condus oştirea română în culmile luminoase ale gloriei ... Moartea 
sa este cea mai mare nenorocire care a putut izbi vreodată România." 

A doua zi au apărut alte aspecte. „ştirea s-a răspândit în capitală cu repeziciunea 
fulgerului. De la Poliţia Capitalei ştirea ni s-a confirmat oficial. S-a arborat drapelul 
negru la toate instituţiile. Agenţia Română de Presă a telegrafiat ştirea tuturor 
guvernelor lumii36

". 

Parlamentul a decis să se reunească a doua zi, pentru ca noul rege să depună jurământul. 
Spectacolele au fost suspendate. Clopotele tuturor bisericilor au început să bată37 • 

S-au publicat rapid şi fragmente din testament: ,,Îi iert pe cei care m-au atacat şi 
mor cu conştiinţa împăcată că mi-am făcut datoria până la sfărşit, ca un bun român. 
Românii să realizeze mărirea Patriei38

." 

Ultima sa dorinţă a fost să fie înmormântat la Curtea de Argeş şi dacă „locuitorii 
capitalei mele dragi o vor cere, să fiu adus la Bucureşti. În mormânt să mi se pună 
sabia avută în 1877 şi coroana de oţel"39 • 

Guvernul a dat o proclamaţie către popor, în care este redată „marea sa durere". 
Preşedintele Consiliului de Miniştri era 1.1.C. Brătianu, preşedintele P.N.L., Emil 
Petrescu, primarul capitalei, a convocat imediat consiliul cameral. 

„Consilierii se aflau în preajma sa, în picioare. Li s-a comunicat ştirea, împreună 
cu profunda durere ce a zguduit întregul popor al capitalei, prin moartea suveranului. 
În faţa acestei lovituri neaşteptate, poporul se roagă ca cerul să-l întărească". Guvernul 
a adresat reginei Elisabeta, la Peleş, unde a survenit decesul, o telegramă, conform 
uzanţelor, după ce Ferdinand a depus jurământul în calitate de rege. I. Brătianu şi-a 
prezentat demisia. Regele, la rândul său, l-a rugat să gireze conducerea guvernului40

• 

La orele 2 p.m., corpul regelui a fost aşezat pe un afet de tun şi transportat la 
Sinaia, de unde trenul a plecat spre Mogoşoaia. Aici a fost pus pe un alt afet de tun 
şi transportat la şoseaua Kiseleff, fiind dus la palatul regal din Calea Victoriei, unde 
a fost pus în Sala Tronului. Pe traseu a fost escortat de comandanţii regimentelor din 
Bucureşti, însoţit de doi ofiţeri şi un subofiţer. Din capitală, cu un tren mortuar, a fost 
dus la Curtea de Argeş, pentru înmormântare. Avea un cosciug din stejar, îmbrăcat în 
catifea purpurie, ca toţi din familia Hohenzollern41

• 

Ferdinand a depus jurământul în capitală, în faţa Parlamentului, în ziua de 29 
septembrie 1914. S-au tras în oraş 1O1 salve de tun. 

Continuitatea atât de importantă pentru orice stat era asigurată! www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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În timpul ceremoniei desfăşurate în Parlament, membrii acestuia erau foarte 
solemni, în ţinute adecvate. „Doamnele sunt în doliu. Membrii Curţii de Casaţie 
au apărut în togă roşie. Noul rege, zdrobit de durere, are ochii plânşi, faţa fiindu-i 
scăldată în lacrimi"42

• 

În discursul ţinut, acesta a spus: „Chemat prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa 
naţională a fi urmaşul marelui întemeietor ... "43

• 

La catedrala catolică Sf Iosif s-a desfăşurat un serviciu divin. „Cernită în 
întregime, avea un aspect măreţ şi sinistru. Toţi membrii coloniei germane au fost 
prezenţi. Predicatorul catedralei a elogiat memoria dispărutului. Ultimile cuvinte au 
fost acoperite de sunetul clopotelor". 

Este o zi frumoasă şi linistită. Razele dulci ale soarelui tomnatic se răsfrâng 
piezişe asupra capitalei, dând străzilor îndoliate o înfăţişare tristă şi solemnă. Capitala 
întreagă este în picioare. Toţi sunt preocupaţi să găsească un loc cât mai bun de 
unde să-l vadă, pentru ultima dată, pe marele şi iubitul nostru rege. Cei mai mulţi 
poartă doliu pe îmbrăcăminte şi-n suflet. Circulaţia pe Calea Victoriei, I.C. Brătianu, 
L. Catargiu a fost oprită. Ambele trotuare ale bulevardelor sunt ocupate de elevii 
şcolilor primare şi secundare, de liceu, de cele două seminarii, cu drapelele îndoliate 
Elevele şi profesoarele sunt în doliu. Elevii şi profesorii au doliu la şapcă şi la braţ. 
Pe traseul ce duce la Mogoşoaia sunt aşezate trupele. 

Gara Mogoşoaia era cernită în întregime. Felinarele sunt acoperite cu crep negru 
şi sunt aprinse. Steagurile naţionale şi de doliu sunt puse pe clădire. 

La apariţia trenului mortuar, forturile din Chitila încep a trage primele salve de 
tun. Pe urmă au început să tragă şi forturile din Mogoşoaia, trenul oprind şi aici. 

Miniştrii s-au apropiat de tren, din care au coborât Ferdinand, Maria, Carol şi 
aghiotanţii. 

După un serviciu divin, cosciugul a fost pus pe şase cai negri, conduşi de mai 
mulţi căpitani. Spada regelui era purtată de generalul de divizie Lurcă Alexandru, 
asistat de doi generali de brigadă, cu săbiile scoase. 

1.1.C. Brătianu, V. Misil (preşedintele Senatului), M. Ferechide (preşedintele 
Adunării Deputaţilor) ţin cardoanele afetului. Coroana lui Carol era purtată de mai 
mulţi generali. Spre sfârşitul cortegiului se găsea şi calul lui Carol, care nu a mai fost 
niciodată încălecat. 

Traseul cortegiului: şoseaua Kiseleff, L. Catargiu, I.C. Brătianu, Piaţa Carol, 
palatul regal. La palat, cosciugul a fost coborât şi urcat în palat de un grup de generali. 
Pentru orele în care Carol a fost în palat s-a fixat o gardă militară. S-au tras 101 salve 
de tun iar clopotele tuturor bisericilor din oraş au răsunat în continuu44• 

Nu întâmplător, la Teatrul Naţional, s-a jucat piesa „Viforul", de B. şt. Delavrancea, 
în care noul domnitor al Moldovei, Petru Rareş, prelua cu hotărâre cârma domniei. 

Iată atmosfera din această zi de toamnă din Bucureşti: www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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„Lumea, nerăbdătoare de a vedea pentru ultima dată pe rege, mai ales miile 
de provinciali veniţi în Bucureşti, s-au adunat în faţa palatului, formând o mare 
compactă". Trei cordoane de poliţişti erau până la intrarea în palat. 

Un copil de patru ani s-a pierdut de mama lui, fiind cu greu scos din mulţime şi 
dus acasă. 

La orele 11 au fost pornite, în bubuit de tun şi-n plânset de clopot, rămăşiţele 
pământeşti ale primului nostru rege. 

Magazinele erau închise, steagurile îndoliate fiind peste tot. La „Clasic" era 
prezentat filmul ceremoniei de înmormântare. 

Cele 1O1 salve de tun au anunţat plecarea de-a pururi din capitală a Marelui nostru Rege. 
De la palat, convoiul a luat-o pe Calea Griviţei, ajungând la Gara de Nord. În 

faţa Fundaţiei Universitare se aflau studenţii. Pe peronul Gării de Nord, onorurile au 
fost date de o companie de pionieri din Batalionul Doi, cu drapel şi muzică"45 • La 
orele 11, trenul mortuar a plecat spre Curtea de Argeş. Impresionantă manifestaţie de 
pioşenie pentru fostul suveran. 

În acelaşi timp, în capitala ţării sale de origine, Berlin, era doliu. Cel care intrase în 
Bucureşti în ziua de 1 O mai 1866, într-un poştalion tras de şase cai negri, la 27 de ani, îl 
părăsea după 48 de ani de glorioasă domnie, în care ţara devenise independentă şi era o 
putere respectată în zonă. Pacea încheiată la Bucureşti in 1913 consfinţea aceasta. 

Trenul mortuar se îndrepta spre Curtea de Argeş, unde se odihnesc osemintele 
Basarabilor, voievozii ţării Româneşti. A lăsat 12 milioane lei aur pentru aşezămintele 
culturale46

• „Pentru iubiţii mei bucureşteni" a formulat propunerea ridicării unei 
statui reprezentându-l pe Bucur Ciobanul, legendarul întemeietor al „cetăţii de pe 
Dâmboviţa". Aceasta nu s-a realizat nici astăzi; propunerea făcută de mine Primăriei 
în acest sens a fost respinsă! 

Note: 
I -Capitala, 17.03.1914 
2 - Idem, 01.06.1914 
3 - Idem, 15.07.1914 
4- Idem, 15.07.1914 
5 - Seara, 20.07.1914 
6 - Idem 
7 - Idem, 10.09.1914 
8 - Neamul Românesc, 01.10.1914 
9- Capitala, 03.10.1914 
10- Seara, 20.01.1914 
11- Idem 
12- Idem 
13- Idem, 12.03.1914 
14- Idem, 29.05.1914 
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15- Idem, 10.06.1914 
16- Idem 
17- Idem 
18- Idem, 04.06.1914 
19- Vizita Ţarului Nicolae al II-iea, în M.l.nr.1 O 
20- Seara, 20.06.1914 
21- Idem 
22- Idem, 01.07.1914 
23- Idem 
24- Colectia M.M.B. 
25- Seara, 02.09.1914 
26- Idem 
27- Idem, 01.09.1914 
28- Idem, 05.10.1914 
29- Idem, 27.09.1914 
30- Idem, 05.10.1914 
31- Idem, 06.10.1914 
32- Idem, 20.10.1914 
33- Idem, 01.10.1915 
34- Idem, 10.09.1915 
35- Muşat şi Ardeleanu, De la Statul geto-dac la Romania Mare, Ed. St. '83, pag.445 
36- Idem, 06.10.1914 
37- Idem 
38- Idem 
39- Idem 
40- Idem 
41- Idem 
42- Idem 
43- Idem 
44- Idem 
45- Idem 
46- C.C. Giurescu, Istoria romanilor din cele mai vechi timpuri pana astazi, edit. Cugetarea, 1943 

SUMMARY 
As the litie suggests, the article presents Bucharest during the last months in of 

king Carol I of Romania s reign and life. The facts, events, atmosphere of the epoch 
have been selected from severa/ newspapers of the time. 
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155 DE ANI DE LA NAŞTEREA MAESTRULUI MAEŞTRILOR 
TEATRULUI NAŢIONAL- C.I. NOTTARA 

239 

Corina Iliescu 

În iureşul vieţii secolului XXI, printre evenimente socio-politice mai mult sau mai 
puţin importante din punct de vedere istoric, personalităţile ştiintifice sau culturale 
rămân undeva în umbră. Cu atât mai mult cu cât aparţin deja unui alt timp ... Uneori, 
sunt aduse în prim-plan doar pentru o secundă, discrete apariţii meteorice. Aceşti 
oameni au reprezentat cândva adevărate modele pentru contemporanii lor şi nu numai. 
În acest fel era perceput Maestrul Constantin I.Nottara (1859-1935) de toţi cei ce l-au 
cunoscut. 

Arborele genealogic al familiei Nottaras îşi trage rădăcinile din Bizanţ, prin 
Peloponez cu 1 OOO de ani în urmă, iar ramurile sale actuale se întind până în Franţa, 
America şi Australia. În secolul XVIII-iea un strămoş - Hrysant Nottaras a fost un 
cărturar erudit, matematician, geograf şi astrolog, a devenit Patriarh al Ierusalimului 
şi a avut prima legătură importantă cu ţara noastră, respectiv cu domnitorul Nicolae 
Mavrocordat. Marele nostru actor pe care îl aniversăm anul acesta la împlinirea a 155 
de ani de la naşterea sa, a avut un singur fiu, pe muzicianul Constantin C.Nottara, 
care din pacate nu a avut urmaşi. 

Casa ce adăposteşte Muzeul Memorial C.I.şi C.C.Nottara, a fost construită în 
anul 1931 fiind ridicată pe terenul familiei, dar cu o parte a banilor provenind de la 
Sindicatul Artistilor Dramatici şi Lirici şi de la un grup de admiratori. Imobilul de pe 
b-dul Dacia din Capitală era numit „ Căminul Nottara "ca un omagiu adus celor doi 
mari artişti şi devotamentului cu care aceştia şi-au dăruit întreaga viaţă artei. Acolo, 
cei doi au adunat o bogată colecţie de cărţi şi partituri, cca 7300 volume. 

Constantin I.Nottara nota în cartea sa de „Amintiri": „Actorul este un spion al 
sufletului omenesc şi al moravurilor societăţii. Mă mulţumesc a spune cu mândrie şi 
cu satisfac/ie ca toate rolurile mele mi-au fost dragi, pentru că toate au fost plămădite 
cu creier, cu sânge, cu nervi, din trupul meu şi aş fi un mare ingrat dacă aş spune că 
prefer pe unul mai mult decât pe celălalt, când toate rolurile mi-au procurat ceasuri 
de mare izbândă şi desăvârşite mulţumiri sufleteşti". 

Într-o carieră teatrală ce a durat 60 de ani, Constantin I.Nottara a creeat cca.700 
de roluri, în mare parte de compoziţie. De la Alecsandri la Shakespeare şi de la 
Delavrancea la Schiller, paleta sa era extrem de colorată, trecând de la comedie, la 
dramă şi tragedie. Pe scenă se transfigura: era statuar în rolul lui Ştefan cel Mare sau 
Regele Lear şi tragi-comic în Nae Girimea. Arta sa interpretativă a fost în continuă 
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perfecţionare, chiar şi în anii senectuţii, fiind mereu preocupat de expresivitatea 
apariţiilor sale scenice. A participat la scenariul primului film românesc de lung
metraj, „Războiul de Independenţă" regizat de Grigore Brezeanu în 1912 în care a 
jucat rolul lui Osman Paşa. Succesul său nu se baza pe frumuseţea de june prim, ca 

în cazul colegului său Grigore Manolescu ci pe o anume „carismă" am spune noi 
azi şi mai ales pe multă muncă: nu era înalt, dar era robust, cu ochii albaştri uşor 
exoftalmici, fulgerând de sub fruntea boltită puternic şi continuată de nasul acvilin 
specific obârşiei orientale. Se ocupa de spectacol ca de un întreg: de la traducerea 
textului şi alegerea distribuţiei, la studiul caracterelor, mimica, grimase, coafuri, www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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costume - tot! De la 16 ani la 76 nu a lipsit o zi! Uimitoare lecţie pentru generaţiile ce 
l-au avut ca mentor, dar şi pentru urmaşii lor: Tanti Cocea, C-tin Tănase, Lucia Sturza 
Bulandra, George Vraca, Marioara Ventura, Elvira Popescu, Jules Cazaban, Fory 
Eterie, George Calboreanu şi mulţi alţii ce şi-au arătat recunoştinţa prin numeroasele 
fotografii cu dedicaţie aflate în muzeu. 

Rememoram toată aceasta pleiadă cu ziaristul Mihai Petrovici-copilul de suflet 
al lui Gaby Michailescu (impresarul Mariei Tanase şi al unora dintre actorii din 
perioada interbelică). Acesta din urmă, povestea într-o conferinţă ţinută la muzeu 
cum, copil fiind, pândea într-o seară de iarnă la ieşirea actorilor Teatrului National. 
L-a zărit pe Maestru plecând solitar, uşor adus de spate, cu paltonul său lung şi 
pălăria îndesată pe cap, călcând prin zapadă ... În mirajul nopţii, copilul în joacă i-a 
călcat pe urme Maestrului. Era uimitor pentru noi să stăm de vorbă cu cineva care îl 
văzuse în realitate pe marele Nottara. 

În tinereţe, pe când stătea în gazdă cu un coleg din teatru, povestea în „Amintiri", 
cum uneori dimineaţa găseau apa îngheţată în cană... . Tot pe atunci, entuziasmaţi 
frumuseţea limbii marelui Petrarca şi fiind în mare vogă trupa lui Ermete Novelli, 
au început să studieze posibilitatea de a juca în italiană. Într-o dimineaţă i-au trezit 
glasurile colindătorilor şi s-au întrebat; oare cum se traduce în italiana „ bună 
dimineaţa la Mos Ajun"? Şi au înţeles că nu poate fi nimic mai minunat, decât să 
creezi teatru în dulcea limbă romanească, iar acest lucru era simţit şi gândit de un 
grec! Tentaţia „de-a părăsi corabia" exista şi la sfărşitul sec XIX-iea. În 1883, la 24 
de ani a avut ocazia să studieze la Paris, la Teatrul L' Odeon. I s-a propus să rămână 
acolo, dar încrederea în viitorul teatrului românesc şi conştiinţa propriului talent l-au 
făcut să refuze. A învăţat de la francezi, de la italieni dar mai ales de la precursorii 
săi Mihail Pascaly şi Matei Millo. Viaţa sa a fost ilustrarea perfectă a unei butade 
formulată de cel din urma": Actorul da vorbe multe pe parale puţine. Cel ce se urca 
pe scenă urca în cer, unde ceasul mâncării nu bate niciodată". 

Actor, regizor, traducător, profesor şi nu în cele din urmă un om modest dar cu 
suflet mare, ceea ce a făcut să fie iubit, apreciat şi sărbătorit de colegi, de public dar 
şi de societate la 40, la 50 şi la 60 de ani de scenă, primind medalii şi ordine de la 
Regele Carol I, Ferdinand şi Carol II. 

Fiul său, muzicianul C.C.Nottara a fost instruit în cele mai bune Universităţi 
muzicale din Europa, la Paris şi Berlin, avându-l profesor şi prieten pe George 
Enescu. Creaţia sa este inspirată din cel mai autentic filon românesc - folclorul. Din 
păcate, el este cunoscut doar de către specialişti pentru că opera sa nu a fost publicată 
şi de aceea sunt interpretate doar câteva piese pentru vioară, pian şi violoncel, deşi 
opera sa este mult mai vastă cuprinzând concerte, simfonii, lieduri şi piese corale, 
operă şi balet. 
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Biroul lui Constantin I. Nottara 
Muzeul Memorial C.I. şi C.C. Nottara 
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EPILOG: 
Muzeul Memorial Nottara deschis în 1956 în urma donaţiei făcute de Ana Nottara, 

soţia compozitorului care a organizat şi îngrijit cu devotament patrimoniul cultural 
- este unic în Bucureşti pentru că este singurul muzeu dedicat unui actor şi unui 
muzician, practic unei familii de artişti. De 58 de ani acest loc a rămas „viu" pentru 
că a găzduit în micile sale saloane concerte, conferinţe sau lansări de carte. 

Cu atât mai trist pentru public şi pentru peisajul cultural bucureştean dacă 
municipalitatea nu va reuşi să păstreze în forma sa actuală acest veritabil „sanctuar" 
al artei româneşti! 

Bibliografie 

C.I. Nottara, Amintiri, editura Adevărul; 
Revista „ O sută de ani de teatru românesc", 1935; 
Jana Massoff, Teatrul românesc, vol.I, editura Pentru Literatură, 1961; 
Culegere de reviste „Program ",Teatrul Naţional Bucureşti; 
Virgil Brădăţeanu, C.J. Nottara; 
Culegere de reviste „ Teatrul", 1960-1966. 

SUMMARY 
The memory of great ac tors once active on stage, but whose presence is /ost for 

the generations to come, can be preserved and evoked by photographs, cronicles, 
anecdotes, sometimes by objects - as part of memorial museums. Such was the case 
of the house of actor C.I.Nottara, whose daughter in law, Ana Nottara (wife of 
musician C. C.Nottara) decided that the memory of her husband's family was worth 
preserving. Unfortunately, the dwelling has recently changed owners, and the 
Museum 's existance is uncertain. 
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EMINESCU ŞI CARAGIALE LA BUCUREŞTI 

Dr. Lelia Zamani 

În amintirile sale, care au fost publicate, Ion Slavici îl aminteşte pe Mihai 
Eminescu ca pe un om cu trebuinţe puţine, dar cu apucături boiereşti, care ştia să 
rabde fără să se plângă şi respingea cu oroare ceea ce i se părea vulgar. Eminescu 
fuma puţin, dar bea foarte multă cafea, chiar dacă nu-i făcea bine. Alcool nu-i plăcea 
să bea, doar vin, uneori, ademenit de prieteni, dar bea numai vinuri uşoare, curate şi 
bune. Vinul îl făcea vioi, vesel şi comunicativ, dorind a îmbrăţişa pe toată lumea 1• 

Lui Eminescu îi plăcea singurătatea. Cînd avea bani cumpăra cărţi şi câteva zile 
nu-l mai vedea nimeni. Adesea uita să mănânce, iar atunci când o făcea, mânca doar 
mezeluri şi bea multă cafea pe care o şi-o făcea singur. Îi plăcea să aibe locuinţa 
curată şi bine întreţinută, dar când citea ori scria, uita de el, nu mai deosebea ziua de 
noapte şi nici nu lăsa pe nimeni să-i facă curăţenie, convins fiind că-i împrăştie toată 
munca. După zile şi nopţi de nesomn ajungea în final să cadă răpus de oboseală în 
aceleaşi haine neschimbate de când se închisese în casă. De jur împrejur se puteau 
vedea cărţi împrăştiate în toată locuinţa, la fel şi manuscrise şi o grămadă de foi 
scrise, mototolite şi aruncate care încotro. Când nu mai putea să o ducă aşa, schimba 
locuinţa cu una curată, îşi cumpăra haine şi albituri noi, se bărbierea şi iarăşi se 
simţea bine. La fel s-a întâmplat şi la Viena şi la Iaşi, apoi şi la Bucureşti2 • 

Mihai Eminescu a venit la Bucureşti în 1877, la îndemnul lui Ioan Slavici şi a 
stat prima dată într-o locuinţă în strada Speranţei. Era o căscioară în stil ţărănesc, 
singură în curte, cu pridvor pe stâlpi de lemn. Casa era alcătuită din două camere, 
în mijloc cu o tindă care avea în capăt şi o mică bucătărie3 . Ca ajutor avea o bătrână 
care ţinea rânduiala casei. De mâncat, mânca la birtul economat a lui Duro, din 
Strada Academiei, colţ cu strada Doamnei. Nu prea ieşea din casă decât să meargă la 
redacţie, mai rar pe la cafenele. Când era acasă, bătrâna nu avea voie să-l supere cu 
prezenţa ei, iar când pleca de acasă îşi închidea locuinţa cu cheia, tot de teama ca nu 
cumva bătrâna să vrea să facă ordine şi să-i împăştie manuscrisele. Aşa încât, casa a 
ajuns să fie grozav de dezordonată şi murdară, făcând, treptat, locuirea imposibilă. 

În aceste condiţii, poetul nu s-a mai uitat înapoi şi s-a mutat în curtea mănăstirii 
Caimata, unde găsise un fel de chilie călugărească. Acolo, sub nişte bolţi scunde şi 

I. Daniel Corbu, Mihai Eminescu în amintirile contemporanilor, Editura Princeps Edit, laşi, 2005, p. 98. 
2. Ioan Slavici, Amintiri, Cultura Naţională, 1924, p. 22. 
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afumate şi-a mutat masa de brad, lăzile cu cărţi şi cu manuscrise4
• Apoi, totul s-a 

repetat. Treceau zile şi nopţi fără să mânânce şi fără să se dezbrace, lucru nu rămas 
fără urmări. 

Cum Eminescu era foarte iubit de cei care-l cunoşteau, părerea generală era 
ca cineva care avea autoritate asupra lui, să-i poarte de grijă. Această persoană a 
fost găsită în persoana lui Titu Maiorescu. Mihai Eminescu a primit oferta lui Titu 
Maiorescu, de a locui la el dar, un timp, prietenii lui au hotărât să-l trimită la ţară, 
unde avea aer curat şi apă bună. Cât a stat la moşia Floreşti, Eminescu a fost destul 
de fericit, mai ales că a stat singur. În timpul acesta, Titu Maiorescu i-a luat lucrurile 
şi i le-a mutat la el acasă într-un iatac mare, luminos şi curat, unde i le-a şi aranjat. 

Întors în Bucureşti, Eminescu, nu a rezistat decât două săptămâni la familia 
Maiorescu. Viaţa aşezată, cu mese regulate, grija pentru sănătate şi pentru locul în 
care sta, fără nopţi pierdute şi cafele fără număr nu era una făcută pentru el. Poetul a 
încercat, dar a fost prea mult. 

A hotărât să se mute la Slavici, dar apoi s-a răzgândit şi s-a mutat pe lângă 
Biserica Sfăntul Constantin, în casele unui săpunar care i-a închiriat două odăi cu 
intrare separată. Întrebat de Ioan Slavici de ce a făcut asta, i-a răspuns că voia să se 
căsătorească cu Veronica Miele - care atunci era văduvă - şi să locuiască împreună. 

Cum lucrurile nu au stat tocmai aşa, Eminescu, după câteva luni şi-a părăsit noua 
locuinţă şi s-a mutat cu Slavici şi familia acestuia, în casa pe care prozatorul o avea 
pe Calea Victoriei5• 

Ioan Slavici primise o educaţie extrem de riguroasă de la mama sa, o femeie severă, 
devenind şi el foarte ordonat şi meticulos. Eminescu îl respecta şi era influenţat de 
Slavici, dar şi Slavici ţinea la Eminescu şi-i recunoştea cu prisosinţă meritele. Un 
timp au convieţuit convenabil, chiar dacă Slavici era cam strict în anumite privinţe, 
benefice de fapt poetului. În primăvara anului 1883 situaţia dintre ei se înrăutăţeşte. 
Eminescu nu mai e la fel de docil, iar Slavici nu mai era dispus să accepte nimic, mai 
ales că era şi bolnav. Doar că şi Eminescu era foarte grav bolnav. Curând a ajuns în 
sanatoriul doctorului Şuţu. De acolo a plecat la un sanatoriu din Viena, apoi, cu un 
prieten, Chibici Râvneanu, în Italia. Când s-a întors în Bucureşti, Slavici l-a găsit 
complet schimbat neputând conversa deloc cu el. Declinul îi era vădit. A murit la 15 
iunie 1889 şi a fost înmormântat la Bucureşti. 

Nici Ion Luca Caragiale nu s-a născut la Bucureşti, ci într-un cătun sărăcăcios pe 
nume Haimanale, la 30 ianuarie 1852. Astăzi, localitatea îi poartă numele şi nu mai 
arată deloc cum arăta odinioară. 

Micul Caragiale şi-a petrecut acolo copilăria până a venit vremea să meargă la 

4. Idem. 
5. Daniel Corbu, op.cit„ p. 98. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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şcoală, apoi familia lui s-a mutat în Ploieşti, tatăl său începând acolo să practice 
avocatura. 

Clasa I primară, se pare că Ion Luca Caragiale a făcut-o acasă, dând examenele în 
particular, apoi a fost înscris la Şcoala Domnească din Ploieşti6 • După şcoala primară, 

el a absolvit, tot la Ploieşti, gimnaziul Petru şi Pavel, devenit liceu în 1872-1873. Odată 
terminat şi gimnaziul, chibzuind la viitor, părinţii hotărăsc mutarea în Bucureşti. Pentru 
început însă pleacă doar Ion Luca Caragiale împreună cu mama şi sora sa. 

După tată, Caragiale se trăgea şi dintr-un neam de actori, unchii săi fiind renumitul 
Costache Caragiale, ctitor al teatrului românesc şi Iorgu Caragiale. Tatăl scriitorului a 
încercat şi el să joace teatru o vreme, fără a avea însă o prea mare chemare pentru scenă. 

Sub influenţa unchilor săi, Caragiale s-a înscris la Conservator, urmând cursul de 
declamaţie şi mimică, predat cu începere din luna octombrie 1868, de către Costache 
Caragiale. De atunci a început legătura sa cu teatrul care a continuat toată viaţa, el fiind 
pe rând, figurant şi sufleur, apoi critic dramatic, director de teatru şi dramaturg. 

Pentru scurt timp, datorită tatălui său, revine în Ploieşti, unde devine copist la 
Tribunalul Prahova. Între timp, în august, ia parte, spre nemulţumirea familiei la 
mişcarea republicană iniţiată de Al. Candiano Popescu, dar acest fapt îl aduce din 
nou în Bucureşti. Tatăl său moare curând, în 1870 şi, odată cu moartea acestuia, 
dificultăţile financiare se vor abate fără încetare asupra sa, rămas singurul sprijinitor 
al familiei. Chiar dacă avea numai 18 ani el a fost cel care a trebuit să-şi întreţină 
mama şi sora, lucru pe care îl va face vreme îndelungată7 • 

După dispariţia tatălui, I. L. Caragiale se întoarce în teatru, dar nu pentru a studia, 
ci pentru a asigura familiei sale cele necesare traiului de zi cu zi. A fost numit, prin 
bunăvoinţa lui Mihail Pascaly, sufleur şi copist la Teatrul Naţional, pe postul pe care 
îl avusese ceva timp în urmă şi Eminescu, unele surse presupunând că a avut şi roluri 
episodice în diverse piese. 

Familia lui a sperat dintotdeauna să îmbrăţişeze cariera juridică, dar Caragiale îşi 
alesese deja calea, aceasta fiind, evident, cea literară. Un mare ajutor în carierea lui 
de scriitor a fost experianţa din teatru, contactul cu oamenii din jurul lui; şi din teatru 
şi de oriunde l-a dus viaţa. 

Devine prieten şi colaborator al lui Eminescu şi Slavici, care îl aduc la Junimea, 
aflându-se astfel şi în compania lui Maiorescu. Mai nonconformist decât prietenii săi, 
Cargiale a avut curajul să exprime, odată cu trecerea timpului, în mod deschis, alte opinii 
decât cele ale lui Maiorescu, efectul fiind că cei doi ajung să se suporte destul de greu. 

Faima crescândă nu l-a pus la adăpost pe Ion Luca Caragiale de greutăţile materiale 
ale vieţii. Nu se putea întreţine din scris, aşa că, pentru a reuşi, a fost pe rând inspector 

6. Şerban Cioculescu, Viaţa lui I. L Caragiale, Editura Institutului Cultural Român, Bucureşti, 2005, p.17. 
7. Idem, p. 120. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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la o societate de asigurări şi apoi revizor şcolar, dar şi suplinitor în învăţământ8 • 

În 1884, a acceptat o slujbă la Fabrica de tutun Belvedere unde a cunoscut o 
lucrătoare care va fi mama primului său copil, Matei, pe care l-a declarat el însuşi la 
Starea Civilă la 14 aprilie 18859

• 

În continuă alergătură după slujbe cu ajutorul cărora să facă faţă problemelor 
materiale din viaţa sa, Caragiale nu a neglijat deloc scrisul. Astfel în 1878 apare O 
noaptefartunoasă, urmând apoi Conu Leonidafaţă cu reacţiunea, Hatmanul Baltag, 
în colaborare cu Iacob Negruzzi, O scrisoare pierdută (1884), iar în 1885, D-ale 
Carnavalului, apoi, în 1890, drama Năpasta. 

Nonconformismul său îi atrage destule duşmănii, inteligenţa sa „înspăimântătoare" 
deranjând teribil diverse persoane sus puse ale vremii, aşa că efectele au fost pe 
măsură. Comedia D-ale carnavalului ajunge să fie fluierată, iar scurta sa perioadă de 
directorat de la Teatrul Naţional (stagiunea 1888-1889) se sfârşeşte destul de neplăcut, 
toată presa fiindu-i împotrivă. Drama Năpasta a fost primită şi ea cu rezerve şi critici 
şi nu numai de presă, dar şi de către public. 

Mâhnit de toată această atitudine creată împotriva sa, Caragiale, a vrut de câteva 
ori să se mute în Ardeal, la Braşov ori la Sibiu. 

Caragiale s-a căsătorit în 7 ianuarie 1889 cu Alexandrina Burelly, de care 
se îndrăgostise nebuneşte, plecând imediat cu ea în călătorie de nuntă în Italia. 
Alexandrina era a doua fiică a arhitectului Gaetano Burelly, o fată extrem de frumoasă, 
aflată mai mereu în mijlocul evenimentelor mondene ale Bucureştilor. Întorşi din 
călătoria de nuntă, locuiesc împreună în casa de pe strada Polonă. Odată căsătorită, 
Alexandrina se dedică întru totul căminului şi soţului său 10 • Au avut împreună patru 
copii. Primul copil a fost o fată, apoi a mai venit încă una. Spre disperarea părinţilor lor 
amândouă copilele au fost răpuse prea devreme de tuse convulsivă. Următorul lor copil, 
un băiat, Luca, viitorul scriitor, se naşte în 1893, iar Ecaterina, un an mai târziu11

• 

Alexandrina, pusă în temă de existenţa lui Matei, consimte să-l primească acasă 
la ei, dar nu de aceeaşi părere este şi Matei, ostil mariajului şi tatălui său 12 • 

Fiica lui Caragiale, Ecaterina îşi aminteşte că până în anul 1900, când au părăsit 
casa bunicilor, a început seria mutării lor prin Bucureşti. În trei ani au schimbat 
patru locuinţe, schiţele De închiriat şi Caut casă, ilustrând cel mai bine viaţa lor prin 
casele de închiriat din capitală. Ecaterina îşi aduce aminte de o casă în care au stat, 
pe Strada Maria Rosetti, nr. 5, pe atunci Strada Sf. Spiridon13 • Clădirea aflată spre 

8. Octav Minar, Caragiale, omul şi opera, Editura Socec & Co„ S.A. Bucureşti, p. 40. 
9. Şerban Cioculescu, Viaţa lui I. L. Caragiale, Editura pentru Literatură, 1969, p. 65 
I O. Idem, p. 80. 
11. Idem, p.22 
12. Idem, p.81. 
13. Ecaterina Logadi, Din amintirile mele despre tata, în „Amintiri despre Caragiale", Editura Minerva, www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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nord, mai avea o soră geamănă cu vederea spre sud, unde locuia proprietarul, la fel 
ca în nuvela De închiriat. Şi, tot ca în nuvelă, Caragiale a cerut proprietarului să facă 
schimb de locuinţe, iar acesta a refuzat. Supărat, Caragiale s-a mutat la mică distanţă, 
în Strada Rotari, azi Strada I. L.Caragiale, la nr. 21-23. Noul proprietar avea un căţel 
foarte alintat pe nume Bubico, devenit faimos odată cu schiţa cu acelaşi nume14

• Pe 
atunci Caragiale stătea puţin acasă, deoarece abia deschisese berăria. S-au mutat 
apoi în Strada Sculpturii nr. 20, într-o casă destul de tristă şi veche, dar cu o chirie 
mai mică, iar scriitorul era mereu posomorât, căci pe atunci o duceau destul de greu. 
Peste un an s-au mutat din nou, de data asta în strada Berzei. De aici, schimbarea 
preconizată a fost una totală, căci au plecat definitiv din ţară, spre Berlin. 

Pe când copii erau mici, văzând că în România valorile nu sunt apreciate cu 
adevărat şi nici nu se putea trăi din scris, Caragiale a hotărât să se facă cârciumar. 
Astfel s-a întovărăşit cu un anume Mihalcea Vrânceanu consilier comunal la primărie 
şi au deschis la început berăria Mihalcea şi Caragiale, pe strada Gabroveni. Berăria 
era la început „în subsolul Hotelului Gabroveni, într-o sală foarte lungă şi foarte 
îngustă", care avea „un singur rând de mese şi cu un mic spaţiu de circulaţie, iar de-a 
lungul localului erau şi popicele"15 • Toţi amici lui treceau pe acolo pe la miezul nopţii 
când ieşeau de la spectacole, chiar dacă nu le prea plăcea localul şi nici partenerul 
Mihalcea, dar, dacă veneau, o făceau pentru Caragiale, încurajaţi fiind şi de berea pe 
care nu o plăteau niciodată şi de atmosfera ce se crea acolo. Şi numărul prietenilor 
creştea până la două noaptea, venind câte doi, câte trei: Toni Bacalbaşa, Costache 
Bărcănescu, Costache Dumitrescu - profesor de violoncel şi chiar Constantin 
Dobrogeanu Gherea. Umorul, cântecele, cuvântările avântate, făceau parte din decor 
şi erau de bună calitate. 

În primăvara următoare, Caragiale şi Mihalcea deschid tot împreună, în condiţii 
superioare, pe Strada Sf. Nicolae Şelari, la nr. 2, Berăria Academică „ Bene bibenti ", 
o prăvălie mică, intimă, cu perdele roşii şi cu firide care adăposteau bustul lui 
Beethoven, al lui Shakespeare, dar şi al Dianei, Venerei şi al lui Apollo, precum şi un 
portret al lui Victor Hugo cu condeiul în mână, după cum scrie Şerban Cioculescu16

• 

Afacerea nu mergea prea strălucit, consumatorii adevăraţi erau cam puţini, aşa că 
I.L.Caragiale devine şi antrepenorul bufetului din gara Buzău 17 • Nici acolo nu s-a 
descurcat mai bine, întorcându-se la scris. Totuşi nu se lasă de negustorie şi deschide 
în Bucureşti „Berăria cooperativă", în Piaţa Teatrului, în fostul local al cofetăriei 

Bucureşti, 1972, p. 111. 
14. Idem, p. 111. 
15. A. Obedenaru, Berăria Caragiale, în „Vocile Memoriei", voi. I, Societatea română de radiodifuziune, 
Bucureşti, 1999, p. 
16. Şerban Cioculescu, op cit, p. 98. 
17. Octav Minar, op. cil, p. 96. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Fialkovsky, care nici ea nu-i aduce satisfacţiile materiale dorite. După lichidarea ei, 
după doar câteva luni de viaţă, Caragiale nu se lasă şi inaugurează în asociaţie cu 
Fabrica de bere ,,Azuga", Berăria Gambrinus18

• 

Această berărie a devenit un loc de întâlnire destul de cunoscut boemei literare, 
care îi trecea pragul. Adesea veneau acolo şi bucureşteni care habar nu aveau cine era 
Caragiale, şi ce local era acela, dar erau singurii care plăteau consumaţia, dar aveau 
parte şi de câte o distracţie pe cinste. 

Cu toate străduinţele sale, comerţul nu-i adusese independenţa mult visată, ba 
dimpotrivă, ieşise întotdeauna în deficit. Şi nu era greu de explicat această stare de fapt, 
deoarece Caragiale avea o fire extrem de îngăduitoare şi nu-şi punea niciodată prietenii 
să plătească şi nici pe cei sărmani care nu aveau bani şi cărora le dădea pe datorie. 

Cât priveşte tărâmul literar, I. L. Caragiale, la intervenţia lui D. A. Strudza a fost 
respins în 1891 de la premiul Academiei, fapt petrecut şi ceva mai târziu, în 1902, 
când de asemenea i se refuză acelaşi premiu. 

În anul 1904 se gândeşte serios să plece din ţară. După ce vizitează o serie de 
ţări: Austria, Italia, Elveţia, Franţa, Olanda, Germania, se hotărăşte să se stabilească 
cu familia în Germania, la Berlin 19• În 1905 pleacă definintiv din ţară, cu durere şi 
refuză să se mai întoarcă vreodată. La 9 iunie 1912, moare în urma unui atac de cord. 
Ultima noapte şi-o petrecuse cu fiul său, amintindu-şi de trecut, iar dimineaţa, soţia 
sa îl lăsase să doarmă mai mult pentru a se odihni după o noapte de poveşti. Numai 
că el plecase pentru totdeauna. Se spune că în camera de alături, Cella Delavrancea, 
fiica lui Barbu Ştefănescu Delavrancea şi prietena fiicei sale, fără a şti ce se întâmplă, 
cânta sonata în diez minor de Schumann. Înmormântat la Berlin, trupul lui a fost 
adus în ţară la insistenţele familiei şi reînhumat la Cimitirul Bellu, din Bucureşti, la 
22 noiembrie 1912. 

Într-un fel sau altul şi Eminescu şi Caragiale şi-au legat destinul de Bucureşti. Nu 
s-au născut aici, dar au fost atraşi de viaţa culturală din capitală, În Bucureşti au trăit, 
şi-au tăcut prieteni, au muncit, au publicat şi au fost înmormântaţi. 

SUMMARY 
Two of the mast important Romanian writers - Mihai Eminescu and Ion Luca 

Caragiale - although nat born in Bucharest, lived and created here, and the town 
stil! preserves their memory. 

18. Şerban Cioculescu, op cit, p. 113. 
19. Ecaterina Logadi, op. cit, p. 113. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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